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Програма сприяння розвитку підприємництва у м. Львові на
2014-2016рр. 

Вдосконалення

нормативно-правового 

регулювання

підприємницької

діяльності

Фінансово-кредитна 

та інвестиційна 

підтримка 

Ресурсне та інформаційне

забезпечення, підтримка та 

розвиток кадрового 

потенціалу підприємництва

Розвиток інфраструктури

сприяння підприємництву, 

підтримка ринку ділових

послуг, підтримка

інноваційних проектів

Напрями

від 20.03.2014 №3053

• ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”

• ЗУ “Про розвиток і державну підтримку малого та середнього підприємництва”

• ЗУ “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в

Україні”

•Комплексна стратегія розвитку Львова 2012-2025рр., затверджена ухвалою

міської ради від 20.10.2011 № 861



Адміністрування 
«Регуляторна політика»

в розділі «Економіка» 

на офіційному сайті ЛМР

Постійне 
консультування 
розробників РА

Внесення змін до плану 

прийняття РА:

За 2016 рік – 4

Плани прийняття регуляторних актів розпорядженнями МГ:
 06.02.2014р.  № 15 
- 5 ухвал,  9 рішень 
02.03.2015 №42
- 4 ухвали,   10 рішень 
21.03.2016 №72
- 6 ухвал,   3 рішення 

Регуляторна політика



Маркетинговий проект

“Made in Lviv”
( у додатку 156

підприємств)

“Львівський виробник – львівському споживачеві”



Щорічна виставка-ярмарок “Львівський товаровиробник ”

 3-7 жовтня 2014р. (67 учасників)

 1-6 жовтня 2015 р. (98 учасників)

 6-10 жовтня 2016р.(100 учасників)

2014-2016рр. - 2574 
школярів 1-4 класів 
СЗШ міста Львова



 Щорічно формуються графіки виставково-ярмаркових заходів 
на відповідний рік та оприлюднюються на офіційному порталі 
ЛМР

Львівських товаровиробників залучено  до участі у заходах:

 Різдвяний ярмарок                           Свято пампуха 

 Великодній ярмарок                        Фестиваль писанок 

 Форум видавців у Львові                 «На каву до Львова»

 Виставка-ярмарок «Стиль» 

Харківський товаровиробник 

 60 учасників

 Окрім підприємств м.Харкова, участь у ярмарку беруть гості з 
різних регіонів України, а також львівські підприємства

Виставково – ярмаркові заходи 



У вересні 2016 року зареєстровано кластер видавничої 

діяльності та поліграфії

Проект

“Бібліотека одного дня”

Ярмарок 

“Книга – це незалежність”

Виставка-ярмарок  

“Львівський товаровиробник “



Посадовці Львівської міської ради та 
50 керівників закладів готельно-
ресторанного бізнесу працювали 

кельнерами

- 21 травня “День кельнера”
- 385 кращих кельнерів міста Львова. 
- бліц-семінар від Галицької Школи 
Гостинності “Продажі у ресторані”

День кельнера
“ Подаруй кельнеру квітку !”

Популяризація робітничих професій



Розвиток  кадрового потенціалу

Круглий стіл з 

керівниками 

підприємств легкої 

промисловості та 

директорами закладів 

професійно-технічної 

освіти

Перший міжнародний семінар

Diamond Academy “Інноваційні

напрямки в освітньо-

професійній діяльності» 



Розвиток  кадрового потенціалу

Популяризація робітничих професій

 Профорієнтаційний захід “Майстри

моди та краси” для учнів 9-11 класів 

шкіл м.Львова
«Битва Модельєрів» Львівський 
коледж легкої промисловості, ПрАТ«Гал-
ЕКСПО»
 Щорічна участь закладів 

профтехосвіти у виставково-

ярмаркових заходах 



Інформаційно-консультаційна підтримка

Розміщення новин у розділі 

“Економіка”

Постійна електронна 

розсилка актуальної 

інформації

Адміністрування розділу 

“Економіка” на сайті ЛМР

Консультації щодо 

відкриття та ведення 

власної справи

Розміщення новин на 

сторінці відділу 

економічного розвитку у 

мережі Facebook



Проекти співпраці

115 виїздів міського голови, 

представників ДЕП на підприємства 

міста для вирішення проблемних 

питань.

Відзначення  підприємців з нагоди 

професійних свят (25 подяк міського 

голови, 7 колективних дипломів)

Регулярні засідання Ради 

директорів промислових 

підприємств міста Львова

Зустріч з 

народними 

депутатами щодо 

застосування 

єдиного 

соціального внеску

Обличчя міста (ТПП)

День підприємця

100 кращих товарів 
Львівщини (ЦСіМ)



Програма сприяння розвитку львівських 

товаровиробників на 2015-2016 рр.

Програма сприяння розвитку львівських

товаровиробників 2015-2016. Напрямки Програми:

 Організація та сприяння діяльності кластерів.

 Маркетингова стратегія підтримки місцевого

товаровиробника.

Оптимізація питань нарахування та сплати

підприємствами орендної плати за землю. 

Реалізація проектів корпоративної соціальної

відповідальності.

 Розвиток кадрового потенціалу.



Супровід інвестиційних проектів

Інформація потенційним 

інвесторам щодо вільних 

земельних ділянок; приміщень 

для розміщення нових 

виробництв:

•ТОВ “Мегатекс”

• Компанія “АВВ”

• Компанія “Golden Tile”

• UBC груп

• Євробаскет-2015 –ТзОВ “ЮБІ”

• ПАТ “Карлсберг Україна”

•“СІКА ФУТВЕЕР” 

•ТОВ “Українська панчішна 

компанія”

•ТОВ “МІК”

•Корпорація “Енергоресурс-

Інвест”

• Компанія “Хілал Алюмініум

Юкрейн”

• Компанія “Heritage Dates”



Проекти міжнародної технічної допомоги

“Прозорість і соціальна відповідальність державних 
органів та муніципалітетів”

Презентація міста Львова на “Голосі
Америки ” (Вашингтон)

“Запобігання торгівлі людьми в 
Україні ”, Арт-інсталяція “Невидимі”

“Соціальне підприємство “Рукомисли”
за підтримки ОБСЄ

https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://fotki.yandex.ru/users/milolica2011/view/370082/&ei=NdLRVNe3Kcb0Ur63gegF&bvm=bv.85076809,d.d24&psig=AFQjCNEoxzxlmtVVM0CeeLDhH4qqUMNoAw&ust=1423123286207455


Зупинки громадського транспорту

Підземні переходи 

Висадка зелених насаджень

Громадський простір 
(лавочки, велопарковки тощо)

Комфортне місто: співпраця міста і соціально-відповідального бізнесу



Проект “Вчимося бізнесу”
(за підтримки Відділу преси, культури та освіти Посольства США в Україні)

І група 
01.-14.07.2015

ІІ група 
20.-31.07.2015

ІІІ група

15-29.09.2015

ІV група
01.-12.10.2015

V група
19.-30.10.2015

5 курсів тренінгів (76 осіб) 

Проведена інформаційна 

кампанія щодо проекту (ЗМІ, сайт 

ЛМР, Facebook, розміщенні біг 

борди та сіті лайти, знято відео 

ролик)

Видано довідник “Вчимося

бізнесу”

19 відкрили 
власну справу



19 учасників навчань 
відкрили власну справу

БФ “ Центр підтримки  ініціатив» ЗТУ “Національної комісії з 
питань паперів та фондового 

ринку”

Спілка бухгалтерів та 
аудиторів

Тренінги з основ підприємницької діяльності 

«Податкова реформа 2015-2016»; 
«Семінар-нарада з керівниками акціонерних 
товариств, щодо змін у законодавстві»; 
Семінар “Фактори успішного бізнесу”
Зустріч з учасниками проекту “Вчимося
бізнесу”
Курс тренінгів «Вчимося Бізнесу»
Проект “Школа для підприємців”
Інші 

тематичні тренінги, семінари для підприємців   - 25 
учасники -1542

https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://fotki.yandex.ru/users/milolica2011/view/370082/&ei=NdLRVNe3Kcb0Ur63gegF&bvm=bv.85076809,d.d24&psig=AFQjCNEoxzxlmtVVM0CeeLDhH4qqUMNoAw&ust=1423123286207455


ТзОВ “Комунікаційний хаб

“Економіка”

70 учасників в т.ч. 10 

внутрішньо переміщених 

та учасників АТО

Навчальний Проект “Школа для підприємців”

•Маркетинг до старту

•Економіка і фінанси

•Організаційний 

менеджмент

•ІТ

•Маркетинг від Леймінга

до Лонча

•HR

•Innovation and inspiration

Вересень-листопад 2016 року



І етап - 3 презентації про підприємництво

Пілотний проект “Програма шкільного підприємництва”

ІІІ етап - курс тренінгів “Від бізнес 
ідеї до бізнес плану”

ІІ етап - 3 ділові симуляційні
гри “Сіті парк”

Для учнів 9-10 
класів з 12-ти шкіл  

міста


