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Вступ 

 
Законодавчим підгрунтям розроблення Програми соціально-

економічного та культурного розвитку м. Львова на 2020-2022 роки             
(надалі – Програма) є Конституція України, Закони України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", "Про державне прогнозування та розроблення 
програм економічного і соціального розвитку України", постанова Кабінету 
Міністрів України від 26.04.2003 № 621 "Про розроблення прогнозних і 
програмних документів економічного і соціального розвитку та складання 
державного бюджету". 

Реалізації Програми базується на таких завданнях: 
- формування середовища для розвитку креативності мешканців міста, 

шляхом реалізації проектів у сфері освіти та бізнес-освіти, культури, спорту 
та молодіжної політики; 

- створення комфортних умов для життя через покращення 
благоустрою, пристосованості простору для маломобільних груп людей, 
покращення транспортної та вело інфраструктури, реставрація пам'яток 
архітектури та відновлення зелених зон міста.   

- формування та розвиток конкурентоспроможного міста, зручного для 
бізнесу та привабливого для інвестицій.  

Підготовку Програми проведено на основі статистичних показників з 
різноманітних галузей і аспектів розвитку міста, що дозволяють дати 
найповнішу відповідь на запитання "Що ми маємо?", для розуміння 
актуальної ситуації в місті та розробки короткострокових проектів і реалізації 
конкретних заходів. В основі напрацювань лежить Соціальний моніторинг 
"Якість життя у Львові", Паспорт регіону, а також ряд рейтингових 
досліджень, що містять широкий спектр систематизованої статистичної 
інформації про економічне та соціальне становища. 

Виходячи з того, що місто – це в першу чергу люди, які в ньому живуть, 
тому цінності, притаманні людині, повинні бути базовими у питаннях 
розвитку громади. 

Було вивчено ряд стратегічних документів, якими керуються фахівці з 
визначальних міських інституцій, при формуванні свого бачення розвитку 
Львова, та плануванні подальших кроків ефективного, розвинутого та 
креативного міста (це міські цільові програми органів виконавчої влади, 
Комплексна стратегія розвитку м. Львова 2012-2025 роки, затверджена 
ухвалою міської ради від 20.10.2011 № 861, Стратегія прориву 2027, 
затверджена ухвалою міської ради від 20.06.2019 № 5176). Таке всебічне 
охоплення надає можливість сформувати цілісну картину успішного 
досягнення спільної мети. 

Засадничі принципи Програми: 
1. Перетворення міста на креативне через: усунення стереотипного 

способу мислення та подолання корупції; зменшення недовіри та 
консерватизму; збільшення інноваційності, відповідальності та безпеки у 
місті. 

2. Створення можливостей для людей творити, розвивати себе, 
розвивати свої підприємства, створювати нові робочі місця 

3. Бюджет формується на підставі пріоритетів, зазначених у Програмі. 



3 

 

4. Кількісне та якісне збільшення власних (львівських) креативних 
продуктів і практик у всіх сферах життя, в першу чергу економіці. 

5. Збереження і розвиток кадрового потенціалу міста.  
6. Муніципалітет, бізнес і мешканці працюють як одне ціле. 

Відповідь на наступне запитання, яке ставить перед собою Програма "Що 
робити? Як робити? Хто буде робити?" розкривається довгостроковими 
пріоритетами та напрямами їх реалізації. Вони мають на меті якнайширше 
забезпечення сукупності різноманітних потреб мешканця для формування 
високого рівня добробуту та соціального задоволення, що в свою чергу 
дозволить кожному окремому індивідууму повністю використовувати свій 
потенціал та реалізовувати свої компетенції і креативність. Тому ми 
вважаємо, що реалізація Програми зобов’язана охопити широкий спектр 
галузей життя мешканців, для формування цих сприятливих умов як для 
особистісного так і для суспільного зростання. 
 

1. Мета Програми  
 
Метою Програми є створення умов для забезпечення гідного життя, 

базованого на довірі, чесності, взаємоповазі та взаємодії, що веде до 
добробуту, самореалізації та суспільного блага через розвиток              
креативності – здатності та відваги до творення нового. 

Основою розвитку міста стає забезпечення сукупності різноманітних 
потреб мешканця, яке дозволить максимальній кількості громадян повністю 
використовувати свій потенціал та реалізовувати свої компетенції і 
креативність в сфері економіки, міської влади та суспільного життя. Тому, у 
програмі, ми спираємось на  довгострокові пріоритети розвитку креативності, 
які забезпечують досягнення кар’єрного та особистісного зростання. 

 
Довгострокові пріоритети та їх напрями реалізації 

 

Пріоритети Напрями 
 

Виховання компетентності 
і креативності 

- Освіта як основа креативності 
- Культура особистості 
- Креативна молодь 
- Спорт як джерело енергії та шлях для 

реалізації цілей 
 

Захист життя і здоров’я 
кожного  

 
- Безпека життя у місті 
- Охорона здоров'я мешканців 
- Захист, підтримка і розвиток дітей 

позбавлених батьківської опіки та піклування 
- Соціальний та економічний захист 

незахищених верств населення 
 

Розбудова ефективного і 
успішного міста 

- Інфраструктура міста (транспорт,  дороги, 
житловий господарство, енергозбереження) 

- Громадський простір та екосистема міста 
- Архітектура та урбаністика міста 
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- Збереження історико-архітектурної спадщини 
міста 

- Ефективне урядування 

 
Концентрація креативних і 

продуктивних людей 

 
- Креативна економіка (нові продукти, 

інновації, нові технології) 
- Просторовий розвиток (культурні простори, 

хаби, медіа) 
- Стимулювання сталого економічного 

розвитку 
 

Залучення креативних 
людей ззовні 

 

 
- Туризм як знайомство з містом 
- Ділова гостинність – основа тісної співпраці 
- Інвестиції та довготривалі економічні 

відносини 
 

2. Перелік проєктів Програми  
 

2.1. Виховання компетентності і креативності 
Освіта як основа креативності: 

- підтримка обдарованої молоді м. Львова; 
- шкільні дебати - навчання Британського формату парламентських дебатів; 
- критичне мислення - пошук нових педагогічних інструментів; 
- Шкільні Перегони Інтелектуалів Львова; 
- театральна педагогіка; 
- музейна педагогіка; 
- Проєкт “Навігатор по етикетках“; 
- майстерня підприємництва; 
- розвиток мережі та підвищення рівня комфорту навчальних закладів усіх 
типів; 

- розвиток ресурсного забезпечення навчальних закладів, зокрема 
матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційно-
комунікативного оснащення; 

- реалізація програми "Успішний педагог"; 
- популяризації ІТ та інновацій у навчальному процесі; 
- проєкт ЦЕ - Центри Едукації; 
- програма відзначення найкращих викладачів мистецьких шкіл м. Львова; 
- програма грантової підтримки дослідників культури; 
- Освіта у галузі менеджменту культури; 
- фестиваль пленерного малюнка "Золотий мольберт"; 
- дитячий форум – фестиваль дитячого читання "Книгоманія" 

 Культура особистості: 
- проєкт "Риторика для дітей"; 
- домедична допомога: компетентності для життя; 
- національно-патріотичне виховання дітей та молоді; 
- проєкт "Львів – місто літератури ЮНЕСКО"; 
- підтримка україномовного видання; 
- місяць авторський читань у Львові; 
- реалізація соціально-культурних проєктів та фестивальних заходів; 
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- відзначення ювілеїв, визначних та пам'ятних дат; 
-  програма "Львів 2020: Фокус на культуру"; 
- забезпечення проведення загальноміських подій 

Креативна молодь: 
- сприяння роботі з молоддю, створення сприятливих умов життєдіяльності, 
гармонійного та різнобічного розвитку дітей та молоді; 

- розвиток пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської 
організації "Станиця Львів Пласту"; 

- створення молодіжного медіа-ресурсу, гнучкої неформальної мережі 
молодіжного середовища, міського волонтерського корпусу; 

- впровадження програми соціальної відповідальності бізнесу "Львів 
МолоДвіж Інвест"; 

- проведення молодіжних обмінів між містами України з питань розвитку 
муніципалітетів; 

- створення культури креативу; 
- партисипативні проєкти в оновлених бібліотеках міста; 
- організація конкурсів "Юні таланти"; 
- проєкт "Friendly school"; 
- патріотичне виховання учнівської молоді м. Львова, популяризація 
аніматорства та шкільного волонтерського руху; 

- проєкт "Маленький принц. Львів, що любить тварин"; 
- проєкт "Юні екскурсоводи"; 
- розвиток молодих лідерів та підтримка Української академії лідерства 

Спорт як джерело енергії та шлях для реалізації цілей 
- розвиток спортивної інфраструктури м. Львова; 
- стимулювання росту рівня спортивних досягнень та підвищення 

кваліфікації працівників установ, організацій, підпорядкованих підприємств; 
- участь у всеукраїнських та міжнародних проєктах у галузі спорту; 
- організаційна та фінансова підтримка спортивних клубів та організацій; 
- організація та співорганізація проведення спортивно-масових заходів; 
- сприяння у міжнародному співробітництві з питань спорту; 
- розвиток вуличної спортивної інфраструктури; 
- проведення фізкультурного фестивалю "Cool Games" - впровадження 

інноваційних підходів до проведення уроків фізичної культури та 
популяризації здорового способу життя серед школярів; 

- проєкт "Здорова родина - міцна Україна"; 
- проєкт "Урок на здоров’я"; 
- проєкт "Цілий рік граємо – здоров’я здобуваємо"; 
- проєкт "Джуніор Z" - соціальний рух за сприяння розвитку нових видів 

спорту серед школярів; 
- проєкт "Здорова постава" - програма залучення дітей 1-4 класів до занять 

для формування правильної постави; 
- реалізація "Європейська спортивна родина" - міжнародний проєкт обміну 

методиками викладання фізичної культури між учителями Львова та країн 
Європи; 

- розвиток баскетболу у закладах загальної середньої освіти; 
- розвиток шахів у закладах загальної середньої освіти; 
- організація початкового навчання дітей з плавання у 4-х класах закладів 

загальної середньої освіти 
2.2. Захист життя і здоров’я кожного 
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Безпека життя у місті: 

- відеонагляд міста; 
- забезпечення охорони громадського порядку та безпеки комунальних 
об’єктів Львівської міської ради; 

- система впровадження датчиків "IоT - інтернет речей", об’єднаних в єдину 
систему реагування та координації роботи; 

- забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури; 
- забезпечення пожежної безпеки установ комунальної власності у галузі 
освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, молоді та спорту; 

- вдосконалення і розвиток територіальної (місцевої) системи 
централізованого оповіщення цивільного захисту у м. Львові; 

- захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру; 

- створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів; 
- забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту працівників 
виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає 
у прогнозованих зонах хімічного забруднення м. Львова 

Охорона здоров'я мешканців: 
- створення центрів раннього втручання у кожному районі міста; 
- створення амбулаторій сімейної медицини в густозаселених мікрорайонах 
м. Львова; 

- покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я; 
- забезпечення лікарськими засобами окремих категорій населення; 
- створення міського центру паліативної та хоспісної допомоги 

Захист, підтримка і розвиток дітей, позбавлених батьківської опіки та 
піклування 

- розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування; 

- розвиток послуги патронату над дитиною; 
- розвиток послуг з підтримки сімей з дітьми, які перебувають у складних 
життєвих обставинах; 

- запобігання та протидія домашньому насильству; 
- навчання плаванню дітей; 
- оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 
підтримки; 

- безоплатне харчування дітей та учнів у закладах освіти м. Львова; 
- профілактика та лікування стоматологічних захворювань у дітей 

Соціальний та економічний захист незахищених верств населення: 
- створення відділення підтриманого проживання та відкриття філій для 
надання послуг денного догляду особам з інвалідністю; 

- проведення спільно з навчально-реабілітаційним центром "Джерело" 
дитячих свят і заходів для спільного проведення часу вихованців закладу 
та дітей з інших шкіл міста; 

- відкриття гуртків спільного активного дозвілля для осіб літнього віку та 
вихованців дитячо-юнацьких молодіжних клубів; 

- облаштування соціальної пральні та створення відділення денного 
перебування бездомних осіб в приміщенні Центру обліку та нічного 
перебування бездомних осіб; 

- створення притулків для матерів з дітьми та жертв домашнього 
насильства; 
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- запровадження програми відпочинку для учасників антитерористичної 
операції та операції об'єднаних сил і членів їх сімей; 

- соціальний захист внутрішньо переміщених осіб; 
- соціальний захист дітей рятувальників, які загинули під час ліквідації 
пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с. Великі Грибовичі; 

- забезпечення доступності житлових приміщень для осіб з інвалідністю у 
колісних кріслах та осіб з інвалідністю 1 групи з порушенням зору; 

- підтримка учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил та 
членів їх сімей, постраждалих учасників Революції Гідності та членів їх 
сімей, членів сімей Героїв Небесної Сотні - мешканців м. Львова; 

- захист інтересів осіб, які брали  участь в антитерористичній операції, 
операції об’єднаних сил, а також членів сімей таких осіб 

2.3. Розбудова ефективного і успішного міста 
Інфраструктура міста (транспорт, дороги, житлове господарство, 

енергозбереження) 
- реконструкція очисних споруд та будівництво станції переробки мулу для 
виробництва біогазу для когенерації у м. Львові; 

- будівництво мереж водопостачання та водовідведення у неканалізованих 
житлових масивах міста; 

-  реконструкція основних магістралей міста; 
- оновлення рухомого складу та покращення інфраструктури міського 
громадського транспорту; 

- забезпечення комфортного побуту мешканців; 
- забезпечення схоронності житлового фонду, підвищення ефективності та 
надійності його функціонування; 

- забезпечення протипожежного захисту у житлових будинках підвищеної 
поверховості; 

- ремонт житлових будинків, визнаних аварійними; 
- реалізація програми "Теплий дім"; 
- реалізація програми "Енергоефективна оселя"; 
- щоденний збір даних споживання всіх енергоресурсів будівлями 
бюджетних установ м. Львова; 

Громадський простір та екосистема міста 

- відновлення Пелчинського ставу на вул. Д. Вітовського; 
- створення зон захисту біорізноманіття у парках та забезпечення надання 
кваліфікованої ветеринарної допомоги постраждалим диким й екзотичним 
тваринам; 
- покращення стану компонентів екосистеми міста; 
- створення належних умов для короткочасного відпочинку населення; 
- рекультивація Грибовицького сміттєзвалища; 
- створення нового полігону захоронення побутових відходів; 
- будівництво сміттєпереробного комплексу; 
- публічні заходи щодо мінімізації та раціонального поводження з відходами; 
 

- створення та поширення методичних, інформаційних матеріалів щодо 
поводження з відходами та висвітлення їх через медіа; 

- створення та забезпечення діяльності пересувного мобільного візит-центру 
з візуалізацією сміттєпереробного комплексу 

Архітектура та урбаністика міста 
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- організація підготовки містобудівної документації м. Львова та проектів 
розвитку міста; 

- реалізація політики міської ради  у сфері розвитку території міської 
агломерації та співпраця м. Львова з територіальними громадами сіл, 
селищ, міст 

Збереження історико-архітектурної спадщини міста 

- реставрація пам’яток архітектури м. Львова; 
- проведення просвітницьких заходів у сфері культурної спадщини; 
- проведення ремонтно-реставраційних робіт балконів та дахів будинків -  
пам’яток культурної спадщини на території м. Львова; 

- відновлення історичних брам та вікон на території історичного ареалу                
м. Львова; 

- Організація діяльності “Бюро спадщини“ 
Ефективне урядування: 

- електронне урядування - переведення адміністративних послуг в онлайн-
формат; 

-  розвиток та промоція електронних інформаційних сервісів, гарячої лінії 
міста; 

- підвищення доступності інформації про адміністративні послуги; 
- модернізація служби доставки документів та кореспонденції Львівської 
міської ради; 

- створення сприятливих умов для роботи працівників структурних 
підрозділів міської ради; 

- розвиток електронного "Особистого кабінету мешканця"; 
- форум електронного урядування "Форум 451Е"; 
- розвиток напрямів діяльності та технічного забезпечення ЛКП "Міський 
центр інформаційних технологій"; 

- залучення фахівців, експертів, експертних організацій до розгляду та участі 
у вирішенні питань, що належать до повноважень міської ради; 

- популяризація громадського бюджету м. Львова та інших механізмів участі 
мешканців у місцевому самоврядуванні; 

- надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію 
соціально-культурних проектів "Зробимо Львів кращим"; 

- забезпечення прозорості діяльності Львівської міської ради; 
- організаціїя зовнішніх зв'язків Львівської міської ради 
- реалізація заходів з управлінського розвитку для посадових осіб та 
працівників Львівської міської ради 

2.4. Концентрація креативних і продуктивних людей 
Креативна економіка (нові продукти, інновації, нові технології) 

- підтримка еко-ініціатив; 
- маркетингова стратегія "Купуй Львівське!"; 
- ділова індустрія; 
- реалізація фінансових механізмів сприяння розвитку підприємництва; 
- формування культури сплати податків 

Просторовий розвиток (інноваційні простори, хаби, медіа) 
-  стимулювання відкриття наукових інкубаторів; 
-  розвиток стартап культури 

Стимулювання сталого економічного розвитку 
- нормативно-правове регулювання; 
- підприємницьке навчання; 
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- стимулювання розвитку кадрового потенціалу; 
- підтримка соціального підприємництва 

2.5. Залучення креативних людей ззовні 
Туризм як знайомство з містом 

- вдосконалення інфраструктури туристичної галузі м. Львова і забезпечення 
сучасної навігації туриста у м. Львові; 

- створення комфортного та безпечного середовища для туристів та гостей 
міста; 

- заохочення новаторських тенденцій та експериментальних проєктів у сфері 
туризму, проведення туристично привабливих заходів 

Ділова гостинність - основа тісної співпраці 
- підвищення рівня обізнаності міського середовища про конференц-
індустрію, розвиток та об’єднання професійних учасників ринку; 

- робота у сфері маркетингу та продажів задля збільшення наукового, 
туристичного та конференційного потенціалу м. Львова; 

- промоція м. Львова,  як учасника ринку для проведення заходів ділової 
активності у Східній Європі; 

- покращення умов у м. Львові для розвитку сфери ділової гостинності, у 
тому числі розвиток конференц- та транспортної інфраструктури, сфери 
обслуговування та послуг 

Інвестиції та довготривалі економічні відносини 
- інвестиційна підтримка малого підприємництва; 
- забезпечення впізнаваності міста та створення позитивного інвестиційного 
іміджу на місцевому та міжнародному рівнях 

- підготовка, супровід та сприяння реалізації інвестиційних 
проєктів/продуктів міста; 

- залучення кредитних та грантових коштів міжнародних фінансових 
організацій та фондів для реалізації інвестиційних та інфраструктурних 
проєктів м. Львова, а також заходів з підвищення енергоефективності 

 
 
 
 
Секретар ради       А. Забарило 
 
Віза: 
 
Директор департаменту 
економічного розвитку      І. Кулинич 



10 

 

Додаток А 
 

ЗАХОДИ  
на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку  

м. Львова на 2020-2022 роки 
 

Пріоритет І. Виховання компетентності і креативності 
 

 Напрями: Освіта як основа креативності; Культура особистості; Креативна 
молодь; Спорт як джерело енергії та шлях для реалізації цілей 
 

№  
з/п 

Зміст заходу Термін 
виконання 

Виконавець 

І. Освіта як основа креативності: 

1. Підтримка обдарованої молоді м. Львова: 

1.1. Виплата одноразових премій 
для обдарованої молоді  

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

1.2. Фінансова підтримка 
обдарованої молоді для надання 
можливостей участі в 
інтелектуальних турнірах, 
конкурсах, олімпіадах, змаганнях 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

1.3. Відзначення грошовою 
винагородою переможців 
міських учнівських інтернет-
олімпіад 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

1.4. Відзначення випускників 
закладів загальної середньої 
освіти м. Львова, які у 
навчальному році за 
результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання з 
базової дисципліни отримали: 
200 балів; 400 балів; 600 балів 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

2. Шкільні дебати - навчання Британського формату парламентських 
дебатів: 

2.1. Проведення дебатних турнірів 
українською мовою. Учнів шкіл 
будуть навчати принципам 
логіки, критичного та 
аналітичного мислення, 
публічних виступів 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

2.2. Проведення дебатних турнірів 
англійською мовою 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

2.3. Проведення у м. Львові 
Шкільного чемпіонату України з 
дебатів 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 
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3. Критичне мислення - пошук нових педагогічних інструментів: 

3.1. Проведення конкурсу на кращий 
відеоурок із використанням 
критичного мислення 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

3.2. Проведення тренінгів для 
вчителів з методики розвитку 
критичного мислення учнів у 
викладанні різних предметів 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

4. Шкільні Перегони Інтелектуалів Львова: 

4.1. Проведення ігор, брейн-рингів 
серед учнів 9-11 класів закладів 
загальної середньої освіти  
м. Львова. 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

5. Театральна педагогіка: 

5.1. Організація навчань з 
акторського та сценічного 
мистецтва для учнів закладів 
загальної середньої освіти та 
проведення фестивалю 
шкільних театрів, театрів для 
дошкільнят, проекту 
"Фотографія, що оживає",  
вистави "Шевченко UA", 
англомовного фестивалю 
"Mystery of Ukrainian Wonderland" 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

6. Музейна педагогіка: 

6.1. Проведення тренінгів, майстер-
класів, навчально-практичних 
семінарів у просторі музею, 
зокрема музейних уроків у 
рамках проектів "Львівське 
рондо", "Львів від легенд до 
історичних фактів", "Перлини 
Галицької корони", "Мистецьке 
краєзнавство" 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

6.2. Видрук інформаційно-
методичних матеріалів та 
проведення навчальних 
семінарів для вчителів 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

6.3. Написання учнями 
дослідницьких робіт краєзнавчо-
культурологічного змісту 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

6.4. Нагородження призами  
учасників та лауреатів проєкту  
"Музейна педагогіка" 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

7. Проєкт "Навігатор по етикетках": 

7.1. Видрук навчальних посібників  
для учнів, які грунтуються на 
інтерактивних методиках, 

2020 - 2022 Управління 
економіки 

департаменту 
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авторських вправах педагогів, з 
метою  розвитку практичних 
навичок: свідомо вибирати та 
споживати якісний продукт 

економічного 
розвитку, 

управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

7.2. Проведення навчальних 
тренінгів для вчителів предмету 
"Основи здоров’я" 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

7.3. Видрук інформаційних плакатів, 
спрямованих на вивчення 
школярами етикеток на 
продуктах харчування для 
осмисленого вибору лише 
якісних продуктів 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

8. Майстерня підприємництва: 

8.1. Проведення навчальних 
тренінгів для учителів-учасників 
проєкту, ознайомлення із 
товаровиробниками як з                     
м. Львова, так і з інших регіонів 
України, як із великими й 
загальновідомими, так і 
маленькими, які лише починають 
свій шлях у бізнесі 

2020 - 2022 Управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку, 
управління освіти 

департаменту 
гуманітарної політики 

8.2. Видрук навчальних матеріалів та 
робочих зошитів, які 
сприятимуть формуванню у 
школярів компетентності 
підприємливості та фінансової 
грамотності 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

9. Розвиток мережі та підвищення рівня комфорту навчальних закладів 
всіх типів: 

9.1. Виготовлення проектно-
кошторисної документації на 
проведення робіт у закладах 
освіти 
 
 
 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

9.2. Капітальний ремонт і закупівля 
обладнання для відновлення 
діяльності існуючих дошкільних 
навчальних закладів 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

9.3. Будівництво та відновлення 
належного технічного стану 
спортивної інфраструктури 
навчальних закладів 
(спортивних залів, басейнів, 
спортивних майданчиків та 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 
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стадіонів, корпусів ігрових видів 
спорту та спеціалізованих 
ігрових майданчиків з різними 
видами покриття) 

9.4. Проведення ремонтно-
реставраційних робіт та 
капітальних ремонтів будівель, 
фасадів та покрівель закладів 
освіти 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

9.5. Проведення ремонтно-
реставраційних робіт та 
капітальних ремонтів 
навчальних та побутових 
приміщень закладів освіти (у 
тому числі санвузлів, 
харчоблоків, пралень, підлог 
тощо) 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

9.6. Проведення енергозберігаючих 
заходів (реставрація та ремонт 
вікон, капітальний ремонт 
систем опалення) 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

9.7. Капітальний ремонт інженерних 
мереж у закладах освіти 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

9.8. Капітальний ремонт пожежної 
сигналізації у закладах освіти, 
встановлення та автоматизація 
систем 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

9.9. Проведення ремонтних робіт, 
благоустрій та огородження 
територій навчальних закладів 
(замощення, облаштування 
пішохідних доріжок, систем 
водовідведення, встановлення 
літніх сцен) 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

10. Розвиток ресурсного забезпечення навчальних закладів, зокрема 
матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційно-
комунікативного оснащення: 

10.1. Придбання обладнання для 
закладів освіти 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

10.2. Поповнення бібліотечних фондів 2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

10.3. Придбання та встановлення 
ігрових споруд для закладів 
дошкільної освіти 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

10.4. Ремонт та облаштування 
кабінетів військово-

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 
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патріотичного виховання гуманітарної політики 

10.5. Ремонт та облаштування хіміко-
фізичних лабораторій 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

10.6. Ремонт та облаштування 
кабінетів біології 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 
 

10.7. Ремонт та облаштування 
кабінетів трудового навчання 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

11. Реалізація програми “Успішний педагог“: 

11.1. Нагородження найкращих 
педагогів м. Львова 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

12. Популяризація ІТ та інновацій у навчальному процесі: 

12.1. Тренінги та конференції з 
запровадження технологій та 
інноваційних методик у 
навчальному процесі 

2020 - 2022 Управління 
інформаційних 

технологій 
департаменту 

розвитку, 
управління освіти 

департаменту 
гуманітарної політики 

 
 
 
 
 

12.2. Форуми (Інноваційної освіти 
INED тощо) 

2020 - 2022 Управління 
інформаційних 

технологій 
департаменту 

розвитку, 
управління освіти 

департаменту 
гуманітарної політики 

12.3. Година Коду – долучення 
львівських шкіл до всесвітньої 
акції з програмування 

2020 - 2022 Управління 
інформаційних 

технологій 
департаменту 

розвитку, 
управління освіти 

департаменту 
гуманітарної політики 

12.4. Проведення тематичних 
конференцій 

2020 - 2022 Управління 
інформаційних 

технологій 
департаменту 
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розвитку, 
управління освіти 

департаменту 
гуманітарної політики 

13. Проєкт ЦЕ - Центри Едукації: 

13.1. Курси для дорослих на базі 
бібліотек з англійської мови, 
психології, графічного дизайну, 
мови моди, проєктного 
менеджменту тощо 

2020 - 2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку, 
комунальна установа 

"Інститут міста" 

13.2. Розробка концепції міста, що 
навчається 

2020 - 2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку, 
комунальна установа 

"Інститут міста" 

14. Програма відзначення найкращих викладачів мистецьких шкіл                 
м. Львова: 

14.1. Преміювання найкращих 
викладачів в сумі 25 тис. грн. 

2020 - 2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку 

15. Програма грантової підтримки дослідників культури: 
 
 
 

15.1. Реалізація конкурсу, який 
спрямований на дослідження 
культури України, розвиток 
культурного потенціалу міста, 
сприяння обміну досвідом у 
галузі культури на 
всеукраїнському та 
міжнародному рівнях  

2020 - 2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку 

16. Освіта у галузі менеджменту культури: 

16.1. Проведення навчання 
працівників та незалежних 
менеджерів, з метою 
покращення якості культурного 
продукту та стандартів 
функціонування культурних 
інституцій 

2020 - 2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку 

16.2. Розвиток мережі закордонного 
партнерства культурних 
інституцій та проектів та 
представлення українського 
культурного продукту на 
міжнародних ярмарках 

2020 - 2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку 

17. Фестиваль пленерного малюнка "Золотий мольберт": 

17.1. Проведення міжнародного 
конкурсу дитячої творчості 

2020 - 2022 Управління культури 
департаменту 
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"Золотий мольберт" розвитку 

18. Дитячий форум – фестиваль дитячого читання "Книгоманія": 

18.1. Проведення форуму, де 
передбачено книжкові новинки 
від українських видавців, 
конкурси, ігри та квести, 
майстер-класи, події для батьків 
та освітян 
 

2020 - 2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку 

ІІ. Культура особистості 

19. Проєкт "Риторика для дітей" 2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

20. Домедична допомога: компетентності для життя: 
 

20.1. Проведення навчання для 
педагогів, які викладають курси 
"Основи здоров’я", "Захист 
Вітчизни" з метою розвитку 
практичних навичок і необхідних 
знань з першої домедичної 
допомоги 
 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

20.2. Запровадження уроків для 
отримання знань з першої 
домедичної допомоги у закладах 
освіти м. Львова 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

21. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді: 

21.1. Вшанування пам’яті героїв 
Небесної Сотні та героїв 
АТО/ООС 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту  
гуманітарної 

політики, 
департамент 

"Адміністрація 
міського голови" 

 

21.2. Відзначення пам’ятних дат 
національно-патріотичного 
спрямування 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 
гуманітарної 

політики, 
департамент 

"Адміністрація 
міського голови" 

21.3. Проведення конкурсів та 
фестивалів 

2020 - 2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 
 

21.4. Туристичні мандрівки з воїнами 2020 - 2022 Управління освіти 
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АТО/ООС департаменту 
гуманітарної політики 

 

21.5. Дводенні навчально-польові 
збори 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 
 

22. Проєкт "Львів – місто літератури ЮНЕСКО" : 

22.1. Проведення міського фестивалю 
"Місто, що  надихає" – 
відзначення м. Львовом річниці 
здобуття титулу "Місто 
Літератури ЮНЕСКО" 

2020-2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку 

22.2. Проведення літературного 
фестивалю  

2020-2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку 

23. Підтримка україномовного видання: 

23.1. Проведення конкурсу "Надання 
фінансової підтримки 
україномовному книговиданню"  

2020-2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку 

24. Місяць авторських читань у Львові: 

24.1. Проведення найбільшого 
транскордонного літературного 
фестивалю Центрально-Східної 
Європи. Понад шістдесят 
письменників та письменниць з 
Чехії, Польщі, України, 
Словаччини та Румунії 
відвідають Львів, 
познайомляться з українськими 
читачами, вперше їхні твори 
будуть перекладатися та 
презентуватися українській 
публіці 

2020-2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку 

25. Реалізація соціально-культурних проєктів та фестивальних заходів: 

25.1. Проведення міжнародного 
фестивалю класичної музики 
"LvivMozArt" 

2020-2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку 

25.2. Проведення літературного 
фестивалю у рамках Львівського 
міжнародного "BookForum" 

2020-2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку 

25.3. Проведення міжнародного 
фестивалю старожитніх 
автомобілів "Леополіс Гран Прі" 

2020-2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку 

25.4. Проведення Львівського 
міжнародного фестивалю 
короткометражних фільмів "Wiz 
Art" 

2020-2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку 

25.5. Проведення міжнародного 2020-2022 Управління культури 
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фольклорного фестивалю 
"Етновир" 

департаменту 
розвитку 

25.6. Організація тижня актуального 
мистецтва 

2020-2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку 

25.7. Проведення джазового 
фестивалю "ДжазБез" 
 

2020-2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку 

25.8. Реалізація міжнародного 
мистецького проекту 
"LvivArtWeek" 

2020-2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку 

25.9. Проведення міжнародного 
джазового фестивалю "Leopolis 
Jazz" 

2020-2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку 

25.10. Проведення фестивалю 
"Музична ніч у Львові" – 
виконання творів класичної 
музики у форматі 141 концерту у 
141 сакральному просторі 
Львова 

2020 Управління культури 
департаменту 

розвитку 

25.11. Реалізація проекту "Світовий 
день музики у Львові" у рамках 
якого передбачається 
представлення сучасної та 
класичної музики у районах 
міста 

2020-2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку 

26. Відзначення ювілеїв, визначних та пам'ятних дат: 

26.1. Реалізація проекту "ART 117", у 
рамках якого передбачається 
117 зустрічей, дискусій та 
воркшопів у 117 школах                       
м. Львова з відомими митцями 

2020 Управління культури 
департаменту 

розвитку 

26.2. Реалізація проекту "Music 117", у 
рамках якого передбачається 
117 зустрічей, дискусій та 
музичних майстер-класів у 117 
школах м. Львова з відомими 
композиторами та музикантами 
м. Львова 

2020 Управління культури 
департаменту 

розвитку 

26.3. Реалізація проекту "Мистецтво 
канадської діаспори. Від 
минулого до сучасного" у рамках 
відзначення Дня художника 
України 

2020-2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку 

27. Програма "Львів 2020: Фокус на культуру": 

27.1. Створення аналітичної 
платформи для посилення 
міської політики у сфері культури 
та формування інтегрованої 

2020 Управління культури 
департаменту 

розвитку, 
комунальна установа 
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екосистеми для міста  “Інститут стратегії 
культури“ 

27.2. Реалізація демонстраційного 
проєкту для створення 
ефективної екосистеми  
культури та туризму – 
"MuseumCityLab" 

2020 Управління культури 
департаменту 

розвитку, 
комунальна установа 

“Інститут стратегії 
культури“ 

27.3. Реалізація демонстраційного 
проєкту "Майстерня міста 2020" 

2020 Управління культури 
департаменту 

розвитку, 
комунальна установа 

“Інститут стратегії 
культури“ 

 
 
 
 
 
 

27.4. Створення системи 
неформальної освіти діячів у 
сфері культури 

2020 Управління культури 
департаменту 

розвитку, 
комунальна установа 

“Інститут стратегії 
культури“ 

27.5. Створення освітньо-музичного 
проєкту "¾" із залученням 
професорів музики та аплікантів 
до музично-освітніх навчальних 
закладів 

2020 Управління культури 
департаменту 

розвитку, 
комунальна установа 

“Інститут стратегії 
культури“ 

27.6. Реалізація демонстраційного 
проєкту "Центри освіти впродовж 
життя" на базі установ культури 
через проведення 
довготривалих освітніх курсів та 
публічних подій у форматі TED 

2020 Управління культури 
департаменту 

розвитку, 
комунальна установа 

“Інститут стратегії 
культури“ 

27.7. Формування міської політики 
збереження та розвитку 
спадщини міста, на основі 
досвіду європейських міст і 
партисипативного планування 
(Реалізація проектів "Павільйон 
спадщини", фестивалю "Дні 
європейської спадщини у  
м. Львові", історико-мистецького 
проекту "Пропаганда. Протест. 
Провокація") 

2020 Управління культури 
департаменту 

розвитку, 
комунальна установа 

“Інститут стратегії 
культури“, 

управління туризму 
департаменту 

розвитку 
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27.8. Створення інструментів для 
інтеграції культури у громадські 
простори м. Львова через 
реалізацію проєкту "Park Life", 
міжмузейного виставкового 
проєкту "Vіva Botanica! 
Символіка рослин у культурі", 
програми "Право на місто" 

2020 Управління культури 
департаменту 

розвитку, 
комунальна установа 

“Інститут стратегії 
культури“ 

27.9. Системний розвиток креативних 
та культурних індустрій – 
реалізація проектів "Art Sale 
Lviv", "Тлум і Крам" 

2020-2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку, 
комунальна установа 

“Інститут стратегії 
культури“ 

 
 
 
 

27.10. Проведення публічних подій у 
межах програм "Natura Kultura. 
Великий пікнік" та "Жнива! 
Аграрії та художники" 

2020 Управління культури 
департаменту 

розвитку, 
комунальна установа 

“Інститут стратегії 
культури“ 

27.11. Реалізація демонстраційного 
освітнього проекту "Генії з 
мікрорайонів", у рамках якого 
передбачається виконання 5-ти 
муралів у 5-ти районах міста  

2020 Управління культури 
департаменту 

розвитку, 
комунальна установа 

“Інститут стратегії 
культури“ 

27.12. Реалізація освітньо-
пізнавального освітнього проекту 
"Форум критиків" 

2020 Управління культури 
департаменту 

розвитку, 
комунальна установа 

“Інститут стратегії 
культури“ 

27.13. Реалізація проекту "Політ", 
присвяченого галицькій авіації 

2020 Управління культури 
департаменту 

розвитку, 
комунальна установа 

“Інститут стратегії 
культури“ 

27.14. Створення та забезпечення 
діяльності Фонду культури 
Львова 

2020-2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку, 
комунальна установа 

“Інститут стратегії 
культури“ 

28. Забезпечення проведення загальноміських подій: 
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28.1. Співпраця з громадськими 
організаціями та суб’єктами 
підприємницької діяльності у 
сфері організації 
загальноміських подій 

2020-2022 Департамент 
“Адміністрація 

міського голови“ 

28.2. Підняття національного синьо-
жовтого прапора над львівською 
Ратушею на знак вшанування 
першого підняття синьо-жовтого 
прапора на будівлі Ратуші 

2020-2022 Департамент 
“Адміністрація 

міського голови“ 

28.3. Святкування Дня міста з 
безліччю подій, концертів, 
освітніх та розважальних заходів 
 
 
 

2020-2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку 

28.4. Організація заходів, присвячених 
Першому публічному виконанню 
Державного гімну України  

2020-2022 Департамент 
“Адміністрація 

міського голови“ 

 28.5. Організація заходів зі 
святкування Дня вишиванки 

2020-2022 Департамент 
“Адміністрація 

міського голови“ 

28.6. Заходи з відзначення Дня 
місцевого самоврядування, у 
межах яких передбачається  
зустріч Львівського міського 
голови з активними  мешканцями 
— переможцями громадського 
бюджету, ініціативними 
керівниками ОСББ, активістами 
та громадськими діячами тощо  

2020-2022 Департамент 
“Адміністрація 

міського голови“ 

28.7. Організація заходу "Поливаний 
понеділок"  

2020-2022 Департамент 
“Адміністрація 

міського голови“ 

28.8. Щорічне відзначення Дня 
Незалежності, у межах якого 
проводитимуться: святковий 
концерт та парад, відеомапінг, 
лекції, вистави та дискусії 

2020-2022 Департамент 
“Адміністрація 

міського голови“ 

28.9. Відзначення Дня Захисника 
Вітчизни 

2020-2022 Департамент 
“Адміністрація 

міського голови“ 

ІІІ. Креативна молодь: 

29. Сприяння роботі з молоддю, створення сприятливих умов 
життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку дітей та 
молоді: 

29.1. Організаційна та фінансова 
підтримка ініціатив, заходів та 
проєктів у сфері молодіжної 

2020-2022 Управління 
молодіжної політики 

департаменту 
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політики гуманітарної політики 

29.2. Подання пропозицій щодо 
створення сприятливих умов для 
розвитку молодіжної 
інфраструктури м. Львова 

2020-2022 Управління 
молодіжної політики 

департаменту 
гуманітарної політики 

29.3. Участь у всеукраїнських та 
міжнародних проєктах у галузі 
молоді 

2020-2022 Управління 
молодіжної політики 

департаменту 
гуманітарної політики 

 
 

29.4. Організація та співорганізація 
проведення молодіжних масових 
заходів 

2020-2022 Управління 
молодіжної політики 

департаменту 
гуманітарної політики 

29.5. Сприяння у міжнародному 
співробітництві з питань молоді 

2020-2022 Управління 
молодіжної політики 

департаменту 
гуманітарної політики 

29.6. Формування бачення розвитку 
вуличної дитячої інфраструктури 

2020-2022 Управління 
молодіжної політики 

департаменту 
гуманітарної політики 

30. Розвиток пластового руху та Львівської міської молодіжної 
громадської організації "Станиця Львів Пласту": 

30.1. Фінансова підтримка заходів для 
дітей та молоді "Станиці Львів 
Пласту" 

2020-2022 Управління 
молодіжної політики 

департаменту 
гуманітарної політики 

30.2. Придбання туристично-
спортивного спорядження та 
матеріально-технічних засобів 
для якісного проведення заходів 
для дітей та молоді "Станиці 
Львів Пласту" 

2020-2022 Управління 
молодіжної політики 

департаменту 
гуманітарної політики 

30.3. Виділення приміщень у 
мікрорайонах м. Львова, для 
розвитку мережі пластових 
домівок 

2020-2022 Управління 
молодіжної політики 

департаменту 
гуманітарної політики 

30.4. Сприяння у наданні приміщень 
загальноосвітніх шкіл міста 
(спортивних та актових залів) 
для проведення роботи з дітьми 

2020-2022 Управління 
молодіжної політики 

департаменту 
гуманітарної політики 

30.5. Ремонт приміщень, які 
використовуються для діяльності 
пластових куренів, гнізд, роїв та 
гуртків 

2020-2022 Управління 
молодіжної політики 

департаменту 
гуманітарної політики 

 

30.6. Висвітлення у засобах масової 2020-2022 Управління 
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інформації подій "Станиці Львів 
Пласту" 

молодіжної політики 
департаменту 

гуманітарної політики 

31. Створення молодіжного медіа-ресурсу, гнучкої неформальної мережі 
молодіжного середовища, міського волонтерського корпусу: 
 

31.1. Щорічний Всеукраїнський захід 
для молоді "МолоДвіж", який 
передбачає зустріч змінотворців, 
спілкування та інтерактив задля 
порозуміння 

2020-2022 Комунальна 
установа “Львівський 
міський молодіжний 

центр“  

31.2. Молодіжна сесія міської ради 
Львова – посилення участі 
молоді у місцевому 
самоврядуванні та 
ознайомлення з принципами й 
процедурами діяльності 
муніципалітету 

2020-2022 Комунальна 
установа “Львівський 
міський молодіжний 

центр“ 

31.3. Проведення хакатону з питань 
участі молоді у місцевому 
самоврядуванні 

2020-2022 Комунальна 
установа “Львівський 
міський молодіжний 

центр“ 

32. Впровадження програми соціальної відповідальності бізнесу "Львів 
МолоДвіж Інвест": 

32.1. Розробка та створення Клубу 
соціальних інвесторів, який має 
на меті залучення бізнесу до 
підтримки соціального 
підприємництва 

2020-2022 Комунальна 
установа “Львівський 
міський молодіжний 

центр“ 

33. Проведення молодіжних обмінів між містами України з питань 
розвитку муніципалітетів: 

33.1. Обмін досвідом молодих людей 
з різних частин України 

2020-2022 Комунальна 
установа “Львівський 
міський молодіжний 

центр“ 

33.2. Узагальнення і поширення 
кращих європейських та світових 
практик у сфері молодіжної 
політики 

2020-2022 Комунальна 
установа “Львівський 
міський молодіжний 

центр“ 

33.3. Проведення тематичних заходів 
задля активного залучення 
молоді до всіх сфер життя на 
місцевому і регіональному рівнях 

2020-2022 Комунальна 
установа “Львівський 
міський молодіжний 

центр“ 

34. Створення культури креативу: 

34.1. Проведення міжнародного 
музичного фестивалю "Флюгери 
Львова"  

2020-2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку 

34.2. Проведення двічі на рік 
фестивалю "Ніч у Львові"  

2020-2022 Управління культури 
департаменту 
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розвитку 
 

34.3. Проведення щорічного 
фестивалю дитячих та юнацьких 
театральних колективів "Казка у 
гаю". 

2020-2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку 

34.4. Організація щорічного 
добросусідського фестивалю у 
мікрорайоні Топольна-
Замарстинів "Балатон-фест" 
 

2020-2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку 

34.5. Проведення Фестивалю-
лабораторії підліткової 
драматургії "ДрамаTeen", який 
допомагає відібрати 
талановитих школярів 

2020-2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку 

35. Партисипативні проєкти в оновлених бібліотеках міста: 

35.1. Діяльність Першої Львівської 
Медіатеки, Urban бібліотеки, 
Wiki-бібліотеки 
 
 

2020-2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку 

36. Організація конкурсів "Юні 
таланти" 

2020-2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку 

37. Проєкт "Friendly school": 

37.1. Проведення  тренінгів з 
бюджетування видатків та 
розподілу ресурсів, формування 
команди, дизайну, стратегії 
комунікації, тайм-менеджменту 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

38. Патріотичне виховання 
учнівської молоді м. Львова, 
популяризація аніматорства та 
шкільного волонтерського руху 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

39. Проєкт "Маленький принц. Львів, що любить тварин": 

39.1. Видрук зошитів для учнів 7-х 
класів та організація уроків, на 
яких діти спілкуватимуться з 
вчителями про взаємодію людей 
та тварин, потреби тварин, 
наслідки безвідпові-дального 
ставлення до них та правила 
відповідальної поведінки 
 
 
 
 
 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 
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39.2. Проведення навчальних 
дводенних тренінгів для вчителів 
біології, які викладають курс 
зоології, “круглих столів“ та прес-
конференції 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

39.3. Придбання цінних подарунків 
для переможців конкурсу "До 
чотирилапих як до себе" 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 
 
 

39.4. Проведення презентаційних 
тренінгів для вчителів шкіл 
України 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

40. Проєкт "Юні екскурсоводи": 

40.1. Навчальні тренінги та екскурсії 
для юних екскурсоводів з числа 
школярів міста 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

40.2. Придбання призів для успішних 
учасників проєкту 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

41. Розвиток молодих лідерів та підтримка Української академії 
лідерства: 

41.1. Організація та проведення 
інформаційних та комунікаційних 
кампаній, проєктів та публічних 
заходів, спрямованих на 
формування ціннісних орієнтирів 
українців та популяризацію 
відповідального лідерства 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

41.2. Організація та проведення 
освітньо-виховних та культурно-
мистецьких заходів: форумів, 
конференцій, семінарів, літніх 
шкіл, фестивалів, акцій, 
експозицій, флешмобів, 
спрямованих на формування 
ціннісних орієнтирів, 
національної ідентичності та 
відповідального лідерства 
молоді 
 
 
 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

41.3. Організація та проведення 
міжнародних заходів, у тому 
числі заходів з елементами 
культурної дипломатії, 
спрямованих на покращення 
міжнародного іміджу України 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 
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IV. Спорт як джерело енергії та шлях для реалізації цілей 

42. Розвиток спортивної інфраструктури м. Львова: 

42.1. Будівництво першого 
комунального спортивного залу 
для єдиноборств  

2020-2022 Управління спорту 
департаменту 

гуманітарної політики 

42.2. Будівництво у житловому масиві 
Сихів Палацу спорту, який 
складатиметься з чотирьох 
ігрових залів, лижного спуску, 
залу для баскетболу та буде 
відповідати всім нормам FIBA, у 
частині можливості проведення 
міжнародних баскетбольних 
змагань 

2020-2022 Управління спорту 
департаменту 

гуманітарної політики 

42.3. Будівництво шести 
муніципальних басейнів  

2020-2022 Управління спорту 
Департаменту 

гуманітарної політики 

43. Стимулювання росту рівня спортивних досягнень та підвищення 
кваліфікації працівників установ, організацій, підпорядкованих 
підприємств: 

43.1. Надання премій Львівської 
міської ради талановитим та 
перспективним спортсменам і 
тренерам м. Львова 

2020-2022 Управління спорту 
департаменту 

гуманітарної політики 

43.2. Розвиток та популяризація 
фізичної культури та спорту у     
м. Львові, збільшення кількості 
секцій з різних видів спорту та 
залучення молодих тренерів до 
роботи з дітьми та молоддю 

2020-2022 Управління спорту 
департаменту 

гуманітарної політики 

43.3. Підтримка талановитих 
спортивних тренерів, які 
працюють з дітьми та молоддю, 
через надання їм разових 
грошових винагород 

2020-2022 Управління спорту 
департаменту 

гуманітарної політики 

44. Участь у всеукраїнських та міжнародних проєктах у галузі спорту: 

44.1. Організація та проведення 
Міжнародного турніру зі стрільби 
з лука "Золота Осінь" 
 
 

2020-2022 Управління спорту 
департаменту 

гуманітарної політики 

44.2. Організація та проведення 
Міжнародного турніру з хокею 
"Львів Трофі" 

2020-2022 Управління спорту 
департаменту 

гуманітарної політики 

44.3. Організація та проведення 
міжнародних змагань "Відкритий 
кубок Львова з велоспорту" 

2020-2022 Управління спорту 
департаменту 

гуманітарної політики 

44.4. Організація, проведення та 
участь у різноманітних 

2020-2022 Управління спорту 
департаменту 
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змаганнях та спортивних 
проєктах 

гуманітарної політики 

45. Організаційна та фінансова підтримка спортивних клубів та 
організацій: 

45.1. Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям на 
закупівлю спортивної форми та 
спортивного інвентарю 

2020-2022 Управління спорту 
департаменту 

гуманітарної політики 

45.2. Розвиток Львівського 
комунального закладу "Клуб 
ігрових видів спорту" 

2020-2022 Управління спорту 
департаменту 

гуманітарної політики 

45.3. Відновлення спортивних баз 
комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл 

2020-2022 Управління спорту 
департаменту 

гуманітарної політики 

46. Організація та співорганізація проведення спортивно-масових заходів: 

46.1. Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям та 
дитячо-юнацьким спортивним 
школам, підпорядкованим 
громадським організаціям, на 
проведення спортивних заходів 

2020-2022 Управління спорту 
департаменту 

гуманітарної політики 

46.2. Організація та проведення кубка 
Львова з триатлону 

2020-2022 Управління спорту 
департаменту 

гуманітарної політики 

46.3. Організація та проведення 
відкритого кубка Львова з 
мотокросу 

2020-2022 Управління спорту 
департаменту 

гуманітарної політики 

46.4. Організація та проведення Ігор 
ветеранів спорту 

2020-2022 Управління спорту 
департаменту 

гуманітарної політики 
 
 
 

46.5. Організація та проведення 
спортивних змагань – Відкритих 
кубків Львова з офіційно 
визнаних в Україні видів спорту 
на умовах співфінансування 

2020-2022 Управління спорту 
департаменту 

гуманітарної політики 

47. Сприяння у міжнародному співробітництві з питань спорту: 

47.1. Надання фінансової підтримки 
перспективним спортсменам - 
претендентам на участь у ХХХІІ 
Літніх Олімпійських іграх та ХVI 
Літніх Паралімпійських іграх 

2020-2022 Управління спорту 
департаменту 

гуманітарної політики 

47.2. Надання фінансової підтримки 
на проведення спортивних 
заходів з метою популяризації 
олімпійських видів спорту 

2020-2022 Управління спорту 
департаменту 

гуманітарної політики 

47.3. Організація та проведення 2020-2022 Управління спорту 
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Міжнародного фан-фестивалю 
"Єврофанз" 

департаменту гума-
нітарної політики 

48. Розвиток вуличної спортивної інфраструктури: 

48.1. Капітальний ремонт спортивного 
майданчика                  на вул. О. 
Довженка, 3 (мультифункційний 
майданчик з полівініловим 
покриттям для гри у футбол та 
баскетбол) 

2020-2022 Управління спорту 
департаменту 

гуманітарної політики 

48.2. Капітальний ремонт спортивного 
майданчика на            вул. Т. 
Шевченка, 360 (міні-футбольний 
майданчик зі штучним покриттям 
та вуличними тренажерами) 

2020-2022 Управління спорту 
департаменту 

гуманітарної політики 

48.3. Капітальний ремонт спортивного 
майданчика на       вул. 
Тролейбусній, 2 
(мультифункційний спортивний 
комплекс з міні-футбольним 
майданчиком, майданчиком для 
гри у баскетбол, вуличними 
тренажерами та зоною для 
воркауту) 

2020-2022 Управління спорту 
департаменту 

гуманітарної політики 

48.4. Капітальний ремонт спортивного 
майданчика на             вул. Й. 
Сліпого, 33 (мультифункційний 
спортивний комплекс з міні-
футбольним майданчиком, 
майданчиком для гри у 
баскетбол, вуличними 
тренажерами та зоною для 
воркауту) 

2020-2022 Управління спорту 
департаменту 

гуманітарної політики 

48.5. Капітальний ремонт спортивного 
майданчика на           вул. Тракт 
Глинянський, 147а 
(мультифункційний майданчик з 
поліуретановим покриттям для 
гри у футбол та баскетбол, 
вуличні тренажери та зона для 
воркауту) 
 

2020-2022 Управління спорту 
департаменту 

гуманітарної політики 

48.6. Зведення на                                   
вул. І. Величковського, 16-18 
мультифункційного спортивного 
комплексу з міні-футбольним 
майданчиком з полівініловим 
покриттям, майданчиком для гри 
у баскетбол, вуличними 
тренажерами та зонами для 

2020-2022 Управління спорту 
департаменту 

гуманітарної політики 
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воркауту 

48.7. Реконструкція спортивного 
комплексу на вул. Кастелівці, 8 з 
трьома тенісними кортами, 
біговими доріжками, 
тренувальним полем для гри в 
регбі, вуличними тренажерами 
та відпочинковою зоною з 
вуличними шаховими столами 

2020-2022 Управління спорту 
департаменту 

гуманітарної політики 

49. Проведення фізкультурного фестивалю "Cool Games" - впровадження 
інноваційних підходів до проведення уроків фізичної культури та 
популяризації здорового способу життя серед школярів: 

49.1. Проведення відбіркових турів та 
участь у всеукраїнському 
спортивно-масовому  заході 
серед школярів "Cool Games", 
спрямованому на збільшення 
рухової активності та залучення 
школярів до систематичних 
занять фізичною культурою 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

49.2. Придбання подарунків для 
переможців Командних естафет 
відповідно до програми 
активностей 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

49.3. Підготовка та забезпечення 
належного технічного стану 
спортивних споруд для 
проведення масових спортивних 
та культурно-видовищних 
заходів 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

50. Проект "Здорова родина - міцна Україна": 
 

50.1. Проведення родинного 
фізкультурно-оздоровчого 
заходу з рухливими іграми та 
естафетами із залученням 
батьків, школярів та вчителів 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

50.2. Придбання подарунків для 
переможців заходів проекту, для 
стимулювання подальшого 
проведення родинного активного 
відпочинку 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 
 

51. Проект "Урок на здоров’я": 

51.1. Проведення навчальних 
тренінгів для учителів 
фізкультури міста із проведення 
тематичних уроків, спрямованих 
на задіяння та опрацювання 
певної частини тіла (зокрема 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 
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"Здорова спина", "Здорова 
стопа" та ін.) 

51.2. Організація візитів для школярів 
до спеціалізованих спортивних 
комплексів та здійснення 
пробних тренувань на 
різноманітних профільних 
майданчиках 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

52. Проект "Цілий рік граємо – здоров’я здобуваємо": 

52.1. Проведення теоретико-
практичних занять з різних видів 
спорту 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

52.2. Придбання подарунків для 
переможців фізкультурно-
оздоровчих квестів 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

53. Проект "Джуніор Z" - соціальний рух за сприяння розвитку нових видів 
спорту серед школярів: 

53.1. Впровадження нових 
варіативних модулів з фізичної 
культури для ознайомлення з 
різноманітними видами спорту 
та рухової активності 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

53.2. Закупівля інвентаря та 
обладнання для шкіл-учасників 
проекту для заняття видами 
спорту, які були вибрані 
пріоритетними, після 
ознайомчих занять 
 
 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

53.3. Проведення шкільних ліг з 
чирлідингу, корфболу, 
флорболу, бадмінтону, алтимат-
фризбі, петанку, регбі та ін. 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

53.4. Придбання подарунків для 
переможців шкільних ліг 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

54. Проект "Здорова постава" - програма залучення дітей 1-4 класів до 
занять для формування правильної постави: 

54.1. Навчання педагогів та 
напрацювання методичних 
рекомендацій з метою 
проведення уроку фізичної 
культури з елементами 
методики профілактики 
захворювань опорно-рухового 
апарату 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

54.2. Проведення одного уроку з 
фізичної культури на тиждень з 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 
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елементами методики 
профілактики захворювань 
опорно-рухового апарату,  для 
учнів 1-4-х класів у не менше як 
п’яти закладах загальної 
середньої освіти кожного району 
міста 

гуманітарної політики 

55. Реалізація "Європейська спортивна родина" - міжнародний проект 
обміну методиками викладання фізичної культури між учителями 
Львова та країн Європи: 

55.1. Проведення групових виїзних 
зустрічей з вчителями, 
ознайомлення з системами 
викладання фізичної культури, 
плавання у школах та розвитком 
культурно-мистецького напрямку 
у навчальних закладах 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

55.2. Організаційна підтримка приїзду 
вчителів з інших міст та 
проведення заходів для 
ознайомлення із методикою 
викладання фізичної культури, 
яка застосовується у нашому 
місті 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

55.3. Організація та проведення 
обмінів серед школярів для 
підвищення рівня співпраці 
 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

56. Розвиток баскетболу у закладах загальної середньої освіти: 

56.1. Проведення уроків з фізичної 
культури з елементами 
баскетболу для учнів 4-5-х 
класів 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

56.2. Проведення методико-
навчальної роботи з вчителями 
фізичної культури закладів 
загальної середньої освіти із 
залученням тренерів з 
баскетболу 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

56.3. Організація та проведення 
відкритих районних та міських 
змагань з баскетболу серед 
учнівських команд закладів 
загальної середньої освіти міста 
у трьох вікових категоріях. 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

56.4. Придбання спортивного 
інвентарю для закладів 
загальної середньої освіти які 
проводять уроки з фізичної 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 
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культури з елементами 
баскетболу 

57. Розвиток шахів у закладах загальної середньої освіти: 

57.1. Проведення навчальних 
семінарів для підготовки нових 
тренерів та підвищення шахової 
кваліфікації працюючих 
керівників шахових гуртків з 
числа вчителів загальноосвітніх 
навчальних закладів м. Львова 
та представників громадськості. 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

57.2. Поновлення матеріальної бази 
для роботи шкільних шахових 
гуртків 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

57.3. Організація та проведення 
щорічного заходу "Шкільна ліга з 
шахів" на базі загальноосвітніх 
навчальних закладів міста 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

58. Організація початкового навчання дітей з плавання у 4-х класах 
закладів загальної середньої освіти м. Львова: 

58.1. Створення належних умов у 
закладах середньої освіти для 
забезпечення організації 
початкового навчання дітей з 
плавання у шкільних басейнах 
базових навчальних закладів. 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

58.2. Залучення тренерів для 
організації початкового навчання 
дітей з плавання у шкільних 
басейнах базових навчальних 
закладів 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 
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Пріоритет ІІ. Захист життя і здоров’я кожного 
 

 Напрями: Безпека життя у місті; Охорона здоров’я мешканців; Захист, 
підтримка і розвиток дітей, позбавлених батьківської опіки та піклування; 
Соціальний та економічний захист незахищених верств населення 
 

№  
з/п 

Зміст заходу Термін 
виконання 

Виконавець 

I. Безпека життя у місті: 

1. Відеонагляд міста: 

1.1. Розширення системи 
відеоспостереження до 1500 
встановлених камер, з метою 
охоплення відеонаглядом всіх 
громадських просторів, парків, 
в’їздів у місто та виїздів із нього, 
основних магістралей та 
перехресть для 
високоефективної діяльності 
правоохоронних органів, 
управління безпеки міста, ЛКП 
"Муніципальна варта". 

2020-2022 Управління безпеки 
міста 

1.2. Створення Центру обробки 
даних, збільшення серверних 
потужностей системи 
відеоспостереження та відкриття 
ситуаційного центру 
оперативного реагування на 
події у місті. 

2020-2022 Управління безпеки 
міста 

2. Забезпечення охорони громадського порядку та безпеки комунальних 
об’єктів Львівської міської ради 

2.1. Здійснення комплексних заходів, 
скерованих на забезпечення 
громадського порядку та 
громадської безпеки 
комунальних підприємств, 
установ та організацій Львівської 
міської ради та її структурних 
підрозділів 

2020-2022 Управління безпеки 
міста 

2.2. Здійснення відеонагляду за 
закладами дошкільної освіти, 
шляхом встановлення камер 
відеоспостереження, які зможуть 
забезпечити контроль за 
відвідувачами та посилити 
безпеку дітей. 
 
 
 

2020-2022 Управління безпеки 
міста 
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2.3. Залучення охоронних організації 
на договірних засадах для 
забезпечення повного комплексу 
заходів з охорони громадського 
порядку та громадської безпеки 
комунальних підприємств, 
установ та організацій Львівської 
міської ради та її структурних 
підрозділів 

2020-2022 Управління безпеки 
міста 

3. Система впровадження датчиків "IоT - інтернет речей", об'єднаних у 
єдину систему реагування та координації роботи: 

3.1. Впровадження системи 
моніторингу та безпеки  
ліфтових шахт, щитів 
електроживлення, 
каналізаційних люків, 
дощоприймачів та ін. 

2020-2022 Управління безпеки 
міста 

3.2. Встановлення датчиків рівня 
природного освітлення та руху 
для впровадження системи 
"Розумне освітлення", з метою 
раціонального використання 
електроенергії 

2020-2022 Управління безпеки 
міста 

4. Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури: 

4.1. Забезпечення протипожежного 
захисту закладів з масовим 
перебуванням людей. 

2020-2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку,  
управління з питань 

надзвичайних 
ситуацій та 

цивільного захисту 
населення 

4.2. Зниження ризиків виникнення 
надзвичайних ситуацій 
пов’язаних з пожежами у 
закладах культури. 

2020-2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку,  
управління з питань 

надзвичайних 
ситуацій та 

цивільного захисту 
населення 

4.3. Забезпечення достатньої 
кількості засобів пожежогасіння 

2020-2022 Управління культури 
департаменту 

розвитку 

5. Забезпечення пожежної безпеки установ комунальної власності у 
галузі освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, молоді та 
спорту: 
 
 

5.1. Організація та проведення 2020-2022 Департамент 

https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
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оперативного контролю за 
дотриманням вимог пожежної та 
техногенної безпеки у закладах 
галузі освіти, охорони здоров’я, 
спорту та молоді, соціального 
захисту населення 

гуманітарної 
політики, 

управління з питань 
надзвичайних 

ситуацій та 
цивільного захисту 

населення 

5.2. Організація та проведення для 
посадових осіб закладів 
комунальної форми власності 
навчання, інструктажів й 
перевірки знань з питань 
пожежної та техногенної 
безпеки. 

2020-2022 Департамент 
гуманітарної 

політики, 
управління з питань 

надзвичайних 
ситуацій та 

цивільного захисту 
населення 

5.3. Виготовлення наочних 
матеріалів з попередження 
виникнення пожеж і 
недопущення нещасних випадків 
та розміщення їх на об’єктах з 
масовим перебуванням людей 

2020-2022 Департамент 
гуманітарної 

політики, 
управління з питань 

надзвичайних 
ситуацій та 

цивільного захисту 
населення 

5.4. Організація та проведення 
міських, районних шкільних 
турів, конкурсів, фестивалів на 
протипожежну тематику 

2020-2022 Департамент 
гуманітарної 

політики, 
управління з питань 

надзвичайних 
ситуацій та 

цивільного захисту 
населення 

5.5. Організація та проведення 
спільно із пожежно-
рятувальними підрозділами 
служб з надзвичайних ситуацій 
оперативно-тактичних навчань 
та пожежно-тактичних занять у 
всіх закладах охорони здоров'я 
із цілодобовим перебуванням 
людей 

2020-2022 Департамент 
гуманітарної 

політики, 
управління з питань 

надзвичайних 
ситуацій та 

цивільного захисту 
населення 

 

5.6. Приведення у належний стан 
шляхів евакуації та приведення 
електромереж та приміщень 
електрощитових у відповідність 
до правил утримання 
електроустановок 

2020-2022 Департамент 
гуманітарної 

політики, 
управління з питань 

надзвичайних 
ситуацій та 

цивільного захисту 
населення 

6. Вдосконалення і розвиток територіальної (місцевої) системи 

https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-z-pytan-nadvychainykh-sytuatsii-ta-tsyvilnoho-zakhystu-naselennia
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централізованого оповіщення цивільного захисту у м. Львові: 

6.1. Встановлення електронних 
сирен на адміністративній 
території Львівської міської ради. 

2020-2022 Управління з питань 
надзвичайних 

ситуацій та 
цивільного захисту 

населення 

6.2. Підключення електричних сирен  
до системи централізованого 
оповіщення або сигнально-
гучномовних пристроїв, електро-
нних інформаційних табло 

2020-2022 Управління з питань 
надзвичайних 

ситуацій та 
цивільного захисту 

населення 

7. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру: 

7.1. Покращення технічного 
оснащення державних пожежно-
рятувальних підрозділів, у тому 
числі придбання пожежних 
автомобілів та пожежних 
автодрабин 

2020-2022 Управління з питань 
надзвичайних 

ситуацій та 
цивільного захисту 

населення 

7.2. Придбання пневматичних 
рятувальних подушок "Куб 
життя" 

2020-2022 Управління з питань 
надзвичайних 

ситуацій та 
цивільного захисту 

населення, 
ЛКП 

"Адміністративно-
технічне управління" 

7.3. Реалізація заходів із 
підтримання пожежно-
рятувальної техніки пожежно-
рятувальних підрозділів дисло-
кованих на території м. Львова, у 
технічно справному стані 

2020-2022 Управління з питань 
надзвичайних 

ситуацій та 
цивільного захисту 

населення 

8. Створення Львівського міського резерву матеріально-технічних 
ресурсів: 

8.1. Формування міського резерву 
паливно-мастильних матеріалів, 
будівельних матеріалів, 
підручних засобів  

2020-2022 Управління з питань 
надзвичайних 

ситуацій та 
цивільного захисту 

населення 

8.2. Реалізація запобіжних заходів 
для унеможливлення 
виникнення надзвичайних 
ситуацій, заходів з ліквідації 
надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного 
характеру та їх наслідків 

2020-2022 Управління з питань 
надзвичайних 

ситуацій та 
цивільного захисту 

населення 

9. Забезпечення засобами 
радіаційного та хімічного захисту  

2020-2022 Управління з питань 
надзвичайних 
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працівників виконавчих органів 
міської ради та непрацюючого 
населення, яке проживає у 
прогнозованих зонах хімічного 
забруднення             м. Львова 

ситуацій та  
цивільного захисту 

населення 

II. Охорона здоров’я мешканців: 

10. Створення центрів раннього втручання у кожному районі міста: 

10.1. Створення центру раннього 
втручання у КНП "Львівська 1-а 
міська клінічна лікарня імені 
Князя Лева" 

2020 Управління охорони 
здоров'я 

департаменту 
гуманітарної політики 

10.2. Створення центрів раннього 
втручання у КНП "2-а міська 
поліклініка", КНП "3-я міська 
поліклініка", КНП "6-а міська 
поліклініка"  

2021-2022 Управління охорони 
здоров'я 

департаменту 
гуманітарної політики 

11. Створення амбулаторій сімейної медицини в густозаселених 
мікрорайонах м. Львова: 

11.1. Створення амбулаторії сімейної 
медицини за адресами                    
вул. Дністерська, 16,                          
м. Винники, вул. Винна гора, 30 

2020 Управління охорони 
здоров'я 

департаменту 
гуманітарної політики 

11.2. Створення амбулаторій сімейної 
медицини за адресами просп. В. 
Чорновола, 99,                     

2021-2022 Управління охорони 
здоров'я 

департаменту 
гуманітарної політики 

12. Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я: 

12.1. Проведення реконструкції та 
капітальних ремонтів будівель, 
приміщень закладів охорони 
здоров'я міста 

2020-2022 Управління охорони 
здоров'я 

департаменту 
гуманітарної політики  

12.2. Проведення оновлення 
медичного та технологічного 
обладнання закладів охорони 
здоров'я міста 

2020-2022 Управління охорони 
здоров'я 

департаменту 
гуманітарної політики  

13. Забезпечення лікарськими засобами окремих категорій населення: 

13.1. Реалізація заходів з 
профілактики та лікування 
стоматологічних захворювань у 
дітей та окремих категорій 
дорослого населення 

2020-2022 Управління охорони 
здоров'я 

департаменту 
гуманітарної політики  

13.2. Реалізація заходів із запобігання 
та лікування серцево-судинних 
та судинно-мозкових 
захворювань 

2020-2022 Управління охорони 
здоров'я 

департаменту 
гуманітарної політики  

13.3. Забезпечення осіб з інвалідністю 
кохлеарними імплантами 

2020-2022 Управління охорони 
здоров'я 

департаменту 
гуманітарної політики  
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14. Створення міського центру паліативної та хоспісної допомоги: 

14.1. Завершення реконструкції 
будівлі та введення в 
експлуатацію Міського центру 
паліативної та хоспісної 
допомоги на вул. О. Мушака, 54  

2020-2022 Управління охорони 
здоров'я 

департаменту 
гуманітарної політики 

14.2. Оснащення Центру паліативної 
та хоспісної допомоги медичним 
та технологічним обладнанням  

2020-2022 Управління охорони 
здоров'я 

департаменту 
гуманітарної політики 

III. Захист, підтримка і розвиток дітей, позбавлених батьківської опіки та 
піклування 

15. Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування: 

15.1. Пошук кандидатів у батьки-
вихователі 

2020-2022 Управління "Служба 
у справах дітей" 
департаменту 

гуманітарної політики  

15.2. Влаштування дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування у дитячі будинки 
сімейного типу 

2020-2022 Управління "Служба 
у справах дітей" 
департаменту 

гуманітарної політики 

15.3. Створення двох нових дитячих 
будинків сімейного типу 

2020-2022 Управління "Служба 
у справах дітей" 
департаменту 

гуманітарної політики 

16. Розвиток послуги патронату над дитиною: 

16.1. Проведення первинного відбору 
кандидатів в патронатні 
вихователі 

2020-2022 Управління "Служба 
у справах дітей" 
департаменту 

гуманітарної політики 
 
 
 

16.2. Влаштування дітей у патронатні 
сім'ї 

2020-2022 Управління "Служба 
у справах дітей" 
департаменту 

гуманітарної політики 
 

16.3. Створення в місті п’яти нових 
патронатних сімей 

2020-2022 Управління "Служба 
у справах дітей" 
департаменту 

гуманітарної політики 

17. Розвиток послуг з підтримки сімей з дітьми, які перебувають у 
складних життєвих обставинах: 

17.1. Співпраця з неурядовими 
організаціями щодо створення 
"Центру соціальної підтримки 
дітей та сімей" 

2020-2022 Управління "Служба 
у справах дітей" 
департаменту 

гуманітарної політики 
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18. Запобігання та протидія домашньому насильству: 

18.1. Організація та проведення за 
участю дітей, учнів, їх батьків 
(опікунів, піклувальників, 
прийомних батьків, батьків-
вихователів, патронатних сімей) 
профілактичних і просвітницьких 
заходів щодо запобігання та 
протидії домашньому 
насильству 

2020-2022 Управління "Служба 
у справах дітей" 
департаменту 
гуманітарної 

політики,  
управління 

соціального захисту 
департаменту 

гуманітарної політики 

18.2. Проведення інформаційно-
просвітницьких акцій з питань 
запобігання та протидії 
домашньому насильству  

2020-2022 Управління "Служба 
у справах дітей" 
департаменту 
гуманітарної 

політики,  
управління 

соціального захисту 

19. Навчання плаванню дітей: 

19.1. Розширення можливостей 
здобуття вмінь та навиків 
плавання для окремих категорій 
дітей позбавлених батьківського 
піклування, дітей з інвалідністю  

2020-2022 Управління спорту 
департаменту 

гуманітарної політики 

20. Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 
підтримки: 

20.1. Скерування на оздоровлення та 
відпочинок дітей у дитячі табори 

2020-2022 Управління 
молодіжної політики 

департаменту 
гуманітарної політики 

21. Безоплатне харчування дітей та учнів у закладах освіти м. Львова: 

21.1. Забезпечення  дітей та учнів 
закладів освіти м. Львова 
безоплатним одноразовим 
харчуванням у закладах 
загальної середньої освіти та 
надання безкоштовного 
харчування у закладах 
дошкільної освіти м. Львова 

2020-2022 Управління освіти 
департаменту 

гуманітарної політики 

22. Профілактика та лікування 
стоматологічних захворювань у 
дітей: 

  

22.1. Надання безоплатної 
стоматологічної допомоги дітям 
(невідкладна стоматологічна 
допомога, профілактичний 
огляд, терапевтична та 
хірургічна допомога) 

2020-2022 Управління охорони 
здоров'я 

департаменту 
гуманітарної політики 

IV. Соціальний та економічний захист незахищених верств населення: 

23. Створення відділення підтриманого проживання та відкриття філій 
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для надання послуг денного догляду особам з інвалідністю: 

23.1. Відкриття у районах міста філій 
для надання послуг денного 
догляду дітям з інвалідністю -            
6 груп 

2020-2022 Управління 
соціального захисту 

департаменту 
гуманітарної політики 

23.2. Відкриття філій для надання 
послуг денного догляду 
повнолітнім особам з 
інвалідністю - 5 груп 

2020-2022 Управління 
соціального захисту 

департаменту 
гуманітарної політики 

24. Проведення спільно з  навчально-реабілітаційним центром "Джерело" 
дитячих свят і заходів для спільного проведення часу вихованців 
закладу та дітей з інших шкіл міста: 

24.1. Проведення великого дитячого 
свята - святкування Дня захисту 
дитини. 

2020-2022 Управління 
соціального захисту 

департаменту 
гуманітарної політики 

24.2. Організація спільного 
проведення вільного часу 
вихованцями реабілітаційного 
центру "Джерело" та школярами 
міста протягом осінніх та 
весняних канікул з проведенням 
майстер-класів, рухливих ігор та 
розваг  

2020-2022 Управління 
соціального захисту 

департаменту 
гуманітарної політики 

25. Відкриття гуртків спільного активного дозвілля для осіб літнього віку 
та вихованців дитячо-юнацьких молодіжних клубів: 

25.1. Планове відкриття гуртків, в яких 
можна організовувати спільні 
заняття осіб похилого віку та 
дітей/школярів  

2020-2022 Управління 
соціального захисту 

департаменту 
гуманітарної політики 

26. Облаштування соціальної пральні та створення відділення денного 
перебування бездомних осіб в приміщенні Центру обліку та нічного 
перебування бездомних осіб: 

26.1. Придбання професійного 
обладнання для забезпечення 
прання постільної білизни 

2020-2022 Управління 
соціального захисту 

департаменту 
гуманітарної політики 

26.2. Заходи з облаштування та 
підготовки приміщення "Центру 
обліку під денний притулок" 

2020-2022 Управління 
соціального захисту 

департаменту 
гуманітарної політики 

27. Створення притулків для матерів з дітьми та жертв домашнього 
насильства: 

27.1. Виділення приміщення та його 
облаштування для забезпечення 
комфортних умов перебування 
людей що опинилися в складних 
життєвих ситуаціях 

2020-2022 Управління 
соціального захисту 

департаменту 
гуманітарної політики 

27.2. Напрацювання концепції роботи 2020-2022 Управління 
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притулку соціального захисту 
департаменту 

гуманітарної політики 

28. Запровадження програми  
відпочинку для учасників 
антитерористичної операції та 
операції об'єднаних сил і членів 
їх сімей 

2020-2022 Управління 
соціального захисту 

департаменту 
гуманітарної політики 

29. Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб: 

29.1. Забезпечення додаткових 
соціальних гарантій внутрішньо 
переміщеним особам. 

2020-2022 Управління 
соціального захисту 

департаменту 
гуманітарної політики 

29.2. Надання фінансової підтримки 
особам та сім’ям з числа 
внутрішньо переміщених осіб 

2020-2022 Управління 
соціального захисту 

департаменту 
гуманітарної політики 

 
 

30. Соціальний захист дітей рятувальників, які загинули під час ліквідації 
пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу                      с. 
Великі Грибовичі: 

30.1. Надання фінансової підтримки 
сім’ям загиблих рятувальників у 
створенні умов, необхідних для 
всебічного розвитку їхніх дітей 

2020-2022 Управління 
соціального захисту 

департаменту 
гуманітарної політики 

30.2. Забезпечення соціальних 
гарантій дітей загиблих 
рятувальників 

2020-2022 Управління 
соціального захисту 

департаменту 
гуманітарної політики 

31. Забезпечення доступності житлових приміщень для осіб з 
інвалідністю у колісних кріслах та осіб з інвалідністю 1 групи з 
порушенням зору: 

31.1. Капітальні ремонти житлового 
фонду із влаштуванням пандусів 

2020-2022 Районні адміністрації 

31.2. Встановлення підйомників у 
житлових будинках, де  
проживають особи з інвалідністю 

2020-2022 Районні адміністрації 

32. Підтримка учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних 
сил та членів їх сімей, постраждалих учасників Революції Гідності та 
членів їх сімей, членів сімей Героїв Небесної Сотні - мешканців м. 
Львова: 

32.1. Поліпшення фінансово-
матеріального стану та 
підвищення рівня соціального 
захисту учасників 
антитерористичної операції, 
операції об’єднаних сил та інших 
учасників, категорій осіб, 

2020-2022 Управління 
соціального захисту 

департаменту 
гуманітарної політики 
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визначених ухвалою міської 
ради від 31.07.2017 № 3700  

32.2. Надання допомог та пільг 
учасникам антитерористичної 
операції, операції об’єднаних 
сил та особам, на яких 
поширюється ухвала міської 
ради від 31.07.2017 № 3700 

2020-2022 Управління 
соціального захисту 

департаменту 
гуманітарної політики 

32.3. Підтримка належного морально-
психологічного стану учасників 
антитерористичної операції, 
операції об’єднаних сил та осіб, 
на яких поширюється ухвала 
міської ради від 31.07.2017 № 
3700 

2020-2022 Управління 
соціального захисту 

департаменту 
гуманітарної політики 

32.4. Надання матеріально-технічної 
допомоги та підтримання 
боєздатності підрозділів, які 
беруть участь в операції 
об’єднаних сил та забезпечення 
потреб у медичному 
обслуговуванні та підтримання 
рівня здоров’я учасників операції 
об’єднаних сил 

2020-2022 Департамент 
містобудування, ЛКП 

"Адміністративно-
технічне управління", 

управління 
соціального захисту 

департаменту 
гуманітарної політики 

32.5. Придбання ліфтів для 
терапевтичного корпусу 
Військово-медичного клінічного 
центру Західного регіону 

2020-2022 Управління 
соціального захисту 

департаменту 
гуманітарної 

політики, Військово-
медичний клінічний 

центр Західного 
регіону 

33. Захист інтересів осіб, які брали участь в антитерористичній операції, 
операції об’єднаних сил, а також членів сімей таких осіб: 

33.1. Забезпечення житлом осіб, які 
захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну 
цілісність України 

2020-2022 Управління 
соціального захисту 

департаменту 
гуманітарної 

політики, управління 
житлового 

господарства 
департаменту 

житлового 
господарства та 
інфраструктури 

33.2. Надання матеріальної допомоги 
на вирішення соціально-
побутових питань особам, які 
захищали незалежність, 

2020-2022 Управління 
соціального захисту 

департаменту 
гуманітарної політики 



43 

 

суверенітет та територіальну 
цілісність України 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пріоритет ІІІ. Розбудова ефективного і успішного міста 

 
 Напрями: Інфраструктура міста (транспорт, дороги, житлове господарство, 
енергозбереження); Громадський простір та екосистема міста; Архітектура та 
урбаністика міста; Збереження історико-архітектурної спадщини міста; 
Ефективне урядування. 
 

№  
з/п 

Зміст заходу Термін 
виконання 

Виконавець 

I. Інфраструктура міста (транспорт, дороги, житлове господарство, 
енергозбереження) 

1. Реконструкція очисних споруд та будівництво станції переробки мулу 
для виробництва біогазу для когенерації у м. Львові: 

1.1. Будівництво станції переробки 
мулу для виробництва біогазу 
для когенерації та влаштування 
нових пісколовок  

2020-2022 Управління 
інженерного 
господарства 
департаменту 

житлового 
господарства та 
інфраструктури 

2. Будівництво мереж водопостачання та водовідведення у 
неканалізованих житлових масивах міста: 

2.1. Каналізування неканалізованих 
районів м. Львова для 
покращання санітарного стану 
міста та ступеню благоустрою 
мешканців. 

2020-2022 Управління 
інженерного 
господарства 
департаменту 

житлового 
господарства та 
інфраструктури 

3. Реконструкція основних магістралей міста: 

3.1. Реконструкція вул. Т. Шевченка 
(від вул. Хорватської до                  
вул. Левандівської з організацією 
кільцевого руху по вул. Т. 

2020-2022 Управління 
інженерного 
господарства 
департаменту 
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Шевченка,                            вул. 
Левандівській,                            
вул. Залізничній 

житлового 
господарства та 
інфраструктури 

3.2. Реконструкція вул. С. Бандери 2020-2022 Управління 
інженерного госпо-
дарства департа-
менту житлового 
господарства та 
інфраструктури 

3.3. Реконструкція перехрестя 
вулиць Академіка                                
А. Сахарова — І. Нечуя 
Левицького - М. Коперника,     
вул. Д. Вітовського, пл. І Франка 

2020-2022 Управління 
інженерного госпо-
дарства департа-
менту житлового 
господарства та 
інфраструктури 

3.4. Будівництво вул. Ряшівської (від 
вул. Є. Патона до                      
вул. Кульпарківської) 

2020-2022 Управління 
інженерного 
господарства 
департаменту 

житлового 
господарства та 
інфраструктури 

3.5. Будівництво шляхопроводу на 
перехресті вул. Т. Шевченка – 
вул. о. Омеляна Ковча 

2020-2022 Управління 
інженерного 
господарства 
департаменту 

житлового 
господарства та 
інфраструктури 

3.6. Реконструкція трамвайної лінії 
на вул. Академіка А. Сахарова 
та на вул. Княгині Ольги 

2020-2022 Управління 
інженерного 
господарства 
департаменту 

житлового 
господарства та 
інфраструктури 

3.7. Будівництво проектованої вулиці 
від вул. Суботівської до 
мікрорайону Рясне та 
шляхопроводу тунельного типу 
під залізничними коліями станції 
"Клепарів" 

2020-2022 Управління 
інженерного 
господарства 
департаменту 

житлового 
господарства та 
інфраструктури 

4. Оновлення рухомого складу та покращення інфраструктури міського 
громадського транспорту: 

4.1. Закупівля 10 трамваїв в рамках 
співпраці з Європейським 
інвестиційним банком 

2020-2022 Управління 
транспорту 

департаменту 
житлового 



45 

 

господарства та 
інфраструктури 

4.2. Закупівля 50 тролейбусів в 
рамках співпраці Європейським 
банком реконструкції та розвитку 

2020-2022 Управління 
транспорту 

департаменту 
житлового 

господарства та 
інфраструктури 

4.3. Закупівля 100 тролейбусів з 
автономним ходом в рамках 
співпраці з Європейським 
інвестиційним банком 

2020-2022 Управління 
транспорту 

департаменту 
житлового 

господарства та 
інфраструктури 

 

4.4. Закупівля 100 нових автобусів в 
рамках співпраці з 
Європейським інвестиційним 
банком 

2020-2022 Управління 
транспорту 

департаменту 
житлового 

господарства та 
інфраструктури 

 
 

4.5. Реконструкція трамвайних та 
тролейбусних депо 

2020-2022 Управління 
транспорту 

департаменту 
житлового 

господарства та 
інфраструктури 

4.6. Реконструкція контактної мережі 2020-2022 Управління 
транспорту 

департаменту 
житлового 

господарства та 
інфраструктури 

5. Забезпечення комфортного побуту мешканців: 

5.1. Капітальний ремонт доріг та 
тротуарів 

2020-2022 Районні адміністрації 
 

5.2. Капітальний ремонт 
прибудинкових територій 

2020-2022 Районні адміністрації 

5.3. Капітальний ремонт ліфтів 2020-2022 Районні адміністрації 

5.4. Капітальний ремонт житлових 
будинків 

2020-2022 Районні адміністрації 

6. Забезпечення схоронності житлового фонду, підвищення 
ефективності та надійності його функціонування: 

6.1. Забезпечення підтримки 
співвласників багатоквартирних 
будинків, об’єднань 
співвласників багатоквартирних 

2020-2022 Управління 
житлового 

господарства 
департаменту 
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будинків, що списані з балансу 
львівських комунальних 
підприємств, у проведенні 
невідкладного ремонту, 
капітального ремонту, 
реконструкції, ремонтно-
реставраційних робіт спільного 
майна у багатоквартирних 
будинках 

житлового 
господарства та 
інфраструктури 

7. Забезпечення протипожежного захисту у житлових будинках 
підвищеної поверховості: 

7.1. Встановлення протипожежних 
систем автоматики і 
димовидалення та інших заходів  
щодо забезпечення пожежної 
безпеки житлових будинків 
підвищеної поверховості шляхом 
проведення ремонтних робіт 

2020-2022 Управління 
житлового 

господарства 
департаменту 

житлового 
господарства та 
інфраструктури 

8. Ремонт житлових будинків, визнаних аварійними: 

8.1. Проведення заходів з виведення 
житлових будинків з аварійного 
стану шляхом проведення 
протиаварійних робіт, задля 
безпечного та комфортного 
проживання. 

2020-2022 Управління 
житлового 

господарства 
департаменту 

житлового 
господарства та 
інфраструктури 

9. Реалізація програми "Теплий дім": 

9.1 Модернізація, реконструкція, 
ремонт і утеплення стін, 
покрівель, дахового перекриття, 
підвальних приміщень, 
встановлення та заміна вікон, 
вхідних дверей з метою  
зменшення споживання теплової 
енергії та підвищення комфорту 
перебування у будинках 

2020-2022 Управління 
житлового 

господарства 
департаменту 

житлового 
господарства та 
інфраструктури 

9.2. Реконструкція, ремонт і 
модернізація всіх інженерних 
мереж і обладнання у будинку 
для забезпечення безперебійної 
та енергоефективної роботи  

2020-2022 Управління 
житлового 

господарства 
департаменту 

житлового 
господарства та 
інфраструктури 

9.3. Встановлення приладів 
автоматичного регулювання 
подачі теплоносія 

2020-2022 Управління 
житлового 

господарства 
департаменту 

житлового 
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господарства та 
інфраструктури 

  9.4. Модернізація систем освітлення 
під’їздів з метою забезпечення 
належного рівня освітленості та 
зменшення споживання 
електроенергії 

2020-2022 Управління 
житлового госпо-
дарства департа-
менту житлового 
господарства та 
інфраструктури 

 
 

9.5. Модернізація систем вентиляції 2020-2022 Управління 
житлового 

господарства 
департаменту 

житлового 
господарства та 
інфраструктури 

9.6. Стимулювання встановлення 
обладнання з використання 
альтернативних джерел енергії  

2020-2022 Управління 
житлового 

господарства 
департаменту 

житлового 
господарства та 
інфраструктури 

9.7. Модернізація, капітальний 
ремонт та заміна ліфтів для 
забезпечення їх безпечного  
використання  

2020-2022 Управління 
житлового 

господарства 
департаменту 

житлового 
господарства та 
інфраструктури 

10. Реалізація програми "Енергоефективна оселя": 

10.1. Заміна радіаторів опалення та 
встановлення регуляторів 
температури повітря, що 
дозволить підвищити надійність 
системи опалення та 
забезпечить індивідуальне 
регулювання споживання 
теплової енергії 

2020-2022 Управління 
житлового 

господарства 
департаменту 

житлового 
господарства та 
інфраструктури 

10.2. Встановлення рекуператорів у 
системах вентиляції, які 
дозволять зменшити споживання 
теплової енергії та забезпечити 
належний повітрообмін 

2020-2022 Управління 
житлового 

господарства 
департаменту 

житлового 
господарства та 
інфраструктури 

10.3. Встановлення вузлів обліку води 
(гарячої, холодної) для контролю 

2020-2022 Управління 
житлового госпо-
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за її споживанням  дарства департа-
менту житлового 
господарства та 
інфраструктури 

10.4. Встановлення багатозонних 
(багатотарифних) приладів 
обліку електричної енергії для 
зниження фінансових витрат на 
споживання електроенергії 

2020-2022 Управління 
житлового госпо-
дарства департа-
менту житлового 
господарства та 
інфраструктури 

10.5. Проведення теплоізоляції 
(термомодернізація) зовнішніх 
стін, підвальних приміщень, 
горищ, покрівель та 
фундаментів, заміна вікон та 
балконних дверей на 
енергоефективні з 
енергозберігаючим склом з 
метою зменшення споживання 
теплової енергії та підвищення 
комфорту перебування 

2020-2022 Управління 
житлового 

господарства 
департаменту 

житлового 
господарства та 
інфраструктури 

10.6. Встановлення тепло-насосної, 
сонячної системи опалення 
та/або гарячого водопостачання 
для зменшення споживання 
природного газу  

2020-2022 Управління 
житлового 

господарства 
департаменту 

житлового 
господарства та 
інфраструктури 

11. Щоденний збір даних енергоспоживання всіх енергоресурсів 
будівлями бюджетних установ м. Львова: 

11.1. Оновлення програмного 
забезпечення для щоденного 
збору даних енергоспоживання 

2020-2022 Управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку 

11.2. Встановлення засобів 
дистанційного збору даних 
енергоспоживання 

2020-2022 Управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку 

12. Залучення коштів міжнародної технічної допомоги та грантового 
фінансування для проведення енергоощадних заходів у бюджетних 
будівлях: 

12.1. Участь у конкурсах на отримання 
міжнародної технічної допомоги 
та грантового фінансування. 

2020-2022 Управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку 

II. Громадський простір та екосистема міста 
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13. Відновлення Пелчинського ставу 
на вул. Д. Вітовського 

2020-2022 Управління 
архітектури та 

урбаністики 
департаменту 

містобудування 

14. Створення зон захисту біорізноманіття у парках та забезпечення 
надання кваліфікованої ветеринарної допомоги постраждалим диким 
й екзотичним тваринам: 
 
 

14.1. Організація інформаційно-
просвітницької та виховної 
роботи, спрямованої на 
формування гуманного 
ставлення населення міста до  
диких і екзотичних тварин і 
птахів та збереження біотичного 
різноманіття аборигенної фауни 

2020-2022 Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

14.2. Створення умов для роботи 
муніципального й приватних 
притулків для постраждалих 
диких й екзотичних тварин 

2020-2022 Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

14.3. Моніторинг чисельності 
постраждалих диких та 
екзотичних тварин і птахів у місті 

2020-2022 Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

14.4. Здійснення профілактичних 
заходів для запобігання захво-
рюваності мешканців внаслідок 
контактів з дикими чи екзотич-
ними тваринами та птахами 

2020-2022 Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

14.5.  Вакцинація диких тварин від 
сказу 

2020-2022 Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

15. Покращення стану компонентів екосистеми міста: 

15.1. Створення системи моніторингу 
якості повітря в місті 

2020-2022 Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

15.2. Очищення витоків річок та 
належне утримання водойм на 
території міста 

2020-2022 Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 
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15.3. Вдосконалення обліку, догляду, 
заміни вуличних дерев, 
збереження та належне 
утримання вікових та особливо 
цінних дерев 

2020-2022 Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

15.4. Розробка Плану адаптації 
Львова до зміни клімату 

2020-2022 Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

15.5. Вдосконалення системи 
управління парками 

2020-2022 Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

15.6. Створення системи зелених 
коридорів між парками та 
зеленими зонами міста 

2020-2022 Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

15.7. Забезпечення боротьби з 
шкідниками та інвазивними 
видами рослин 

2020-2022 Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

16. Створення належних умов для короткочасного відпочинку населення: 

16.1. Капітальний ремонт дитячих 
майданчиків 

2020-2022 Районні адміністрації 

16.2. Облаштування громадських 
просторів 

2020-2022 Районні адміністрації 

17. Рекультивація Грибовицького сміттєзвалища: 

17.1. Проведення технічної 
рекультивації виконання робіт з 
будівництва дегазації та 
встановлення нового 
обладнання з очистки 
фільтратів, а також накриття тіла 
полігону багатошаровим 
технологічним захисним екраном 

2020-2022 Департамент 
поводження з 

відходами, 
ЛКП "Зелене місто" 

департаменту 
економічного 

розвитку 

17.2. Проведення біологічної 
рекультивації формування 
родючого шару та висадка 
чагарників, кущів, невеликих 
насаджень із неглибокими 
кореневими системами 

2020-2022 Департамент 
поводження з 

відходами, 
ЛКП "Зелене місто" 

департаменту 
економічного 

розвитку 

18. Створення нового полігону захоронення побутових відходів: 

18.1. Визначення відповідної ділянки 
для створення нового полігону 

2020-2022 Департамент 
поводження з 
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відходами, 
ЛКП "Зелене місто" 

департаменту 
економічного 

розвитку 
 
 

 

18.2. Виготовлення, погодження та 
затвердження проекту полігону 
захоронення побутових відходів 

2020-2022 Департамент 
поводження з 

відходами, 
ЛКП "Зелене місто" 

департаменту 
економічного 

розвитку 
 
 

18.3. Визначення виконавця робіт та 
реалізація проекту 

2020-2022 Департамент 
поводження з 

відходами, 
ЛКП "Зелене місто" 

департаменту 
економічного 

розвитку 

19. Будівництво сміттєпереробного комплексу: 

19.1. Визначення підрядної організації 
що здійснюватиме будівництво 
сміттєпереробного комплексу 

2020 Департамент 
поводження з 

відходами, 
ЛКП "Зелене місто" 

департаменту 
економічного 

розвитку 

19.2. Виготовлення, погодження та 
затвердження проекту 
сміттєпереробного комплексу  

2020 Департамент 
поводження з 

відходами, 
ЛКП "Зелене місто" 

департаменту 
економічного 

розвитку 

19.3. Виконання робіт згідно з 
проектом будівництва 
сміттєпереробного комплексу 

2020-2022 Департамент 
поводження з 

відходами, 
ЛКП "Зелене місто" 

департаменту 
економічного 

розвитку 

20. Публічні заходи щодо мінімізації та раціонального поводження з 
відходами: 

20.1. Проведення за участі 2020  ЛКП “Зелене місто“  
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представників міської ради, 
бізнесу, громадських організацій, 
екологів, експертів та громади 
міста дискусійних зустрічей з 
онлайн-трансляціями, що 
стосуються управління 
відходами у місті 
 

20.2. Організація екологічного 
фестивалю “Чисте місто фест“ з 
виставкою-презентацією 
спецтехніки, еко-лекторієм, еко-
ярмарком, на тему поводження з 
ресурсами 

2020 ЛКП “Зелене місто“ 

20.3. Проведення екологічних вистав 
“Знайдена лялька“ для 
дошкільнят і школярів молодших 
класів, яка вчить зберігати 
Планету від сміття 
розпочинаючи з себе. 

2020 ЛКП “Зелене місто“ 

20.4. Проект “Чисте місто і 
екобібліотека“. 
Проведення на базі Львівської 
обласної бібліотеки для дітей 
просвітницьких екологічних 
зустрічей, майстер-класів, 
екоігор, воркшопів з 
дошкільнятами і учнями 
молодших класів міста стосовно 
концепції “нуль відходів“ 

2020 ЛКП “Зелене місто“ 

20.5. Організація просвітницьких 
екскурсій на об'єкти з переробки 
вторинної сировини, повторного 
використання відходів тощо у 
межах Львова та Львівської 
області з метою ознайомлення з 
технологічними процесами 

2020 ЛКП “Зелене місто“ 

20.6. Організація поїздок для 
представників екологічних 
ініціатив, громади міста та преси 
на переробні об’єкти твердих 
побутових відходів, що 
функціонують за кордоном 

2020 ЛКП “Зелене місто“ 

20.7. Проведення заходів у рамках 
“Зелений тиждень“ (LVIV ECO 
WEEK 2020), у тому числі 
навчальних проектів екологічної 
спрямованості, екологічного 
нетворкінгу для представників 

2020 ЛКП “Зелене місто“ 
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органів місцевого 
самоврядування, громадського 
сектору, академічного 
середовища, бізнесу та всіх 
проактивних мешканців тощо 
 
 

20.8. Проведення воркшопів 
“Інтегрована стратегія 
просвітницьких заходів щодо 
поводження з твердими 
побутовими відходами у                       
м. Львові“ 
 

2020 ЛКП “Зелене місто“ 

20.9. Проведення форуму “Чисте 
місто форум“, який є  
платформою для зустрічі різних 
середовищ задля обговорення 
важливих екологічних викликів 

2020 ЛКП “Зелене місто“ 

20.10. Закупівля контейнерів для 
сортування твердих побутових 
відходів і їх розміщення у 
навчальних закладах міста з 
метою впровадження 
правильного поводження з 
відходами серед дітей та молоді 

2020 ЛКП “Зелене місто“ 

20.11. Організація конкурсу “Здай 
батарейку – врятуй їжачка“ для 
учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів міста 

2020 ЛКП “Зелене місто“ 

21. Створення та поширення методичних, інформаційних матеріалів 
щодо поводження з відходами та висвітлення їх через медіа: 

21.1. Створення просвітницького 
контенту стосовно раціонального 
поводження з відходами 

2020 ЛКП “Зелене місто“ 

21.2. Розробка і підбір методичних 
матеріалів стосовно організації 
та проведення еко-уроків з 
попередження утворення, 
мінімізації та раціонального 
поводження з відходами для 
різних цільових аудиторій. 

2020 ЛКП “Зелене місто“ 

21.3. Поширення роздаткових 
матеріалів серед громади, 
студентів, учнів і інших цільових 
груп під час акцій, форумів, 
тренінгів, конкурсів, лекцій, 
уроків тощо, які будуть 
проводитися як представниками 

2020 ЛКП “Зелене місто“ 
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міської ради, так і 
представниками активного 
середовища міста 
 
 

21.4. Виготовлення креативної 
продукції для привернення уваги 
громади міста до проблем 
поводження  з відходами 

2020 ЛКП “Зелене місто“ 

22.  Створення та забезпечення 
діяльності пересувного 
мобільного візит-центру з 
візуалізацією сміттєпереробного 
комплексу 

2020-2022 ЛКП “Зелене місто“ 

III. Архітектура та урбаністика міста 

23. Організація підготовки містобудівної документації м. Львова та 
проектів розвитку міста: 

23.1. Організація розробки проектної 
документації і внесення змін до 
генерального плану м. Львова та 
затвердженої містобудівної 
документації “План зонування 
території м. Львова (зонінг)“ 

2020-2022 Управління 
архітектури та 

урбаністики 
департаменту 

містобудування 

23.2. Визначення функціонального 
призначення і будівельного 
зонування територій в межах 
міста 

2020-2022 Управління 
архітектури та 

урбаністики 
департаменту 

містобудування 

23.3. Організація та проведення 
архітектурних конкурсів для 
пошуку найкращих 
проектних пропозицій створення 
об’єктів 

2020-2022 Управління 
архітектури та 

та споруд у місті; 
урбаністики 

департаменту 
містобудування 

24. Реалізація політики міської ради  у сфері розвитку території міської 
агломерації та співпраця м. Львова з територіальними громадами сіл, 
селищ, міст: 

24.1. Визначення умов і принципів 
комплексного містобудівного 
освоєння прилеглих до міста 
земель у межах приміських 
територіальних громад 

2020-2022 
 

Управління 
архітектури та 

урбаністики 
департаменту 

містобудування 

IV. Збереження історико-архітектурної спадщини міста 

25. Реставрація пам’яток архітектури м. Львова: 

25.1. Проведення капітального 
ремонту територій між                          
вул. В. Винниченка і оборонним 
муром ансамблю Бернардинів, 
та між вул. Сербською,                       

2020-2022 Управління охорони 
історичного 
середовища 
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вул. Валовою та пл. Соборною 

25.2. Проведення ремонтно-
реставраційних робіт костелу 
Домініканців з келіями  на               
пл. Музейній, 3 

2020-2022 Управління охорони 
історичного 
середовища 

25.3. Проведення ремонтно-
реставраційних робіт пам'ятки 
архітектури національного 
значення - костелу св. Казимира 
на вул. М. Кривоноса, 1 
 
 
 

2020-2022 Управління охорони 
історичного 
середовища 

25.4. Проведення ремонтно-
реставраційних робіт пам'ятки 
архітектури національного 
значення на                                   
вул. М. Грушевського, 2 - 
колишнього костелу                              
св. Миколая 

2020-2022 Управління охорони 
історичного 
середовища 

25.5. Проведення ремонтно-
реставраційних робіт пам'ятки 
архітектури національного 
значення - костелу Єзуїтів на 
вул. Театральній, 11 

2020-2022 Управління охорони 
історичного 
середовища 

25.6. Проведення ремонтно-
реставраційних робіт пам'ятки 
архітектури національного 
значення - палацу на                                
вул. М. Коперника, 15 

2020-2022 Управління охорони 
історичного 
середовища 

25.7. Проведення ремонтно-
реставраційних робіт будівель, 
фасадів, головних фасадів, 
еркерів та балконів будинків-
пам'яток архітектури 
національного та місцевого 
значення  

2020-2022 Управління охорони 
історичного 
середовища 

25.8. Проведення ремонтно-
реставраційних робіт фасадів 
будинків-пам'яток архітектури 
національного значення на                      
вул. Вірменській, 21 та                        
вул. Друкарській, 6 

2020-2022 Управління охорони 
історичного 
середовища 

25.9. Проведення ремонтно-
реставраційних робіт  даху 
пам'ятки архітектури місцевого 
значення - колишніх келій 
костелу Францисканок на                           
вул. М. Лисенка, 45 

2020-2022 Управління охорони 
історичного 
середовища 
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25.10. Проведення реставрації та 
консервації руїн Високого Замку 

2020-2022 Управління охорони 
історичного 
середовища 

 

25.11. Проведення ремонтно-
реставраційних робіт  приміщень 
пам'ятки архітектури місцевого 
значення - колишніх келій 
костелу Казимира на вул. М. 
Кривоноса, 1 

2020-2022 Управління охорони 
історичного 
середовища 

26. Проведення просвітницьких заходів у сфері культурної спадщини: 

26.1. Проведення ряду просвітницьких 
заходів, конференцій, семінарів 
щодо підвищення кваліфікації 
майстрів-реставраторів, 
семінарів по обміну досвідом 

2020-2022 Управління охорони 
історичного 

середовища, ЛКП 
“Бюро спадщини“ 

27. Проведення ремонтно-реставраційних робіт балконів та дахів 
будинків – пам’яток культурної спадщини на території м. Львова: 

27.1. Проведення ремонтно-
реставраційних робіт балконів та 
дахів будинків-пам'яток 
архітектури спільно з Львівською 
міською радою та мешканцями 
(власниками) історичних 
будівель 

2020-2022 Управління охорони 
історичного 

середовища, ЛКП 
“Бюро спадщини“ 

28. Відновлення історичних брам та вікон на території історичного ареалу 
м. Львова: 

28.1. Відновлення історичних брам та 
вікон спільно Львівською міською 
радою та мешканцями 
(власниками) історичних 
будівель. 

2020-2022 ЛКП “Бюро 
спадщини“ 

29. Організація діяльності "Бюро спадщини": 

29.1. Забезпечення підтримки та 
організації у співпраці з 
мистецько -архітектурним  
середовищем спільних 
тематичних заходів, зокрема 
презентацій, публічних лекцій, 
медіа-проектів, семінарів, 
"круглих столів", виставок тощо. 

2020-2022 Управління охорони 
історичного 

середовища, ЛКП 
“Бюро спадщини“ 

29.2. Організація та проведення 
заходів, спрямованих на 
збереження та популяризацію 
спадщини Львова та Львівської 
області 

2020-2022 Управління охорони 
історичного 

середовища, ЛКП 
“Бюро спадщини“ 

29.3. Виготовлення і розповсюдження 
медійної та друкованої продукції, 

2020-2022 Управління охорони 
історичного 



57 

 

яка популяризує культурну і 
природну спадщину 

середовища, ЛКП 
“Бюро спадщини“ 

 
 

V. Ефективне урядування 

30. Електронне урядування - переведення адміністративних послуг в 
онлайн-формат: 

30.1. Впровадження системи обміну 
даними "Трембіта" 

2020-2022 Департамент 
адміністративних 

послуг, 
управління інформа-

ційних технологій 
департаменту 

розвитку 

30.2. Реалізація пілотного проекту        
"Є-малятко" - спрощення 
адміністративних послуг, 
пов’язаних із народженням 
дитини 

2020-2022 Департамент 
адміністративних 

послуг, 
управління інформа-

ційних технологій 
департаменту 

розвитку 

31. Розвиток та промоція електронних інформаційних сервісів, гарячої 
лінії міста: 

31.1. Вдосконалення електронної 
системи опрацювання звернень 

2020-2022 Департамент 
адміністративних 

послуг 

31.2. Підвищення ефективності 
сервісу 1580 шляхом 
переадресації дзвінків на 
аутсорсинговий контакт-центр 

2020-2022 Департамент 
адміністративних 

послуг 
 

31.3. Впровадження інтерактивного 
голосового меню для гарячої 
лінії міста 

2020-2022 Департамент 
адміністративних 

послуг 

31.4. Придбання обладнання та 
предметів довгострокового 
користування для забезпечення 
діяльності "Гаряча лінія міста" 

2020-2022 Департамент 
адміністративних 

послуг 

32. Підвищення доступності інформації про адміністративні послуги: 

32.1. Розробка чат-боту для 
комунікації з ЦНАП 

2020-2022 Департамент 
адміністративних 

послуг 

32.2. Модернізація технічного 
оснащення ЦНАП 

2020-2022 Департамент 
адміністративних 

послуг 

32.3. Підвищення рівня інклюзивності 
сайту ЦНАП 
 
 

2020-2022 Департамент 
адміністративних 

послуг 

32.4. Впровадження проекту 2020-2022 Департамент 
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"Мобільний ЦНАП" - сервіс для 
мешканців, які не мають 
можливості здійснити візит до 
ЦНАП м. Львова.  

адміністративних 
послуг 

32.5. Залучення органів державної 
влади до роботи у системі 
електронного документообігу  
для швидкої комунікації та 
обміну інформацією 

2020-2022 Департамент 
адміністративних 

послуг 

32. Модернізація служби доставки документів та кореспонденції 
Львівської міської ради: 

32.1. Закупівля планшетів, 
комп'ютерної техніки та 
зчитувачів QR –кодів 

2020-2022 Департамент 
адміністративних 

послуг 

32.2. Підвищення ефективності 
обробки поштової 
кореспонденції за допомогою 
нової маркувальної машини 

2020-2022 Департамент 
адміністративних 

послуг 

33. Створення сприятливих умов 
для роботи працівників струк-
турних підрозділів міської ради 

2020-2022 Департамент 
адміністративних 

послуг 

34. Розвиток електронного "Особистого кабінету мешканця": 

34.1. Проведення тендеру для 
визначення компанії-реалізатора 

2020 Департамент 
розвитку, управління 

інформаційних 
технологій 

департаменту 
розвитку 

34.2. Реалізація проекту шляхом 
проведення тренінгів та інших 
заходів для  популяризації серед 
мешканців 

2020-2022 Департамент 
розвитку, управління 

інформаційних 
технологій 

департаменту 
розвитку 

35. Форум електронного урядування "Форум 451Е": 

35.1. Визначення тематики форуму, 
локації та дат, пошук спікерів 
серед експертів галузі, 
запрошення гостей та інші 
організаційні заходи 

2020-2022 Департамент 
розвитку, управління 

інформаційних 
технологій 

департаменту 
розвитку 

36. Розвиток напрямів діяльності та технічного забезпечення ЛКП 
"Міський центр інформаційних технологій": 

36.1. Модернізація електронного 
документообігу та реалізація 
проектів на платформі                        
ІТ-Enterprise, впровадження 
систем резервного копіювання, 
резервного живлення, резервних 

2020-2022 Управління 
інформаційних 

технологій 
департаменту 

розвитку 
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каналів зв'язку, зеркалювання 
веб-ресурсів, удосконалення 
систем захисту інформації 

36.2. Підтримка та оновлення 
модернізованої платформи 
реєстру територіальної громади 

2020-2022 Управління 
інформаційних 

технологій 
департаменту 

розвитку 

36.3. Удосконалення Порталу 
відкритих даних Львова, а також 
сервісів, що працюють на основі 
відкритих даних та забезпечують 
максимально простий доступ до 
інформації про місто 

2020-2022 Управління 
інформаційних 

технологій 
департаменту 

розвитку 

36.4. Модернізація активного 
мережевого та серверного 
обладнання в ЛМР та побудова 
автономної системи ІР-адрес, 
розвиток оптоволоконних мереж 
та локальної мережі міської ради 

2020-2022 Управління 
інформаційних 

технологій 
департаменту 

розвитку 

37. Залучення фахівців, експертів, експертних організацій до розгляду та 
участі у вирішенні питань, що належать до повноважень міської ради: 

37.1. Розробка за участю експертів 
довгострокових програм, інших 
нормативно-правових актів, що 
мають стратегічне значення чи 
можуть суттєво вплинути на 
розвиток територіальної громади 

2020-2022 Управління 
"Секретаріат ради" 

37.2. Приведення діючих документів 
ЛМР у відповідність до сучасного 
рівня наукових і технічних знань, 
вимог екологічної безпеки, 
економічної доцільності тощо  

2020-2022 Управління 
"Секретаріат ради" 

38. Популяризація громадського бюджету м. Львова та інших механізмів 
участі мешканців у місцевому самоврядуванні: 

38.1. Широке інформування 
мешканців про доступні способи 
участі у місцевому 
самоврядуванні 

2020-2022 Управління 
"Секретаріат ради" 

38.2. Збільшення кількості мешканців 
залучених до формування 
громадського бюджету та  інших 
механізмів участі 
 
 
 

2020-2022 Управління 
"Секретаріат ради" 

38.3. Розвиток культурної, освітньої, 
житлової, відпочинкової, 
спортивної, транспортної та 

2020-2022 Управління 
"Секретаріат ради" 
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іншої інфраструктури міста 
згідно з пріоритетами мешканців 
м. Львова 

39. Надання фінансової підтримки громадським організаціям на 
реалізацію соціально-культурних проектів "Зробимо Львів кращим": 

39.1. Організація і проведення 
конкурсів для визначення 
громадських організацій, які 
отримуватимуть фінансову 
підтримку на реалізацію 
соціально-культурних проектів 
 

2020-2022 Управління 
"Секретаріат ради" 

39.2. Співфінансування за рахунок 
коштів міського бюджету 
соціально-культурних проектів 
громадських організацій, які 
отримали фінансування від 
інших національних чи 
міжнародних грантодавців 

2020-2022 Управління 
"Секретаріат ради" 

39.3. Здійснення поточного контролю 
за реалізацією соціально-
культурних проектів 
громадськими організаціями, які 
отримали фінансування з 
міського бюджету 

2020-2022 Управління 
"Секретаріат ради" 

39.4. Розширення напрямків реалізації 
соціально-культурних проектів, 
аналіз і моніторинг реалізованих 
соціально-культурних проектів з 
метою ефективного планування 
та використання у майбутньому 
коштів міського бюджету 

2020-2022 Управління 
"Секретаріат ради" 

40. Забезпечення прозорості діяльності Львівської міської ради: 
 

40.1. Висвітлення діяльності міської 
ради, її виконавчих органів, 
посадових осіб та депутатів 
через засоби масової інформації 
та соціальні мережі 

2020-2022 Управління 
"Секретаріат ради", 

департамент 
"Адміністрація 

міського голови" 

40.2. Розміщення промоційних 
матеріалів про м. Львів у 
засобах масової інформації, 
журналах, періодичних 
виданнях, кінотеатрах, інтернет-
ресурсах, путівниках тощо 

2020-2022 Управління 
"Секретаріат ради", 

департамент 
"Адміністрація 

міського голови" 

40.3. Впровадження нових 
ефективних форм взаємодії 
міської ради з територіальною 
громадою міста 

2020-2022 Управління 
"Секретаріат ради", 

департамент 
"Адміністрація 
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міського голови" 

40.4. Забезпечення інформаційно-
роз’яснювальної роботи щодо 
прав та обов’язків мешканців 
міста з питань місцевого 
значення 

2020-2022 Управління 
"Секретаріат ради", 

департамент 
"Адміністрація 

міського голови" 

41. Організація зовнішніх зв'язків Львівської міської ради: 

41.1. Обслуговування ділових 
зустрічей представників 
офіційних делегацій 

2020-2022 Управління 
"Секретаріат ради", 

департамент 
"Адміністрація 

міського голови" 

41.2. Організація транспортного 
забезпечення та проживання 
представників офіційних 
делегацій 

2020-2022 Управління 
"Секретаріат ради", 

департамент 
"Адміністрація 

міського голови" 

42. Реалізація заходів з управлінського розвитку для посадових осіб та 
працівників Львівської міської ради: 

42.1. Організація навчальних 
семінарів, тренінгів та курсів 

2020-2022 Управління 
персоналом 

42.2. Проходження практики та 
стажування для студентів вищих 
навчальних закладів, молодих 
спеціалістів з закінченою вищою 
освітою за програмою “Перший 
кар’єрний крок“ 

2020-2022 Управління 
персоналом 
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Пріоритет ІV. Концентрація креативних і продуктивних людей 
 

 Напрями: Креативна економіка (нові продукти, інновації, нові технології); 
Просторовий розвиток (інноваційні простори, хаби, медіа); Стимулювання 
сталого економічного розвитку 
 

№  
з/п 

Зміст заходу Термін 
виконання 

Виконавець 

I. Креативна економіка (нові продукти, інновації, нові технології) 

1. Підтримка еко-ініціатив: 

1.1. Зменшення використання 
поліетиленових пакетів шляхом 
популяризації  використання 
власних торбинок або 
багаторазової тари 

2020-2022 Департамент 
розвитку, 

департамент 
економічного 

розвитку 

1.2. "Сoffee to go" у своє горнятко. 
Заохочення людей купляти каву 
у багаторазову тару, надаючи, 
при цьому, додаткові знижки 

2020-2022 Департамент 
розвитку, КУ Інститут 

міста 

1.3. "Zelenew": друге життя пластику. 
Соціальне підприємництво, яке 
полягає в перероблені 
використаного пластику на нові 
речі за бюджетною технологією 
нідерландського дизайнера 
Дейва Хаккенса 

2020-2022 Департамент 
розвитку 

1.4. Zero waste management у  Львові 
–  сукупність організа-ційних, 
регуляторних, фінан-сових та 
освітніх заходів, спря-мованих 
на зменшення генеру-вання та 
збільшення розділь-ного збору й 
переробки відходів 

2020-2022 Департамент 
розвитку, КУ Інститут 

міста 

1.5. "Зелена Коробка" –  ініціатива, 
покликана налагодити 
сортування відходів для ОСББ 
та офісів 

2020-2022 Департамент 
розвитку, КУ Інститут 

міста 

1.6. Створення  онлайн-мапи пунктів 
прийому твердих побутових 
відходів 

2020-2022 Департамент 
розвитку, КУ Інститут 

міста 

2. Маркетингова стратегія "Купуй Львівське!": 

2.1. Проведення виставково-
ярмаркових заходів: "Львівський 
товаровиробник", українських 
товаровиробників, галузевих 
виставок, міських виставково-
ярмаркових заходів та ін. 

2020-2022 Департамент 
економічного 

розвитку 

2.2. Проведення промоційної 
кампанії "Купуй Львівське!" 

2020-2022 Департамент 
економічного 
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шляхом розміщення сіті-лайтів, 
біл-бордів, поширення флаєрів, 
банерів, промоційних статей в 
електронних та друкованих 
засобах масової інформації 

розвитку 

2.3. Організація виставкової 
експозиції дитячих малюнків та  
проведення конкурсу на 
найкращу роботу з відзначенням 
переможців 

2020-2022 Департамент 
економічного 

розвитку 

2.4. Брендування логотипів "Купуй 
Львівське!" в торгових мережах 
міста 

2020-2022 Департамент 
економічного 

розвитку 

2.5. Забезпечення безкоштовної 
промоції місцевого виробника 
через мобільний додаток "Made 
in Lviv" 

2020-2022 Департамент 
економічного 

розвитку 

2.6 Безкоштовне розміщення 
ознайомчого каталогу продукції 
львівських виробників на 
офіційному порталі міської ради 

2020-2022 Департамент 
економічного 

розвитку 

3. Ділова індустрія: 

3.1. Створення галузевих кластерів. 2020-2022 Департамент 
економічного 

розвитку, 
департамент 

розвитку, КУ Інститут 
міста 

3.2. Залучення бізнес-структур для 
організації панелі стартапів,             
ІТ-конференцій та різноманітних 
форумів 

2020-2022 Департамент 
економічного 

розвитку, 
департамент 

розвитку, КУ Інститут 
міста 

3.3. Ведення електронного журналу 
"Простір Бізнесу"  
 

2020-2022 Департамент 
економічного 

розвитку 

3.4. Ведення розділу "Економіка" на 
офіційному порталі міської ради 
та наповнення його актуальною 
інформацією про бізнес і для 
бізнесу 
 
 
 
 

2020-2022 Департамент 
економічного 

розвитку 

3.5. Залучення компетентних 
суб’єктів підприємницької 
діяльності для консультацій у 

2020-2022 Департамент 
економічного 

розвитку, 
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сфері публічних закупівель, з 
метою поліпшення ефективності 
проведення тендерних процедур 
та недопущення порушень  

структурні підрозділи 
Львівської міської 

ради 

3.6. Проведення курсів підвищення 
кваліфікації, навчань у сфері 
публічних закупівель 

2020-2022 Департамент 
економічного 

розвитку, 
структурні підрозділи 

Львівської міської 
ради 

3.7. Організація засідань Ради 
директорів шляхом проведення 
зустрічей з керівниками 
промислових підприємств 

2020-2022 Департамент 
економічного 

розвитку 

4. Реалізація фінансових механізмів сприяння розвитку підприємництва: 

4.1. Надання маркетингових ваучерів 
– часткового відшкодування 
витрат львівським 
товаровиробникам та кластерам 
на участь у виставково-
ярмаркових заходах 

2020-2022 Департамент 
економічного 

розвитку 

4.2. Часткова компенсація відсотків 
за кредитами для здешевлення 
банківського кредитування для 
суб'єктів малого та середнього 
підприємництва 

2020-2022 Департамент 
економічного 

розвитку 

4.3. Розповсюдження інформації про 
доступні фінансово-кредитні 
ресурси з різних джерел 
фінансування 

2020-2022 Департамент 
економічного 

розвитку 

5. Формування культури сплати податків: 

5.1 Розміщення на сайті міської 
ради електронного сервісу, який 
дасть можливість мешканцям 
отримати інформацію щодо 
заборгованості зі сплати податку 
на нерухомість (на підставі 
даних органів ДПС) та сплатити 
цей податок 
 
 
 
 

2020 Департамент 
економічного 

розвитку 

5.2 Розміщення на сайті міської 
ради цифрового калькулятора 
для розрахунку суми податку на 
нерухоме майно, за допомогою 
якого будь-хто зможе самостійно 
розрахувати та сплатити 

2020 Департамент 
економічного 

розвитку 
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необхідну суму податку 

5.3 Розробка сервісу для 
автоматичного інформування 
платників податку на 
нерухомість про поточні 
нарахування та заборгованість 
(з використанням Chat-bot, sms-
інформування, електронних 
листів) 

2020-2022 Департамент 
економічного 

розвитку 

5.4 Розробка механізмів взаємодії з 
платниками податків через 
наявну систему комунікації: 
Особистий кабінет львів’янина, 
Портал споживачів послуг 
(infolviv), центри надання 
адміністративних послуг, реєстр 
територіальної громади тощо 

2020-2022 Департамент 
економічного 

розвитку 

5.5. Проведення форумів та 
коворкінгів для напрацювання 
креативних рішень щодо зміни 
ставлення до оподаткування, 
формування серед мешканців 
міста податкової культури та 
відповідального ставлення до 
сплати податків 

2020-2022 Департамент 
економічного 

розвитку 

5.6 Виготовлення та 
розповсюдження інформаційних 
матеріалів для власників 
нерухомості та СПД про 
недопущення виплати заробітної 
плати "у конверті", важливість 
легального працевлаштування 
та культури трудових відносин 

2020-2022 Департамент 
економічного 

розвитку 

5.7. Проведення інвентаризації 
об’єктів нерухомості на території 
м. Львова для розрахунку 
податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки 

2020-2021 Департамент 
економічного 

розвитку 

II. Просторовий розвиток (інноваційні простори, хаби, медіа) 

6. Стимулювання відкриття наукових інкубаторів: 

6.1. Створення центру інновацій на 
вул. Валовій, 2 

2020-2022 Департамент 
розвитку, КУ Інститут 

міста 

7. Розвиток стартап культури: 

7.1. Організація курсів навчання 
створення стартапів. 

2020-2022 Департамент 
економічного 

розвитку, 
департамент 

розвитку 
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7.2. Проведення пітчингів стартапів  2020-2022 Департамент 
економічного 

розвитку, 
департамент 

розвитку 

7.3. Проведення заходів з 
популяризації стартап-культури 
підприємництва у м. Львові. 

2020-2022 Департамент 
економічного 

розвитку, 
департамент 

розвитку 

7.4. Проведення навчань для 
розвитку підприємництва у 
школах, університетах у тому 
числі через навчання вчителів, 
проведення конкурсів. 

2020-2022 Департамент 
економічного 

розвитку, 
департамент 

розвитку 

7.5. Організація заходів з 
популяризації культури 
підприємництва у школах. 

2020-2022 Департамент 
економічного 

розвитку, 
департамент 

розвитку 

7.6. Проведення школи пітчингу 
задля якісної підготовки 
проектів. 

2020-2022 Департамент 
економічного 

розвитку, 
департамент 

розвитку 

7.7. Вдосконалення освітніх програм 
у вищих навчальних закладах 
відповідно до потреб ринку. 

2020-2022 Департамент 
економічного 

розвитку, 
департамент 

розвитку 

7.8. Створення міської 
краутфаундингової платформи. 

2020-2022 Департамент 
економічного 

розвитку, 
департамент 

розвитку 

7.9. Створення венчурного фонду - 
інвестиційного фонду, що буде 
орієнтований на роботу з 
інноваційними проектами 

2020-2022 Департамент 
економічного 

розвитку, 
департамент 

розвитку 

7.10. Організація та проведення 
студентських ідеатонів - заходів 
з популяризації стартапів в 
студентському середовищі 

2020-2022 Департамент 
економічного 

розвитку, 
департамент 

розвитку 

III. Стимулювання сталого економічного розвитку 

8. Нормативно-правове регулювання: 

8.1. Проведення регуляторної 
діяльності шляхом затвердження 

2020-2022 Управління 
економіки 
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Планів прийняття регуляторних 
актів, їх моніторингу та 
перегляду, консультацій з 
громадськістю, ведення розділу 
"Регуляторна політика" на 
офіційному сайті Львівської 
міської ради, онлайн-сервісу 
наборів чинних регуляторних 
актів на відкритих даних м. 
Львова, надання консультацій на 
платформі ефективного 
регулювання 

департаменту 
економічного 

розвитку 

8.2. Переведення адміністративних 
послуг в електронний формат 

2020-2022 Департамент 
адміністративних 

послуг, управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку 

8.3. Надання консультацій суб'єктам 
підприємництва, асоціативним 
підприємницьким структурам 

2020-2022 Управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку, ЛКП "Центр 
підтримки 

підприємництва" 
департаменту 
економічного 

розвитку 

8.4. Проведення дослідження бізнес-
середовища шляхом 
анкетування, опитування 
підприємців щодо актуальних 
для бізнесу питань 

2020-2022 Управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку, 
ЛКП "Центр 
підтримки 

підприємництва" 
департаменту 
економічного 

розвитку 

9. Підприємницьке навчання: 

9.1. Проведення заходів програми 
сприяння розвитку 
підприємництва та інших 
цільових програм в ЛКП "Центр 
підтримки підприємництва". 

2020-2022 Управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку, ЛКП "Центр 
підтримки 

підприємництва" 
департаменту 
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економічного 
розвитку 

9.2. Проведення тренінгового курсу 
"Вчимося бізнесу". 

2020-2022 Управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку, ЛКП "Центр 
підтримки 

підприємництва" 
департаменту 
економічного 

розвитку 

9.3. Проведення професійних бізнес-
тренінгів 

2020-2022 Управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку, ЛКП "Центр 
підтримки 

підприємництва" 
департаменту 
економічного 

розвитку 

9.4. Організація навчань "Шкільне 
підприємництво" із проведенням 
бізнес-конкурсів, симуляційних 
ігор, тренінгів з основ фінансової 
грамотності для школярів 

2020-2022 Управління 
економіки департа-
менту економічного 

розвитку, ЛКП "Центр 
підтримки 

підприємництва" 
департаменту 
економічного 

розвитку 

9.5. Організація та проведення 
тренінгів, стажувань, навчальних 
практик для студентів на 
підприємствах. 

2020-2022 Управління 
економіки департа-
менту економічного 

розвитку, ЛКП "Центр 
підтримки 

підприємництва" 
департаменту 
економічного 

розвитку 

9.6. Організація тренінгового курсу 
"Жінки в бізнесі" 

2020-2022 Управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку, ЛКП "Центр 
підтримки 

підприємництва" 
департаменту 
економічного 
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розвитку 

9.7. Моделювання бізнесу шляхом 
проведення ділових бізнес-ігор 

2020-2022 Управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку, ЛКП "Центр 
підтримки 

підприємництва" 
департаменту 
економічного 

розвитку 

10. Стимулювання розвитку кадрового потенціалу: 

10.1. Проведення заходів 
популяризації робітничих 
професій, екскурсій на підпри-
ємства для старшокласників, 
профорієнтаційних заходів 

2020-2022 Управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку 

10.2. Організація стажування  та 
навчальної практики для учнів 
професійно-технічних навчаль-
них закладів для здобуття прак-
тичних навиків на підприємствах 

2020-2022 Управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку 

10.3. Відзначення кращих 
представників галузей економіки 
та співорганізація професійних 
свят 

2020-2022 Управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку 

10.4. Проведення обмінів досвідом та 
кращими практиками шляхом 
організації зустрічей з успішними 
підприємцями 

2020-2022 Управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку 

11. Підтримка соціального підприємництва: 

11.1. Забезпечення підтримки 
проектів, спрямованих на 
вирішення наявних соціальних 
проблем - інтеграцію осіб з 
інвалідністю, надання робочих 
місць людям у кризових 
ситуаціях тощо 

2020-2022 Управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку 
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Пріоритет V. Залучення креативних людей ззовні 
 

 Напрями: Туризм як знайомство з містом; Ділова гостинність - основа тісної 
співпраці; Інвестиції та довготривалі економічні відносини 
 

№  
з/п 

Зміст заходу Термін 
виконання 

Виконавець 

I. Туризм як знайомство з містом 

1 Вдосконалення інфраструктури туристичної галузі м. Львова і 
забезпечення сучасної навігації туриста у м. Львові: 

1.1. Оновлення системи міської 
туристичної навігації 

2020-2022 Управління туризму 
департаменту 

розвитку, ЛКП “Центр 
розвитку туризму м. 

Львова“ 

1.2. Залучення лоукост компаній до 
львівського аеропорту для 
відкриття нових туристичних 
напрямків (прес-тури, фам-тури, 
участь у виставкових заходах 
тощо) 

2020-2022 Управління туризму 
департаменту 

розвитку, ЛКП “Центр 
розвитку туризму м. 

Львова“ 

1.3. Координація діяльності та 
забезпечення функціонування 
мережі міських Центрів 
туристичної інформації 

2020-2022 Управління туризму 
департаменту 

розвитку, ЛКП “Центр 
розвитку туризму м. 

Львова“ 

1.4. Підготовка, запуск та 
функціонування Музею Міста 

2020-2022 Управління туризму 
департаменту 

розвитку, ЛКП “Центр 
розвитку туризму м. 

Львова“ 

2. Створення комфортного та безпечного середовища для туристів та 
гостей міста: 

2.1. Створення умов, які забезпечать 
ріст привабливості об’єктів 
туристичного зацікавлення поза 
межами історичного ареалу 
Львова 

2020-2022 Управління туризму 
департаменту 

розвитку, ЛКП “Центр 
розвитку туризму м. 

Львова“ 

2.2. Забезпечення доступності 
туристичних об’єктів для всіх 
категорій осіб, зокрема для осіб 
з інвалідністю 

2020-2022 Управління туризму 
департаменту 

розвитку, ЛКП “Центр 
розвитку туризму м. 

Львова“ 

2.3. Проведення досліджень та 
аналізу ринку, опитувань 
туристів та гостей міста 

2020-2022 Управління туризму 
департаменту 

розвитку, ЛКП “Центр 
розвитку туризму м. 

Львова“ 
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3. Заохочення новаторських тенденцій та експериментальних проектів у 
сфері туризму, проведення туристично привабливих заходів: 

3.1. Покращення туристичної 
пропозиції міста 

2020-2022 Управління туризму 
департаменту 

розвитку, ЛКП “Центр 
розвитку туризму м. 

Львова“ 

3.2. Сприяння створенню і 
популяризації нових 
конкурентоспроможних 
туристичних продуктів та тем 

2020-2022 Управління туризму 
департаменту 

розвитку, ЛКП “Центр 
розвитку туризму м. 

Львова“ 

3.3. Створення сприятливих умов 
для розвитку спортивного і 
медичного туризму, відпочинку, 
оздоровлення гостей та 
мешканців міста 

2020-2022 Управління туризму 
департаменту 

розвитку, ЛКП “Центр 
розвитку туризму м. 

Львова“ 

3.4. Стимулювання дитячого, 
молодіжного, сімейного, 
паломницького та інших видів 
туризму 

2020-2022 Управління туризму 
департаменту 

розвитку, ЛКП “Центр 
розвитку туризму м. 

Львова“ 

3.5. Участь у туристичних 
міжнародних заходах (виставках, 
конференціях, форумах, 
семінарах тощо) на території 
України та за кордоном 

2020-2022 Управління туризму 
департаменту 

розвитку, ЛКП “Центр 
розвитку туризму м. 

Львова“ 

3.6. Забезпечення співпраці та 
підтримки ініціатив громадських 
організацій та туристичного 
кластеру щодо розвитку 
туристичної галузі 

2020-2022 Управління туризму 
департаменту 

розвитку, ЛКП “Центр 
розвитку туризму м. 

Львова“ 

3.7. Узгодження інтересів 
представників туристичної галузі 
та освіти, науки 

2020-2022 Управління туризму 
департаменту 

розвитку, ЛКП “Центр 
розвитку туризму м. 

Львова“ 

II. Ділова гостинність - основа тісної співпраці 

4. Підвищення рівня обізнаності міського середовища про конференц-
індустрію, розвиток та об’єднання професійних учасників ринку: 

4.1. Забезпечення співпраці з 
науковими середовищами та 
учасниками туристичного ринку з 
метою розвитку сфери ділової 
гостинності 

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
розвитку 

4.2. Розвиток та подальша 
реалізація Програми "Почесні 
Амбасадори Львова" 

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
розвитку 
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4.3. Проведення роботи з 
авіаперевізниками та іншими 
зацікавленими сторонами щодо 
збільшення кількості регулярних 
міжнародних авіасполучень з 
містом 

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
розвитку 

4.4. Проведення розрахунку 
економічного ефекту індустрії 
ділової гостинності на економіку 
м. Львова та соціологічних 
досліджень з метою виявлення 
тенденцій розвитку сфери 
ділової гостинності  

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
розвитку 

4.5. Забезпечення підтримки 
основних міських заходів 
індустрії ділової гостинності 

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
розвитку 

4.6. Створення, ведення та 
наповнення календаря ділових 
подій м. Львова 

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
розвитку 

4.7. Забезпечення створення та 
розвиток організацій 
професійних організаторів 
конференцій 

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
розвитку 

4.8. Розробка електронної системи зі 
збору статистичних даних по 
заходах ділової активності 

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
розвитку 

4.9. Проведення маркетингових та 
міжнародних конференцій, 
тренінгів, виставок, навчань у 
сфері ділової гостинності 

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
розвитку 

5. Робота у сфері маркетингу та продажів задля збільшення наукового, 
туристичного та конференційного потенціалу м. Львова: 

5.1. Розробка та впровадження 
маркетингової стратегії розвитку 
сфери ділової гостинності м. 
Львова 
 

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
розвитку 

5.2. Забезпечення участі у локальних 
та міжнародних тендерах на 
право проведення заходів 
ділової гостинності у м. Львові. 

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
розвитку 

5.3. Проведення ознайомчих турів 
для організаторів заходів ділової 
гостинності. 

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
розвитку 

5.4. Проведення прес-турів для 2020-2022 ЛКП "Львівське 
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журналістів галузевих видань. конференц-бюро", 
департамент 

розвитку 

5.5. Проведення соціологічних 
досліджень щодо визначення 
рівня привабливості конференц-
індустрії гостинності м. Львова 

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
розвитку 

5.6. Проведення промоційних та 
маркетингових заходів на 
локальних та міжнародних 
цільових ринках. 

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
розвитку 

5.7. Забезпечення участі у цільових 
виставках, форумах, семінарах, 
презентаціях, у тому числі 
наукових, освітніх, туристичних, 
культурних тощо. 

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
розвитку 

5.8. Проведення роботи з 
міжнародними фондами, 
програмами, організаціями щодо 
залучення додаткових коштів 
для розвитку сфери ділової 
гостинності. 

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
розвитку 

5.9. Впровадження електронної 
системи для автоматизації 
стратегій взаємодії з партнерами 
та середовищами (CRM). 

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
розвитку 

5.10. Забезпечення членства у  
міжнародних професійних 
організаціях. 

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
розвитку 

6. Промоція м. Львова як учасника ринку для проведення заходів ділової 
активності у Східній Європі: 

6.1. Розробка промоційної кампанії 
позиціонування м. Львова на 
ринку ділової гостинності. 

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
розвитку 

 

6.2. Виготовлення промоційної та 
сувенірної, аудіо та відео-
продукції. 

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
розвитку 

6.3. Розробка, оновлення та 
просування он-лайн ресурсів у 
мережі Інтернет. 

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
розвитку 

 

6.4. Промоція конференц-
можливостей м. Львова шляхом 
розміщення реклами у 

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
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професійних друкованих та он-
лайн ресурсах на місцевому, 
національному та міжнародному 
ринках. 

розвитку 

6.5. Підготовка та друк статей у 
спеціалізованих локальних та 
міжнародних професійних 
виданнях, а також бортових 
журналах транспортних 
компаній. 

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
розвитку 

6.6. Проведення роботи із 
закордонними 
представництвами України щодо 
здійснення промоції м. Львова 
на ринку індустрії ділової 
гостинності. 

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
розвитку 

6.7. Розробка мобільних додатків та 
іншого програмного 
забезпечення для розвитку, 
оптимізації та підвищення 
ефективності процесів у сфері 
конференц-індустрії м. Львова. 

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
розвитку 

6.8. Створення та систематизація 
фотобази з використанням 
спеціального програмного 
забезпечення та веб-ресурсів  м. 
Львова. 

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
розвитку 

6.9. Розробка та впровадження 
промоційних кампаній для 
ключових сегментів економіки 
міста 

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
розвитку 

7. Покращення умов у м. Львові для розвитку сфери ділової гостинності, 
у тому числі розвиток конференц- та транспортної інфраструктури, 
сфери обслуговування та послуг: 

7.1. Приведення у відповідність до 
міжнародних стандартів 
конференц-залів, супровідної 
інфраструктури та рівня 
конференц-послуг наукових та 
міських культурних осередків. 

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
розвитку 

7.2. Проведення роботи з розробки 
архітектурного проекту та 
будівництва конференц-центру 
та виставкового залу у м. Львові 

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
розвитку 

 
 

7.3. Залучення інвесторів та інших 
учасників ринку для реалізації 
проекту конгрес-холу у                      

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
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м. Львові розвитку 

7.4. Залучення експертів та 
експертних консалтингових 
компаній з метою проведення 
аналізу техніко-економічного 
обгрунтування проекту конгрес-
холу 

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

Департамент 
розвитку 

7.5. Реалізація інших 
інфраструктурних проектів, 
метою яких є поліпшення 
конференц-інфраструктури            
м. Львова 

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
розвитку 

7.6. Здійснення інших видів робіт з 
метою покращення конференц-
інфраструктури м. Львова 

2020-2022 ЛКП "Львівське 
конференц-бюро", 

департамент 
розвитку 

III. Інвестиції та довготривалі економічні відносини 

8. Інвестиційна підтримка малого підприємництва: 

8.1. Забезпечення суб'єктам 
підприємницької діяльності 
доступу до інформації про 
потенційних інвесторів 

2020-2022 Управління 
інвестицій та 

проектів 
департаменту 
економічного 

розвитку, управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку, КУ Інститут 
міста 

8.2. Забезпечення потенційних 
інвесторів інформацією про 
інвестиційні проекти 

2020-2022 Управління 
інвестицій та 

проектів 
департаменту 
економічного 

розвитку, управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку, КУ Інститут 
міста 

 
 
 
 
 
 

8.3. Сприяння реалізації 
інвестиційних проектів 

2020-2022 Управління 
інвестицій та 

проектів 
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департаменту 
економічного 

розвитку, управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку, КУ Інститут 
міста 

9. Забезпечення впізнаваності міста та створення позитивного 
інвестиційного іміджу на місцевому та міжнародному рівнях: 

9.1. Організація та участь у щорічних 
міжнародних заходах 
інвестиційного спрямування 

2020-2022 Управління 
інвестицій та 

проектів 
департаменту 
економічного 

розвитку, управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку, КУ Інститут 
міста 

9.2. Прийом офіційних делегацій та 
бізнес-місій 

2020-2022 Управління 
інвестицій та 

проектів 
департаменту 
економічного 

розвитку, управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку, КУ Інститут 
міста 

 
 
 

9.3. Виготовлення та 
розповсюдження промоційних 
матеріалів (буклетів, каталогів, 
блокнотів, відеороликів та 
сувенірної продукції) 
 
 
 
 
 
 

2020-2022 Структурні 
підрозділи Львівської 

міської ради 

9.4. Постійне оновлення, хостинг та 
промоція інтернет-сторінки 
www.investinlviv.com. 

2020-2022 Управління 
інвестицій та 

проектів 
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департаменту 
економічного 

розвитку, управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку, КУ Інститут 
міста 

9.5. Розширення мережі промоції 
інвестиційних можливостей 
Львова 

2020-2022 Управління 
інвестицій та 

проектів 
департаменту 
економічного 

розвитку, управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку, КУ Інститут 
міста 

10. Підготовка, супровід та сприяння реалізації інвестиційних 
проектів/продуктів міста: 

10.1. Розвиток індустріального парку 
"Сигнівка" 

2020-2022 Управління 
інвестицій та 

проектів 
департаменту 
економічного 

розвитку, управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку, КУ Інститут 
міста 

10.2. Будівництво підземного 
багаторівневого майданчика для 
паркування 

2020-2022 Управління 
інвестицій та 

проектів 
департаменту 
економічного 

розвитку, управління 
економіки департа-
менту економічного 

розвитку, КУ Інститут 
міста 

 
 
 
 

10.3. Створення культурно-
розважального навчального 
закладу "Театр "Музей кіно" 

2020-2022 Управління 
інвестицій та 

проектів 
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департаменту 
економічного 

розвитку, управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку, КУ Інститут 
міста 

10.4. Будівництво підвісної оглядової 
канатної дороги 

2020-2022 Управління 
інвестицій та 

проектів 
департаменту 
економічного 

розвитку, управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку, КУ Інститут 
міста 

10.5. Перетворення трамвайного депо 
на вул. Д. Вітовського – вул. 
Братів Тимошенків 

2020-2022 Управління 
інвестицій та 

проектів 
департаменту 
економічного 

розвитку, управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку, КУ Інститут 
міста 

11. Залучення кредитних та грантових коштів міжнародних фінансових 
організацій та фондів для реалізації інвестиційних та 
інфраструктурних проектів м. Львова, а також заходів з підвищення 
енергоефективності: 

11.1. Супровід проекту "Комплексне 
вирішення проблем поводження 
з ТПВ у м. Львові" 

2020-2022 Управління 
інвестицій та 

проектів 
департаменту 
економічного 

розвитку, управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку, КУ Інститут 
міста 

 

11.2. Супровід проекту впровадження 
автоматизованої системи оплати 
проїзду у громадському 

2020-2022 Управління 
інвестицій та 

проектів 
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транспорті м. Львова департаменту 
економічного 

розвитку, управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку, КУ Інститут 
міста 

11.3. Супровід проектів у рамках 
державної програми "Міський 
громадський транспорт в 
Україні" 

2020-2022 Управління 
інвестицій та 

проектів 
департаменту 
економічного 

розвитку, управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку, КУ Інститут 
міста 

11.4. Супровід проектів у рамках 
державної програми "Безпека на 
дорогах в містах України" 

2020-2022 Управління 
інвестицій та 

проектів 
департаменту 
економічного 

розвитку, управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку, КУ Інститут 
міста 

11.5. Супровід проекту реконструкції 
очисних споруджень та 
будівництва станції переробки 
мулу для очистки та утилізації 
стічних вод та виробництва 
біогазу для когенерації 

2020-2022 Управління 
інвестицій та 

проектів 
департаменту 
економічного 

розвитку, управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку, КУ Інститут 
міста 

 
 
 
 
 

11.6. Залучення грантових коштів у 
рамках програми 
транскордонного 

2020 Управління 
інвестицій та 

проектів 
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співробітництва "Польща-
Білорусь-Україна 2014-2020" для 
реалізації проекту "Створення 
велосипедного шляху 
всесвітньої спадщини на 
українсько-польському 
прикордонні" 

департаменту 
економічного 

розвитку, управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку, КУ Інститут 
міста 

11.7. Залучення грантових та 
кредитних коштів для реалізації 
інших інвестиційних та 
інфраструктурних проектів м. 
Львова, а також заходів з 
підвищення енергоефективності 

2020-2022 Управління 
інвестицій та 

проектів 
департаменту 
економічного 

розвитку, управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку, КУ Інститут 
міста 

11.8. Отримання кредитного рейтингу 
міста від міжнародних 
рейтингових компаній, 
прийнятних для Європейського 
банку реконструкції та розвитку 

2020-2022 Управління 
інвестицій та 

проектів 
департаменту 
економічного 

розвитку, управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку, КУ Інститут 
міста 

 
 
 
 
Директор департаменту 
економічного розвитку        І. Кулинич 
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Додаток Б 
 

ПЕРЕЛІК  
міських цільових програм, які планується виконувати у 2020 – 2022 роках 

 

№ 
з/п 

Виконавець Найменування 
місцевої/регіональної 

Програма 

Дата та номер 
документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну 

програму 

1. Управління 
"Секретаріат 

ради" 

Програма популяризації 
громадського бюджету              
м. Львова та інших 
механізмів участі 
мешканців у місцевому 
самоврядуванні на                 
2017-2020 роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

26.12.2016 № 1370 

2. Управління 
"Секретаріат 

ради", 
департамент 

"Адміністрація 
міського голови" 

Програма висвітлення 
діяльності міської ради, її 
виконавчих органів, 
посадових осіб та 
депутатів у засобах 
масової інформації  

Ухвала Львівської 
міської ради від 

26.12.2016 № 1368 

3. Управління 
"Секретаріат 

ради", 
департамент 

"Адміністрація 
міського голови" 

Програма організації 
зовнішніх зв'язків ЛМР  

Ухвала Львівської 
міської ради від 

26.12.2016 № 1369 

4. Управління 
"Секретаріат 

ради" 

Програма залучення 
фахівців, експертів, 
експертних організацій до 
розгляду та участі у 
вирішенні питань, що 
належать до повноважень 
міської ради 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

15.05.2008 № 1773 

5. Виконавчий 
комітет 

Львівської 
міської ради 

Програма організації 
підтримки і реалізації 
стратегічних ініціатив та 
підготовки проектів 
розвитку міста Львова  

Ухвала Львівської 
міської ради від 

10.11.2016 № 1187 

6. Виконавчий 
комітет 

Львівської 
міської ради 

Програма захисту 
населення і територій від 
надзвичайних ситуацій 
техногенного та 
природного характеру на 
2018-2020 роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

15.02.2018 № 3022 
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7. Юридичний 
департамент 

Програма забезпечення, 
реалізації та створення 
умов для здійснення права 
безоплатної передачі 
громадянам квартир 
(будинків), житлових 
приміщень у гуртожитках  

Ухвала Львівської 
міської ради від 

14.02.2019 № 4634 

8. Управління 
персоналом 

Про затвердження 
Програми навчання 
посадових осіб, депутатів 
та працівників 
комунальних підприємств, 
установ та закладів 
Львівської міської ради на 
2020 рік 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

26.12.2019 № 6117 

9. Департамент 
"Адміністрація 

міського голови" 

Міська загальноукраїнська 
та міжнародна програма 
промоції  

Ухвала Львівської 
міської ради від 

26.02.2018 № 1263 

10. Департамент 
"Адміністрація 

міського голови" 

Програма забезпечення 
проведення 
загальноміських подій 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

20.12.2018 № 4400 

11. Департамент 
"Адміністрація 

міського 
голови", 

управління 
освіти 

департаменту 
гуманітарної 

політики, 
управління 
молодіжної 

політики 
департаменту 
гуманітарної 

політики, 
районні 

адміністрації, 
управління 

охорони 
здоров’я 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Міська цільова програма з 
військово-патріотичного 
виховання молоді, сприян-
ня організації призову 
громадян України – 
мешканців м. Львова на 
строкову військову служ-
бу, відбору на військову 
службу за контрактом і в 
резерв до Збройних Сил 
України, Національної 
гвардії України, Державної 
прикордонної служби 
України, інших військових 
формувань, утворених 
відповідно до 
законодавства України, 
забезпечення організації 
підготовки і проведення на 
території міста мобілі-
заційних заходів та заходів 
з територіальної оборони 
на 2019-2021 роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

10.10.2019 № 5639 

12. Департамент 
економічного 

розвитку 

Програма сприяння 
розвитку підприємництва у 
м. Львові  

Ухвала Львівської 
міської ради від 

12.12.2019 № 5993 

13. Департамент 
економічного 

Програма сприяння 
залученню інвестицій до 

Ухвала Львівської 
міської ради від 
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розвитку міста Львова  09.02.2017 № 1466 

14. Департамент 
економічного 

розвитку, 
районні 

адміністрації, 
управління 
культури 

департаменту 
розвитку 

Програма організації і 
проведення громадських 
та інших робіт тимчасового 
характеру у м. Львові 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

21.12.2017 № 2788 

15. Департамент 
економічного 

розвитку 

Програма підтримки 
заходів з 
енергозбереження 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

06.04.2017 № 1797 

16. Департамент 
економічного 

розвитку 

Програма сприяння 
розвитку львівських 
товаровиробників на                
2015 -2019 роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

29.01.2015 № 4270 

17. Департамент 
економічного 

розвитку 

Програма проведення 
інформаційно-
просвітницьких заходів 
щодо мінімізації та 
раціонального поводження 
з відходами, розвитку 
екологічної просвіти та 
культури серед населення 
м. Львова 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

25.04.2019 № 4932 

18. Департамент 
економічного 

розвитку 

Програма формування 
податкової культури у м. 
Львові на 2020 – 2023 роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

26.12.2019 № 6103 

19. Департамент з 
питань 

поводження з 
відходами 

Програма компенсації 
вартості за надані послуги 
з водопостачання 
населенню, яке проживає у 
зоні шкідливого впливу 
Грибовицького 
сміттєзвалища                           
(с. Малехів, с. Збиранка,          
с. Малі Грибовичі,                        
с. Великі Грибовичі) 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

12.07.2018 № 3713 

20. Департамент з 
питань 

поводження з 
відходами 

Програма "Стратегія 
поводження з твердими 
побутовими відходами у м. 
Львові" 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

29.06.2017 № 2125 

21. Департамент з 
питань 

поводження з 
відходами 

Комплексна муніципальна 
програма поводження з 
відходами побутового 
електронного та 
електричного устаткування 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

25.01.2018 № 2910 
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на території Львівської 
міської ради на 2018-2021 
роки 

22. Департамент з 
питань 

поводження з 
відходами 

Програма відшкодування 
додаткових витрат на 
вивезення твердих 
побутових відходів 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

20.06.2019 № 5163 

23. Департамент 
містобудування 

Програма утримання 
парків м. Львова на 2018-
2021 роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

25.01.2018 № 2909 

24. Департамент 
містобудування, 

управління 
земельних 
ресурсів 

департаменту 
містобудування, 

управління 
освіти 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Комплексна екологічна 
програма на 2017-2022 
роки для міста Львова 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

27.04.2017 № 1881 

 25. Департамент 
містобудування 

Програми допомоги 
постраждалим диким та 
екзотичним тваринам і 
птахам у місті Львові на 
2019-2023 роки 

 Ухвала Львівської 
міської ради від 

08.11.2018 № 4157 

26. Департамент 
містобудування 

Програма проведення 
архітектурних конкурсів на 
кращі проектні пропозиції 
щодо забудови та 
благоустрою м. Львова на 
2017-2021 роки 

 Ухвала Львівської 
міської ради від 

29.06.2017 № 2161 

27. Департамент 
містобудування 

Комплексна муніципальна 
програма поводження з 
відходами побутового 
електронного та 
електричного устаткування 
на території Львівської 
міської ради на 2018-2021 
роки 
 
 

 Ухвала Львівської 
міської ради від 

25.01.2018 № 2910 

28. Департамент 
житлового 

господарства та 
інфраструктури 

Програма сприяння 
створенню та 
забезпечення 
функціонування об'єднань 
співвласників 
багатоквартирних будинків 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

18.06.2009 № 2693 
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у м. Львові 

29. Департамент 
житлового 

господарства та 
інфраструктури 

Програма компенсації 
ЛМКП "Львівводоканал" 
витрат за надані послуги з 
водопостачання 
населенню, яке проживає у 
зоні депресійної лійки 
водозаборів 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

22.03.2018 № 3138 

30. Департамент 
житлового 

господарства та 
інфраструктури, 

управління 
охорони 
здоров'я 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма технічної 
експертизи, модернізації, 
ремонту, заміни та 
диспетчеризації ліфтів у 
житлових будинках та 
закладах охорони здоров'я 
м. Львова на період 2017-
2023 роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

08.06.2017 № 2048 

31. Департамент 
житлового 

господарства та 
інфраструктури 

Програма здійснення 
Львівською міською радою 
внесків до статутних 
капіталів комунальних 
підприємств, установ та 
організацій 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

26.12.2016 № 1356 

32. Департамент 
житлового 

господарства та 
інфраструктури 

Програма ремонту 
протипожежних систем 
автоматики і 
димовидалення житлових 
будинків підвищеної 
поверховості комунальної 
власності м. Львова та 
ОСББ на період 2012-2020 
років 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

16.02.2012 №1203  

33. Департамент 
житлового 

господарства та 
інфраструктури 

Програма комплексних 
заходів з поточного 
утримання об'єктів 
благоустрою м. Львова 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

10.03.2011 № 240 

34. Департамент 
житлового 

господарства та 
інфраструктури, 

департамент 
гуманітарної 

політики, 
управління 

капітального 
будівництва 

Міська цільова програма 
забезпечення житлом 
молодих сімей та одиноких 
молодих громадян на 
2018-2022 роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

21.12.2018 № 2797 
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35. Департамент 
житлового 

господарства та 
інфраструктури 

Програма регулювання 
чисельності безпритульних 
тварин у               м. Львові 
на 2015-2020 роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

21.05.2015 № 4636  

36. Департамент 
житлового 

господарства та 
інфраструктури 

Програма влаштування 
міської новорічної ялинки у 
м. Львові 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

19.05.2011 № 448  

37. Департамент 
житлового 

господарства та 
інфраструктури 

Програма відшкодування 
частини кредитів, 
отриманих ОСББ, ЖБК на 
впровадження заходів з 
енергозбереження, 
реконструкції і модернізації 
багатоквартирних будинків 
у місті Львові ("Теплий 
дім") 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

19.03.2015 № 4413  

38. Департамент 
житлового 

господарства та 
інфраструктури 

Програма відшкодування 
частини кредитів, 
отриманих фізичними 
особами на впровадження 
заходів з 
енергозбереження, 
реконструкції і модернізації 
житлових квартир та 
малоквартирних будинків у 
місті Львові на 2017-2020 
роки ("Енергоефективна 
оселя") 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

09.02.2017 № 1474 

39. Департамент 
житлового 

господарства та 
інфраструктури, 

управління з 
питань 

надзвичайних 
ситуацій та 
цивільного 

захисту 
населення 

Програма створення 
Львівського міського 
резерву матеріально-
технічних ресурсів на 
2016-2020 роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

30.06.2016 № 633 

40. Департамент 
житлового 

господарства та 
інфраструктури 

Програма забезпечення 
житлових умов 
багатодітним сім’ям, які 
виховують п’ятеро та 
більше дітей 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

22.03.2012 № 1387 

41. Департамент 
житлового 

господарства та 
інфраструктури 

Міська програма 
забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

13.07.2018 № 3745 
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піклування, осіб з їх числа 
та громадян, які до 
досягнення ними 
повноліття, мали статус 
дитини-сироти або дитини, 
позбавленої батьківського 
піклування на 2018-2020 
роки 

42. Департамент 
житлового 

господарства та 
інфраструктури 

Міська цільова програма 
співфінансування 
придбання житла дітям-
сиротам, дітям, 
позбавлених батьківського 
піклування, та особам з їх 
числа на період 2016-2025 
роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

14.07.2016 № 788  

43. Департамент 
житлового 

господарства та 
інфраструктури 

Програма забезпечення 
житлом посадових осіб 
виконавчих органів 
Львівської міської ради та 
працівників комунальних 
підприємств, установ, 
організацій 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

25.01.2018 № 2886 
 
 
 
 
 
 
 

44. Департамент 
житлового 

господарства та 
інфраструктури 

Програма підтримки 
співвласників 
багатоквартирних 
будинків, об’єднань 
співвласників 
багатоквартирних 
будинків, що списані з 
балансу Львівських 
комунальних підприємств, 
у проведенні 
невідкладного ремонту, 
капітального ремонту, 
реконструкції, ремонтно-
реставраційних робіт 
спільного майна у 
багатоквартирних 
будинках у м. Львові на 
2019-2020 роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

04.04.2019 № 4821 

45. Департамент 
житлового 

господарства та 
інфраструктури 

Схема теплопостачання                          
м. Львова 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

11.09.2008 № 2058 
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46. Департамент 
житлового 

господарства та 
інфраструктури 

Програма створення 
інфраструктури для 
належного вигулу собак у 
м. Львові на 2019-2023 
роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

19.09.2019 № 5469 

47. Департамент 
житлового 

господарства та 
інфраструктури, 

департамент 
містобудування, 

управління 
інвестицій та 

проектів 
департаменту 
економічного 

розвитку, 
Залізнична 

районна 
адміністрація 

 
 

 
 

Програма перспективного 
розвитку промислових зон 
м. Львова 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

20.12.2018 № 4399 

 48. Департамент 
житлового 

господарства та 
інфраструктури, 

управління 
транспорту 

департаменту 
житлового 

господарства та 
інфраструктури 

Програми закупівлі 
рухомого складу 
(автобусів) на умовах 
фінансового лізингу 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

22.03.2018 № 3106 

49. Управління 
транспорту 

департаменту 
житлового 

господарства та 
інфраструктури 

Програма здійснення 
компенсаційних виплат за 
пільговий проїзд окремих 
категорій громадян 
автомобільним 
транспортом на 
автобусних маршрутах 
загального користування 
м. Львова 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

19.04.2018 № 3290 

50. Управління 
транспорту 

департаменту 
житлового 

господарства та 
інфраструктури 

Програма здійснення 
компенсаційних виплат за 
пільговий проїзд окремих 
категорій громадян 
електротранспортом м. 
Львова 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

22.03.2018 № 3121 
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51. Управління 
освіти 

департаменту 
гуманітарної 

політики, 
департамент 

"Адміністрація 
міського голови" 

Програма національно-
патріотичного виховання 
дітей та молоді на 2017-
2020 роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

17.05.2018 № 3407 

52. Управління 
освіти 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма розвитку шахів у 
загальноосвітніх 
навчальних закладах м. 
Львова на 2017-2020 роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

18.05.2017 № 1988 

53. Управління 
освіти 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма «Успішний 
педагог» 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

06.06.2019 № 5051 

54. Управління 
освіти 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма розвитку 
баскетболу в закладах 
загальної середньої освіти 
м. Львова на 2018-2020 
роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

17.05.2018 № 3405 

55. Управління 
освіти 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма підтримки 
обдарованої молоді                     
м. Львова 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

11.03.2018 № 4718 

56. Управління 
освіти 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма "Львів науковий" Ухвала Львівської 
міської ради від 

19.09.2019 № 5459 

57. Управління 
освіти 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма "Здорова 
постава" у закладах 
загальної середньої освіти 
м. Львова на 2019-2022 
роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

19.09.2019 № 5458 

58. Управління 
освіти 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма розвитку освіти 
м. Львова на 2017-2020 
роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

29.06.2017 № 2155 

59. Управління 
освіти 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма безоплатного 
харчування дітей та учнів у 
закладах освіти м. Львова 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

20.12.2018 № 4415 
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60. Управління 
освіти 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма «Домедична 
допомога: компетентності 
для життя»  

Ухвала Львівської 
міської ради від 

11.07.2019 № 5301 

61. Управління 
освіти 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма сприятливих 
умов розвитку молодих 
лідерів та підтримки 
Української академії 
лідерства у м. Львові на 
2018 – 2020 роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

29.11.2018 № 4254 

62. Управління 
охорони 
здоров'я 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Міська програма 
профілактики та лікування 
стоматологічних 
захворювань у дітей та 
окремих категорій 
дорослого населення м. 
Львова  

Ухвала Львівської 
міської ради від 

09.02.2017 № 1489 

63. Управління 
охорони 
здоров'я 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Міська програма 
запобігання та лікування 
серцево-судинних та 
судинно-мозкових 
захворювань на 2017 - 
2020 роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

09.02.2017 № 1488 

64. Управління 
охорони 
здоров'я 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Міська цільова програма 
забезпечення хворих на 
цукровий діабет 
препаратами інсуліну  

Ухвала Львівської 
міської ради від 

11.07.2019 № 5288 

65. Управління 
охорони 
здоров'я 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Міська програма 
забезпечення осіб з 
інвалідністю кохлеарними 
імплантами на 2020 рік 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

10.10.2019 № 5614 

66. Управління 
охорони 
здоров'я 

департаменту 
гуманітарної 

політики, 
управління 

освіти 
департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма забезпечення 
пожежної безпеки установ 
комунальної власності 
гуманітарного профілю 
на 2019−2023 роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

08.11.2018 № 4154 

67. Управління 
охорони 

Програма забезпечення 
лікарськими засобами у 

Ухвала Львівської 
міської ради від 



91 

 

здоров'я 
департаменту 
гуманітарної 

політики 

разі амбулаторного 
лікування окремих 
категорій населення м. 
Львова на 2020-2021 роки 

21.11.2018 № 5891 

68. Управління 
спорту 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма надання 
фінансової підтримки 
громадським організаціям 
на закупівлю спортивної 
форми та спортивного 
інвентарю на 2017-2020 
роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

09.02.2017 № 1492 

69. Управління 
спорту 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма "Відкриті кубки 
Львова" на 2018-2020 роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

07.12.2017 № 2684 

70. Управління 
спорту 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма з організації та 
проведення Міжнародного 
турніру зі стрільби з лука 
"Золота осінь" 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

11.07.2019 № 5302 
 

 
 
 

71. Управління 
спорту 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма з організації та 
проведення Кубка Львова 
з триатлону 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

11.07.2019 № 5303 

72. Управління 
спорту 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма з організації та 
проведення Ігор ветеранів 
спорту 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

25.04.2019 № 4947 

73. Управління 
спорту 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма з організації та 
проведення Відкритого 
кубка Львова з мотокросу 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

04.04.2019 № 4797 

74. Управління 
спорту 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма з організації та 
проведення Міжнародного 
турніру з хокею "Львів 
Трофі" 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

08.11.2018 № 4141 

75. Управління 
спорту 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма з організації та 
проведення міжнародних 
змагань "Відкритий кубок 
Львова з велоспорту" 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

13.07.2018 № 3736 
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76. Управління 
спорту 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма з організації та 
проведення Міжнародного 
фан-фестивалю 
"Єврофанз" 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

21.06.2018 № 3606 

77. Управління 
спорту 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма надання 
фінансової підтримки 
громадським організаціям 
та дитячо-юнацьким 
спортивним школам, 
підпорядкованим 
громадським організаціям, 
на проведення спортивних 
заходів на 2018-2020 роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

16.11.2017 № 2598 

78. Управління 
спорту 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма "Дитячий 
тренер" на 2018-2020 роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

16.11.2017 № 2599 
 
 
 
 
 

79. Управління 
спорту 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма надання премій 
Львівської міської ради 
талановитим та 
перспективним 
спортсменам і тренерам м. 
Львова на 2017-2020 роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

27.04.2017 № 1882 

80. Управління 
спорту 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма з надання 
фінансової підтримки на 
проведення спортивних 
заходів з метою 
популяризації олімпійських 
видів спорту 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

19.04.2018 № 3280 

81. Управління 
спорту 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма надання 
фінансової підтримки 
перспективним 
спортсменам – 
претендентам на участь у 
ХХХІІ Літніх Олімпійських 
іграх та ХVІ Літніх 
Паралімпійських іграх 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

04.04.2019 № 4798 

82. Управління 
спорту 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма розвитку 
Львівського комунального 
закладу "Клуб ігрових 
видів спорту" на 2018-2021 
роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

20.12.2018 № 4420 

83. Управління 
спорту 

Програма навчання 
плаванню у м. Львові на 

Ухвала Львівської 
міської ради від 
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департаменту 
гуманітарної 

політики 

2018-2020 роки 25.01.2018 № 2907 

84. Управління 
молодіжної 

політики 
департаменту 
гуманітарної 

політики 
 

Програма підтримки 
установ дитячо-юнацьких 
молодіжних клубів м. 
Львова  

Ухвала Львівської 
міської ради від 

31.07.2014 № 3713  

85. Управління 
молодіжної 

політики 
департаменту 
гуманітарної 

політики 
 
 
 

Програма з оздоровлення 
та відпочинку дітей 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

09.02.2017 № 1495  

86. Управління 
молодіжної 

політики 
департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма розвитку 
пластового руху та 
Львівської міської 
молодіжної громадської 
організації "Станиця Львів 
Пласту – Національної 
скаутської організації 
України" 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

08.11.2018 № 4139 

87. Управління 
соціального 

захисту 
департаменту 
гуманітарної 

політики, 
департамент 

"Адміністрація 
міського 
голови", 

управління 
освіти 

департаменту 
гуманітарної 

політики, 
управління 
"Служба у 

справах дітей" 
департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма запобігання та 
протидії домашньому 
насильству 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

25.04.2019 № 4927 
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88. Управління 
соціального 

захисту 
департаменту 
гуманітарної 

політики, 
управління 

освіти 
департаменту 
гуманітарної 

політики, 
департамент 

містобудування, 
департамент 

розвитку 
 

 
 

Комплексна програма 
підтримки учасників 
антитерористичної 
операції та членів їх сімей, 
постраждалих учасників 
Революції Гідності та 
членів їх сімей, членів 
сімей Героїв Небесної 
Сотні - мешканців м. 
Львова  

Ухвала Львівської 
міської ради від 

31.07.2014 № 3700  

89. Управління 
соціального 

захисту 
департаменту 
гуманітарної 

політики, 
департамент 
гуманітарної 

політики 

Комплексна програма 
соціальної підтримки 
окремих категорій 
громадян м. Львова 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

19.06.2014 № 3432  

90. Управління 
соціального 

захисту 
департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма соціального 
захисту внутрішньо 
переміщених осіб 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

14.07.2016 № 779 

91. Управління 
соціального 

захисту 
департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма соціального 
захисту дітей 
рятувальників, які загинули 
під час ліквідації пожежі на 
сміттєзвалищі, що 
розташоване поблизу с. 
Великі Грибовичі 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

30.06.2016 № 623 

92. Управління 
соціального 

захисту 
департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма про захист 
інтересів осіб, які 
захищали незалежність, 
суверенітет та 
територіальну цілісність 
України і брали 
безпосередню участь в 
антитерористичній 
операції, забезпеченні її 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

23.04.2015 № 4520 
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проведення чи у здійсненні 
заходів із забезпечення 
національної безпеки і 
оборони, відсічі і 
стримування збройної 
агресії Російської 
Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, 
забезпеченні їх здійснення, 
а також членів сімей таких 
осіб 

93. Управління 
"Служба у 

справах дітей" 
департаменту 
гуманітарної 

політики, 
управління 
соціального 

захисту 
департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма підтримки 
закладів приватної форми 
власності, що здійснюють 
опіку і піклування над 
дітьми-сиротами, дітьми, 
позбавленими 
батьківського піклування, 
та дітьми з сімей, які 
опинилися у складних 
життєвих обставинах, на 
період 2017-2020 років 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

04.10.2016 № 1030 

94. Департамент 
гуманітарної 

політики, 
управління 
соціального 

захисту 
департаменту 
гуманітарної 

політики 

Програма розвитку 
паліативної допомоги у                  
м. Львові на 2018-2022 
роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

21.06.2018 № 3599 

95. Департамент 
розвитку 

Програма "Львівська 
інтегрована система 
обробки інформації" 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

31.03.2011 № 308 

96. Департамент 
розвитку 

Програма цифрового 
перетворення міста 
Львова на 2016-2020 роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

06.04.2017 № 1807 

97. Департамент 
розвитку 

Програма розвитку дітей 
та молоді із застосуванням 
методів інноваційної освіти 
та комплексного підходу 
до вивчення природничих 
наук у м. Львові 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

20.12.2018 № 4409 

98. Управління 
"Секретаріат 

ради", 
управління 

Програма надання 
фінансової підтримки 
громадським організаціям 
на реалізацію соціально-

Ухвала Львівської 
міської ради від 

04.02.2016 № 130 
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освіти 
департаменту 
гуманітарної 

політики, 
департамент 

розвитку 
 
 
 

культурних проектів 
«Зробимо Львів кращим» 

99. Управління 
культури 

департаменту 
розвитку  

Програма відзначення 
викладачів мистецьких 
шкіл м. Львова 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

29.11.2018 № 4261 

 100. Управління 
культури 

департаменту 
розвитку 

Програми придбання 
музичних інструментів та 
обладнання початковими 
спеціалізованими 
мистецькими навчальними 
закладами м. Львова на 
2018-2020 роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

25.01.2018 № 2905 

101. Управління 
культури 

департаменту 
розвитку 

Програма розвитку 
кінематографії у м. Львові  

Ухвала Львівської 
міської ради від 

23.04.2015 № 4531 

102. Управління 
культури 

департаменту 
розвитку  

Програма підтримки 
україномовного 
книговидання у м. Львові 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

19.05.2011 № 446 

103. Управління 
культури 

департаменту 
розвитку  

Програма надання 
фінансової підтримки на 
реалізацію заходів у галузі 
культури на території м. 
Львова 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

29.11.2018 № 4264 

104. Управління 
культури 

департаменту 
розвитку 

Програма діяльності 
Інституту стратегії 
культури на 2018-2021 
роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

25.01.2018 № 2902 
 
 
 

105. Управління 
культури 

департаменту 
розвитку 

Програма "Освіта у галузі 
менеджменту культури" на 
2019-2021 роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

29.11.2018 № 4260 

106. Управління 
культури 

департаменту 
розвитку 

Програма реалізації 
проекту "Електронна 
бібліотека" на 2018-2020 
роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

07.06.2018 № 3505 

107. Управління 
культури 

Програма забезпечення 
пожежної та техногенної 

Ухвала Львівської 
міської ради від 
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департаменту 
розвитку 

безпеки у закладах 
культури м. Львова на 
2019-2023 роки 

20.12.2018 № 4408 

108. Управління 
культури 

департаменту 
розвитку 

Програма грантової 
підтримки проектів, 
скерованих на 
дослідження культури 
України 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

29.11.2018 № 4265 

109. Управління 
культури 

департаменту 
розвитку 

Програма підтримки 
мистецької та 
експозиційної діяльності у 
м. Львові 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

29.11.2018 № 4255 

110. Управління 
культури 

департаменту 
розвитку 

Програми підтримки 
розвитку стартап-культури 
(підприємництва) у м. 
Львові 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

29.11.2018 № 4256 

111. Управління 
туризму 

департаменту 
розвитку 

Програма розвитку 
туристичної галузі міста 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

04.02.2016 № 134 

112. Департамент 
розвитку 

департаменту 
розвитку 

Програма розвитку 
індустрії ділової 
гостинності м. Львова 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

25.01.2018 № 2893 

113. Департамент 
розвитку 

департаменту 
розвитку 

Програма розвитку 
туристичної галузі м. 
Львова на 2016-2022 роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

04.02.2016 № 134 

114. Управління 
туризму 

департаменту 
розвитку 

Програма "Музей Міста"на 
2018-2022 роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

15.02.2018 № 3026 

115. Управління 
безпеки міста, 

ЛКП 
"Муніципальна 

варта" 

Програма забезпечення 
охорони громадського 
порядку та безпеки 
комунальних об’єктів 
Львівської міської ради 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

07.12.2017 № 4565 

116. Управління з 
питань 

надзвичайних 
ситуацій та 
цивільного 

захисту 
населення 

Програма вдосконалення і 
розвитку територіальної 
(місцевої) системи 
централізованого 
оповіщення цивільного 
захисту у м. Львові на 2019 
- 2022 роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

08.11.2018 № 4148 

117. Управління з 
питань 

надзвичайних 
ситуацій та 
цивільного 

Міська цільова Програма 
захисту населення і 
територій від 
надзвичайних ситуацій 
техногенного та 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

15.02.2018 № 3022 
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захисту 
населення 

 
 
 

природного характеру на 
2018-2020 роки 

118. Управління з 
питань 

надзвичайних 
ситуацій та 
цивільного 

захисту 
населення 

Програма накопичення 
засобів радіаційного та 
хімічного захисту для 
працівників виконавчих 
органів міської ради та 
непрацюючого населення, 
яке проживає у 
прогнозованих зонах 
хімічного забруднення                   
м. Львова, на 2018-2027 
роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

21.21.2018 № 2798 

119. Управління з 
питань 

надзвичайних 
ситуацій та 
цивільного 

захисту 
населення 

Про затвердження 
Програми створення 
страхового фонду 
документації м. Львова на 
2018 – 2022 роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

14.09.2017 №2352 

120. Управління з 
питань 

надзвичайних 
ситуацій та 
цивільного 

захисту 
населення 

Про затвердження 
Програми вдосконалення і 
розвитку територіальної 
(місцевої) системи 
централізованого 
оповіщення цивільного 
захисту у м. Львові на 
2019-2022 роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

08.11.2018 № 4148 
 

121. Управління 
охорони 

історичного 
середовища 

Програма проведення 
ремонтно-реставраційних 
робіт балконів будинків 
пам’яток культурної 
спадщини на території м 
Львова на 2020−2022 роки 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

26.12.2019 №6116  

122. Районні 
адміністрації 

Програма вдосконалення 
системи управління, 
ремонту та 
обслуговування житлового 
фонду м. Львова 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

25.03.2010 № 3420 

123. Районні 
адміністрації 

Програма забезпечення 
доступності житлових 
приміщень осіб з 
інвалідністю у кріслах 
колісних та осіб з 
інвалідністю з порушенням 
зору 1 групи 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

08.11.2018 № 4155 
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124. Районні 
адміністрації 

Програма сприяння 
створенню та 
забезпечення 
функціонування об'єднань 
співвласників 
багатоквартирних будинків 
у м. Львові 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

18.06.2009 № 2693 

125. Районні 
адміністрації 

Програма комплексних 
заходів з поточного 
утримання об'єктів 
благоустрою м. Львова 

Ухвала Львівської 
міської ради від 

10.03.2011 № 240 
 

 
 
 
 
Директор департаменту 
економічного розвитку       І. Кулинич 



100 

 

Додаток В 
 

Показники соціально-економічного та культурного розвитку 
м. Львова 

 

№ 
з/п 

Показник Одиниця 2018 р. 
виконання 

 

2019 р. 
виконання 

2020 р. 
прогноз 

1.  Кількість наявного 
населення (на 
початок року) 

тис. осіб 755,8 755,8 755,5 

2.  Зайняте населення у 
віці 15-70 років 

тис. осіб - - - 

3.  у тому числі наймані 
працівники 
підпpиємств, 
установ, оpганізацій 

-”- - - - 

4.  Кількість безробітних 
осіб, які звеpнулись з 
питань 
пpацевлаштування, 
враховуючи 
перехідних з 
попереднього року 

осіб 10 177 8 304 9 881 

5.  Кількість 
незайнятого 
населення, яку 
пеpедбачається 
зайняти – всього 
у тому числі:  

осіб 9 110 7 519 8 872 

6.   скерування на 
навчання і 
підвищення 
кваліфікації 

-”- 1 360 1 386 1 415 

7.   залучення до 
громадських робіт 

-”- 520 501 550 

8.  Середньомісячна з/п 
(грн/місяць) 

грн. 8 568 10 261 11 300 

9.  Заборгованість із 
виплати заробітної 
плати (на кінець 
року) - всього 

млн. грн 20 982,8 9 894,0 8 000,0 

10.  Обсяг реалізованої 
промислової 
продукції у діючих 
цінах - всього 

млн. грн. 45 896,5 41 777,9 44 284,6 
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№ 
з/п 

Показник Одиниця 2018 р. 
виконання 

 

2019 р. 
виконання 

2020 р. 
прогноз 

11.  Обсяг реалізації 
промислової 
продукції на одну 
особу 

тис. грн. 61,1 55,2 58,5 

12.  Роздpібний 
товаpообіг тоpгових 
оpганізацій і 
підпpиємств усіх 
фоpм власності - 
всього  

млн. грн. 29 685,6 24 674,3 26 154,7 

13.  Роздрібний 
товаpообіг на душу 
населення - всього 

грн. 39 220 32 646 34 604 

14.  Структурна 
характеристика 
торгівлі: 

    

15.  - кількість об’єктів 
роздрібної торгівлі  

од. 3 349 3 494 3 624 

16.  - у т. ч. крамниць од. 1 659 1 804 1 934 

17.  - торгова площа 
крамниць 

тис м2 - - - 

18.  Кількість ринків од. 49 50 50 

19.   кількість торгових 
місць на них 

од. 7 139 7 696 7 896 

20.  Ресторанне 
господарство  

    

21.   кількість 
підприємств  

од. 790 840 895 

22.   загальна кількість 
посадкових місць  

од. 47 400 50 400 53 700 

23.  Малі підприємства – 
всього  

од. 10 457 10 822 11 147 

24.  Кількість малих 
підприємств на 10 
тис осіб наявного 
населення 

од. 138 141 144 

25.  Середньорічна 
кількість зайнятих 
працівників на малих 
підприємствах 

тис. осіб 53 004 53 534 54 069 

26.  Обсяги реалізованої  
продукції (робіт, 
послуг) малими 
підприємствами 

млн. грн. 53 304,5 64 498,4 78 043,1 
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№ 
з/п 

Показник Одиниця 2018 р. 
виконання 

 

2019 р. 
виконання 

2020 р. 
прогноз 

27.  Обсяг виконаних 
будівельних робіт 

млн. грн. 5 220,2 5 718,3 6 804,8 

28.  Обсяги введеного в 
експлуатацію житла 
загальної площі 

тис м2 415,5 416,0 440,9 

29.  Обсяг капітальних 
інвестицій 

млн. грн. 13 170,5 15 080,2 17 266,8 

30.  Обсяг прямих 
іноземних інвестицій 
з початку 
інвестування 

млн. дол. 
США 

- - 684 

31.  Обсяг прямих 
іноземних інвестицій 
в рік 

млн. дол. 
США 

39,6 38,9 40,2 

32.  Обсяг експорту 
товарів 

млн. дол. 
США 

551,3 473,2 530,0 

33.  Обсяг імпорту 
товарів 

млн. дол. 
США 

1 482,2 1 442,3 1 831,7 

 
 
 

Директор департаменту 
економічного розвитку                     І. Кулинич 
 


