
ЗВІТ ПРОГРАМИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА

КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ЛЬВОВА
НА 2017-2019 РОКИ

Департамент економічного
розвитку



РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ У 2017-2019 РОКАХ

ДЖЕРЕЛА

НАДХОДЖЕНЬ

Кошти
субвенцій

Кошти
бюджету
розвитку
міського
бюджету

Кошти
громадського

бюджету
Кошти

інвестиційних
проектів та

мікропроектів

Кошти
міських

цільових
програм

Кошти на
виконання
обласних
програм



Доходи бюджету розвитку, млн грн

47
66

93

36

74

133
112

88

156144

294

197

251

300

120

Продаж землі Продаж майна Пайовий внесок
2016 2017 2018 2019 2020 (план)



ОСВІТА 2017-2019

Відкрито

73 нові групи

у закладах
дошкільної

освіти

«Успішний педагог»
відзначено

271 вчителя

Інвестиції

в комфорт та якість

надання послуг

більше 415 млн грн

Friendly School

подано

59 проектів
та реалізовано

9 кращих проектів

Новітні
технології

STEAM-освіта

E-освіта

Година Коду

Організовано

65 літніх
мовних шкіл

на час канікул



Створено
4 нові амбулаторії
сімейної медицини

за 3 роки

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 2017-2019

Придбано

274  
комплекти

обладнання
майже на

200 млн грн

з різних
джерел

фінансування

Створюється

Центр

паліативної

допомоги

Триває підготовка

приміщення та фахівців



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 2017-201998 квартир
для сімей учасників
АТО/ООС

У Львові
зареєстровано

6 600 учасників
АТО\ООС

2 889 осіб

отримали виплату

100 000 грн
ЦНПУБД надав

19 000 послуг
бійцям та їх сім’ям

3 100 бездомних
можуть скористатися послугами: 

- «Веселий автобус» 

- «Соціальна лазня»
- перебування в «Домі милосердя» 

- гаряче харчування

літніх львів’ян
поважного віку
отримують:

2 200

10 повнолітніх осіб

з інвалідністю можуть
скористатися послугами
денного перебування в
осередку на
вул. Роксоляни, 23 

- соціальне
обслуговування
- активне дозвілля
«Золотоліток»
- підтримку
довгожителів



БЛАГОУСТРІЙ 2017-2019

Придбано прибиральної техніки на
більше ніж 40 млн грн - 5 МАЗів, 2 

великих і 2 малих порохотяги,

1 тракторець та 3 евакуатори

Створено
пішохідну зону

на вул. Руданського

Облаштовано більше
35 громадських просторівВідремонтовано майже

400 000 м2 тротуарів та
внутрішньоквартальних

доріг



«Безпечне місто» 

200 камер відеоспостереження

БЕЗПЕКА 2017-2019

Освітлено в’їзди в місто
вул. Т. Шевченка, Кульпарківська, 

Стрийська, Городоцька, Личаківська
та Б. Хмельницького

та майже 200 пішохідних переходів
Інспектори з паркування

склали понад 33 000 постанов

Окремі смуги для проїзду
громадського транспорту,

встановлено делініатори



ЖИТЛОВИЙ ФОНД 2017-2019

Облаштування
27 житлових
приміщень
елементами

доступності для осіб
з інвалідністю

Із 39 комунальних підприємств
створено

17 управляючих компаній, які будуть
надавати послуги мешканцям.

РЕФОРМА ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА

Проведення
ремонту
ліфтів

120 
об’єктів

Капітальний ремонт
житлових будинків

більш ніж

100 об’єктів



ЕНЕРГЕТИКА 2017-2019

Ремонт об’єктів теплопостачання

Проведено заміну
більше 20 км теплових мереж

Ремонт на водогрійних і парових котлах

«Рясне зелених технологій»
Уроки енергоощадності у СЗШ№№ 100, 

38, 92, 94, для учнів 7−8 класів.

У Рясному та Рясному 2 встановили 65 

нових LED-світильників вуличного
освітлення.

Енергетичний аудит шкіл та садочків
мікрорайонів Рясне, Рясне-2, для
визначення потреби в енергоощадних
заходах, а обсягу їх можливого
співфінансування партнерами

На церемонії представлення Громадської Спілки «Global 100RE Ukraine»,

Львову вручили відзнаку за прагнення та лідерство на шляху до 100% чистої енергії. 
Церемонія була проведена під час роботи 15 міжнародної конференції
«Енергія з біомаси 2019». Нагороду вручили директору ЛКП «Зелене місто».

Модернізовують
найбільшу котельню

ЛКП «Залізничтеплоенерго»

Завдяки проведеним роботам і
запуску нових котлів, 

економія газу склала 10%. 

Вартість - 27 млн грн, з них 12,5 млн
грн це кошти міського бюджету

Котельня на
вул. Т. Шевченка, 42

Котли ТЕЦ-1



ТРАНСПОРТ 2017-2019

Е-КВТОК

БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ВЕЛОДОРІЖОК

ОНОВЛЕННЯ
РУХОМОГО

СКЛАДУ
ГРОМАДСЬКОГО

ТРАНСПОРТУ

Придбано: 

- 225 автобусів, 

- 60 трамваїв, 

- 10 тролейбусів. 

Капітально відремонтовано
9 трамваїв.

За 2017-2019 

роки існуюча
мережа

велодоріжок
збільшена

майже на 15 км.

Загальна
протяжність
понад 100 км.

Е-КВИТОК

Переможець тендеру –

чесько-український
консорціум
Mikroelektronika spol s 

r.o., та Soft Serve -

Municipal Technologies

LLC 

Триває підготовка
документів
для підписання
договору.



ЕКОНОМІКА 2017-2019

Львівський аеропорт ім. Данила Галицького вперше перетнув
позначку у 2 млн пасажирів. Також суттєво збільшилася
кількість рейсів та відкрито 7 нових напрямків – Рига, Афіни, 

Ларнака, Харків, Прага, Париж, Шарджа.

Львів — перший в рейтингу
міст, які найактивніше використовують
е-систему ProZorro. Продажі.

Центр підтримки підприємництва
створений для стимулювання
підприємницької активності в місті, 
збільшення конкурентоспроможності малих
та середніх підприємств Львова

Львів вдруге номінований в рамках самміту CEE Business Services & 

Awards, що проводиться у Варшаві наприкінці січня. Управління
інвестицій та проектів департаменту економічного розвитку
забезпечило участь Львова у форумі та своїй номінації - в категорії
Emerging City-CEE міст, які розвиваються і є кращими для розміщення
бізнес-аутсорсингових центрів у Центральній та Східній Європі.



ЕФЕКТИВНЕ УРЯДУВАННЯ 2017-2019

У 2019 році на участь у Громадському бюджеті
Львова подали рекордні 219 проєктів, з яких
переможцями обрано понад 50 ідей містян. У
голосуванні взяли участь більше 103 тис львів’ян.

Електронні петиції у Львові — один з найпопулярніших
інструментів громадської участі.  За час дії Тимчасового
порядку подання та розгляду електронних петицій, було
подано 471 петицію, з яких 43 набрали необхідну
кількість голосів для їх розгляду на пленарному
засіданні. 

- Кабінет мешканця на порталі 1580;

- IVR-меню 1580 – швидкий сервіс самообслуговування
без з’єднання з оператором;

- 94% мешканців, що телефонують з’єднано з
оператором;

- Інтеграція обробки звернень до єдиної платформи.

- Понад 63 тис. учасників
Facebook-спільноти
Гаряча лінія міста
Львова;

- Понад 900 нових
звернень щомісяця,    

- 9 500 звернень на рік;
- 265 тис. коментарів в

рік;
- 1 млн. реацій на обго-

ворення в групі за рік;
- 2 тис. оголошень для

мешканців;



КУЛЬТУРА 2017-2019

Розпочато роботу над
будівництвом 2-х нових
об’єктів.

Отримано 5 нових
приміщень для
мистецьких інституцій.

Проведено ремонтні роботи
в 24 закладах на суму більш
ніж

100 млн грн

Здійснено нові
постановки в міських
театрах.

Придбано

50 000 книг.

Проведено
протипожежні заходи в
17 інституціях. 

Придбано музичних
інструментів на

5,45 млн грн

Відкрито 1 народний
дім.

Відкрито 5 оновлених
бібліотек (з них 2 

медіатеки, URBAN-

бібліотека, пазл-

бібліотека,)

На бібліотеки за 3 роки
виділено

24,9 млн грн

Фінансова підтримка
проведення заходів за 2 

роки становить

29,0 млн грн



МОЛОДЬ ТА СПОРТ 2017-2019
ВІДКРИТІ КУБКИ ЛЬВОВА

Відкриті кубки Львова проводяться
уже по 30-ти дисциплінах. Гості, які
приїжджають з інших міст, 
відзначають, що рівень проведення
змагань є вищим ніж у чемпіонатів
України. 

Було проведено ряд масштабних забігів, в
який взяли участь понад 7 000 любителів
активного способу життя. Зокрема “Run the

World” та “Молокія Львівський
напівмарафон”, який вчетверте став
найбільшою біговою подією всієї Західної
України, зібравши на старті понад 3 500 

учасників.

Додаток Львів Спортивний
дозволить знати все про
спорт у нашому місті. 

НАПІВМАРАФОНИ

ЛЬВІВ СПОРТИВНИЙ



ІСТОРИКО АРХУТЕКТУРНА СПАДЩИНА 2017-2019
ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ ПАМ’ЯТОК

Реставрують балкони пам’яток архітекури та історичні
брами

Завершено реставрацію будинку на вул. Підвальній, 9



ТУРИЗМ 2017-2019

Центр
Туристичної
Інформації

Росіяни
12 000

Білоруси
22 000

Поляки
75 000

Німці
21 000 Турки

19 000

Французи

6 000

Американці

11 000Британці

9 000

35,7%

64,3%

За рік 2,5 млн туристів

Середні витрати за день

94 євро

Українці

Іноземці

Середня
тривалість перебування

у Львові 3,8 днів



ТУРИЗМ 2017-2019

Почесні амбасадори

Спільно з Почесними Амбасадорами було
реалізовано 29 спільних проектів.

Лише в 2019 році спільно з Почесними
Амбасадорами Львівське конференц-бюро
подало 17 заявок на проведення
конференцій.

Туристичний збір за 3 роки 21,6 млн грн

Пріоритетний напрям розвитку - УКРАЇНА

• Харківський туристичний форум, Буковинська ярмарка, 

Київський туристичний форум, Конкурентоспроможний
туристичний сектор України – шлях вперед, UITT, 

ТурЕКСПО, та ін.

Маркетингові заходи – ПОЛЬЩА, НІМЕЧЧИНА, АВСТРІЯ, 

Скандинавські країни, ІЗРАЇЛЬ, Балтійські країни

• ITB Berlin, Ferien-Messe Wien, Stokholm & Helsinki B2B 

Travel Show, Промотур Латвія (11 осіб), Промотур Естонія (9 

осіб), International Mediterranean Tourism Market IMTM. 

Перспективні країни – КИТАЙ, США

• Marketing2China, ITB China, Промотур для
найбільших операторів м. Ченду (3 особи), New York 

Times Travel Show, Промотур США (16 осіб), 

Журналісти США та Канада.



Дякуємо за увагу


