Додаток 1
ЗВІТ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ЗАХОДІВ
на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку
м. Львова на 2020-2022 роки
№
з/п

Напрям

1.1.

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

1.2.

1.3.

1.4.

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

Проєкт

Зміст заходу

Виплата одноразових
Підтримка
премій для обдарованої
обдарованої
молоді м. Львова молоді

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

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

Пріоритет І. Виховання компетентності і креативності
2020 - 2022 Управління освіти Розгляд документів для
отримання премії
департаменту
проводиться з 9
гуманітарної
вересня по 9 жовтня
політики

2020 - 2022 Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

Відзначення грошовою
2020 - 2022 Управління освіти
Підтримка
винагородою переможців
департаменту
обдарованої
гуманітарної
молоді м. Львова міських учнівських
інтернет-олімпіад
політики

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

Відзначення випускників 2020 - 2022 Управління освіти
Підтримка
закладів загальної
департаменту
обдарованої
гуманітарної
молоді м. Львова середньої освіти м.
Львова, які у
політики
навчальному році за
результатами
зовнішнього незалежного
оцінювання з базової
дисципліни отримали:
200 балів; 400 балів; 600
балів

2020. Керівна рада
програми, більшістю
ухвалює рішення про
надання одноразових
премій
Впродовж навчального
року учасники не
пізніше ніж за 30 днів
участі у заходах, які
відбуваються у 2020
році, подають
документи на розгляд
керівної ради. Керівна
рада, більшістю
ухвалює рішення про
надання/не надання та
розмір фінансової
підтримки.

-

Після результатів
додаткової сесії ЗНО
будуть відомі
результати та
відбудеться
нагородження
випускників, які
отримали максимальну
кількість балів

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)

Відзначено 30 кращих учнів
львівських шкіл, які отримали премії
у розмірі 10 тис. грн. Вручення
сертифікатів відбулося 21.10.2020.
-

-

У зв'язку з карантином у 2020 році
всі турніри і конкурси проводилися в
режимі онлайн, відтак фінансова
підтримка не надавалася

-

-

-

-

-

-

У зв'язку з карантином у 2020 році
міські учнівські інтернет-олімпіади
не проводилися

34 випускники наших шкіл отримали
найвищі бали на ЗНО-2020. В
рамках Програми підтримки
обдарованої молоді учні нашого
міста отримали грошову
винагороду: за 200 балів 26 учнів
наших шкіл отримали по 5 тис. грн.,
за 400 балів 8 учнів отримали по 10
тис. грн.

№
з/п

Напрям

Проєкт

2.1.

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

Шкільні дебати навчання
Британського
формату
парламентських
дебатів

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

2.3.

3.1.

3.2.

4.1.

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

Шкільні дебати навчання
Британського
формату
парламентських
дебатів
Шкільні дебати навчання
Британського
формату
парламентських
дебатів
Критичне
мислення пошук нових
педагогічних
інструментів
Критичне
мислення пошук нових
педагогічних
інструментів
Шкільні
Перегони
Інтелектуалів
Львова

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Проведення дебатних
2020 - 2022 Управління освіти
турнірів українською
департаменту
мовою. Учнів шкіл будуть
гуманітарної
навчати принципам
політики
логіки, критичного та
аналітичного мислення,
публічних виступів
-

2.2.

Кількість
учасників

Проведення дебатних
турнірів англійською
мовою

2020 - 2022 Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Проведення у м. Львові
Шкільного чемпіонату
України з дебатів

2020 - 2022 Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Проведення конкурсу на
кращий відеоурок із
використанням
критичного мислення

2020 - 2022 Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Проведення тренінгів
2020 - 2022 Управління освіти
для вчителів з методики
департаменту
розвитку критичного
гуманітарної
мислення учнів у
політики
викладанні різних
предметів
Проведення ігор, брейн- 2020 - 2022 Управління освіти
рингів серед учнів 9-11
департаменту
класів закладів загальної
гуманітарної
середньої освіти м.
політики
Львова.

20 команд

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
12.04.2020 в он-лайн режимі
проведено Шкільну дебатну лігу.
Серед досвідчених учасників
перемогу здобула команда «YNWA»
— Зворський Богдан і Капінус
Владислав з Львівського фізикоматематичного ліцею. Топ-спікером
стала Віолетта Кровіцька, учасниця
команди «Ton héritage» з СЗШ № 93.
У фіналі молодих команд перемогли
«Великі морди», Чурик Сергій з
Львівського фізико-математичного
ліцею та Вільхова Ксенія з
Класичної гімназії. Також дівчина
стала топ-спікером серед новачків.
Захід не реалізовувався у 2020 році

-

-

-

25-26.04 проведено турнір в он-лайн
режимі. В турнірі взяли участь 80
учасників.
-

80

-

Захід не реалізовувався у 2020 році
-

-

-

Захід не реалізовувався у 2020 році
-

Реалізація планується у
2020-2021 навчальному
році.

-

-

Відбулися 4 гри у режимі онлайн.
-

-

№
з/п

Напрям

Проєкт

5.1.

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

Театральна
педагогіка

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

Музейна
педагогіка

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

Музейна
педагогіка

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

Музейна
педагогіка

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

Музейна
педагогіка

Зміст заходу

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"

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

2020 - 2022 Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

-

Проведення тренінгів,
2020 - 2022 Управління освіти
майстер-класів,
департаменту
навчально-практичних
гуманітарної
семінарів у просторі
політики
музею, зокрема музейних
уроків у рамках проектів
"Львівське рондо", "Львів
від легенд до історичних
фактів", "Перлини
Галицької корони",
"Мистецьке краєзнавство"

Видрук інформаційнометодичних матеріалів
та проведення
навчальних семінарів
для вчителів
Написання учнями
дослідницьких робіт
краєзнавчокультурологічного змісту

2020 - 2022 Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Нагородження призами
учасників та лауреатів
проєкту "Музейна
педагогіка"

2020 - 2022 Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

2020 - 2022 Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

-

115

407

-

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Проводяться підготовчі роботи до
двох фестивалів : 1. Початкова
школа; 2. Театральні гуртки школи.
В Музеї визвольних змагань України
27.01.2020 року відбулася
презентація проєкту «Фотографія,
що оживає 2». Метою проєкту було
залучення сучасної учнівської
молоді до національнопатріотичного виховання, занурення
в історичне минуле та їх
безпосередня участь у творенні
«фотографії, що оживає»,
приміряючи образи минулого і
відтворюючи вибрану світлину в
сучасній інтерпретації.
Семінари для вчителів:
Квест по Шептицькому - 28.01.2020,
40 учасників;
Серія семінарів НУШ і Мистецтво 04.02.2020 та 03.03.2020, по 75
учасників на кожному;
Серія уроків для дітей за
напрямками «Львівське рондо» на
запит шкіл - 05/12/19/26.02, 04/11.03,
відвідали 217 дітей.

Захід не реалізовувався у 2020 році
-

-

-

-

172

41

-

-

-

У проекті "Львівське рондо" - взяли
участь 147 учнівських робіт. У
проекті "Історія освітніх споруд"
взяли участь 25 учнівських робіт.
Проведено вікторину «Що? Де?
Коли? Львівський вимір». Світлини
зроблені учасниками висвітлено у
соціальних мережах, на сторінках
Навчально-методичного центру
освіти м. Львова. Відзначено
найактивніших учасників вікторини.

№
з/п

Напрям

Проєкт

7.1.

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

Проєкт
"Навігатор по
етикетках"

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

9.1.

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ
ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

Зміст заходу

Виконавець

Видрук навчальних
2020 - 2022
Управління
посібників для учнів, які
економіки
ґрунтуються на
департаменту
інтерактивних методиках,
економічного
авторських вправах
розвитку,
педагогів, з метою
управління освіти
розвитку практичних
департаменту
навичок: свідомо
гуманітарної
вибирати та споживати
політики
якісний продукт

Проведення навчальних
тренінгів для вчителів
предмету "Основи
здоров’я"
Видрук інформаційних
Проєкт
плакатів, спрямованих на
"Навігатор по
вивчення школярами
етикетках"
етикеток на продуктах
харчування для
осмисленого вибору
лише якісних продуктів
Проведення навчальних
Майстерня
підприємництва тренінгів для учителівучасників 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
Видрук навчальних
Майстерня
підприємництва матеріалів та робочих
зошитів, які сприятимуть
формуванню у школярів
компетентності
підприємливості та
фінансової грамотності
Проєкт
"Навігатор по
етикетках"

Розвиток мережі
та підвищення
рівня комфорту
навчальних
закладів всіх
типів

Термін
виконання

Виготовлення проектнокошторисної
документації на
проведення робіт у
закладах освіти

2020 - 2022 Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики
2020 - 2022 Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

2020 - 2022

Управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку,
управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Етапи організації
(план)

-

-

-

-

Кількість
учасників

-

60

-

450

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

-

-

-

2020 - 2022 Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики
-

2020 - 2022 Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

-

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
У січні 2020 року видруковано 7000
навчальних зошитів, згідно з
новаторською методикою. У
навчальних закладах проєкт
реалізовано до 12.03.2020 року.
Планується подальша реалізація
проєкту у жовтні - грудні 2021 року.

Проведено два навчальні тренінги
для вчителів, тривалістю по 8 годин
кожен.
Інформаційні плакати та навчальні
комікси перебувають на стадії
видруку та будуть видані у
навчальних закладах у першому
кварталі 2021 року.

Проведено 7 тренінгів у форматі
"Навчальні не(уроки)" для вчителів
та учнів. У грудні 2020 року
проведено дводенне навчання
вчителів "Бізнес-майстерня.
Концептуальні засади формування
підприємницької компетентності
школярів" (501 учасник). У січні
2021 року заплановано проведення
аналогічних навчань для педагогів.

Посібник і зошит не друкувалися,
оформлена електронна версія. У
листопаді-грудні 2020 року було
редаговано методичні рекомендації
для учителів та робочий зошит для
учнів. У 2021 році заплановано
видрук матеріалів.

В процесі виготовлення проектнокошторисної документації для 6
об'єктів
-

6

563,5

№
з/п

Напрям

Проєкт

9.2.

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток мережі
та підвищення
рівня комфорту
навчальних
закладів всіх
типів

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

Розвиток мережі
та підвищення
рівня комфорту
навчальних
закладів всіх
типів

Будівництво та
2020 - 2022 Управління освіти
відновлення належного
департаменту
технічного стану
гуманітарної
спортивної
політики
інфраструктури
навчальних закладів
(спортивних залів,
басейнів, спортивних
майданчиків та стадіонів,
корпусів ігрових видів
спорту та
спеціалізованих ігрових
майданчиків з різними
видами покриття)

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

2020 - 2022 Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток мережі
та підвищення
рівня комфорту
навчальних
закладів всіх
типів

Проведення ремонтно2020 - 2022 Управління освіти
реставраційних робіт та
департаменту
капітальних ремонтів
гуманітарної
будівель, фасадів та
політики
покрівель закладів освіти

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток мережі
та підвищення
рівня комфорту
навчальних
закладів всіх
типів

Проведення ремонтно2020 - 2022 Управління освіти
реставраційних робіт та
департаменту
капітальних ремонтів
гуманітарної
навчальних та побутових
політики
приміщень закладів
освіти (у тому числі
санвузлів, харчоблоків,
пралень, підлог тощо)

Розвиток мережі
та підвищення
рівня комфорту
навчальних
закладів всіх
типів

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

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

2020 - 2022 Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Етапи організації
(план)

-

-

Кількість
учасників

14

88

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

22 563,3

60 363,4

-

23

10 496,0

-

51

23 344,6

-

46

16 006,3

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Проведено капітальний ремонт та
закупівлі обладнання у 14 ДНЗ
(№№111, 96, 97, 106, 160, 169, 31,
на вул. Чижевського, вул. Грінченка,
вул. Олесницького, вул. Білогорща,
вул. Сяйво, вул. Грушевського
(Рудно) та вул. Малоголосківській)
Проведення будівництва та
відновлення належного технічного
стану спортивної інфраструктури
(спортивних залів 7 закладів
(завершено 2), басейнів 12 закладів
(ведуться роботи у 3 басейнах,
розпочато у 2, виготовляється ПКД
у 6 басейнів СЗШ), спортивних
майданчиків та стадіонів 69 (
завершено роботи у 14
закладах,ведуться роботи у 24 СЗШ,
виготовлено ПКД у 15,а
виготовляється у 16 закладах),
корпусів ігрових видів спорту та
спеціалізованих ігрових майданчиків
з різними видами покриття СЗШ №
95)
Проведено ремонтно-реставраційні
роботи та капітальний ремонт
будівель, фасадів 4 закладів та
покрівель 19 закладів освіти
(Завершено у 11 закладах, роботи
ведуться у 2, виготовляється КД у 6
закладах).
Проведено ремонтно-реставраційні
роботи та капітальні ремонти
навчальних та побутових приміщень
закладів освіти (у тому числі
санвузлів 31 (відремонтовано 28,у 3
закладах ведуться роботи),
харчоблоків 17 закладів ( в 11
завершено, у 3 ведуться роботи)
пралень, підлог тощо)
Проведено реставрацію та ремонт
вікон у 20 закладах, капітальний
ремонт систем опалення у 26
закладах ( завершено роботи у 7,
ведуться роботи у 6, розпочато
10,ПКД у 3 закладах)

№
з/п

Напрям

Проєкт

9.7.

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток мережі
та підвищення
рівня комфорту
навчальних
закладів всіх
типів
Розвиток мережі
та підвищення
рівня комфорту
навчальних
закладів всіх
типів
Розвиток мережі
та підвищення
рівня комфорту
навчальних
закладів всіх
типів

Капітальний ремонт
інженерних мереж у
закладах освіти

2020 - 2022 Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

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

2020 - 2022 Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Розвиток
ресурсного
забезпечення
навчальних
закладів,
зокрема
матеріальнотехнічного,
навчальнометодичного та
інформаційнокомунікативного
оснащення
Розвиток
ресурсного
забезпечення
навчальних
закладів,
зокрема
матеріальнотехнічного,
навчальнометодичного та
інформаційнокомунікативного
оснащення

Придбання обладнання
для закладів освіти

9.8.

9.9.

10.1
.

10.2
.

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Проведення ремонтних
2020 - 2022 Управління освіти
робіт, благоустрій та
департаменту
огородження територій
гуманітарної
навчальних закладів
політики
(замощення,
облаштування
пішохідних доріжок,
систем водовідведення,
встановлення літніх сцен)

Етапи організації
(план)

-

-

-

Кількість
учасників

8

16

56

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

3 898,2

2 390,0

14 899,8

2020 - 2022 Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

-

166

22 166,2

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Проведено капітальний ремонт
інженерних мереж у 8 закладах
освіти (Ліцеї № 46 ім. В. Чорновола,
Ліцеї № 45, СЗШ № 72, СЗШ № 91,
ДНЗ № 92, ДНЗ № 97 та ін.)
Влаштовано проипожежну
сигналізацію у 16-ти закладах освіти
(Львівському фізико-математичного
ліцеї, ліцеї "Просвіта" та ін.)

Проведено замощення,
облаштування пішохідних доріжок,
систем водовідведення,
благоустрою території у 30-ти
навчальних закладах (ДНЗ № 92,
ДНЗ № 37, ліцеї № 37, ліцеї
"Галицький", ліцеї № 15, ліцеї № 75
ім. Лесі Українки та ін.)

Придбано обладнання для 166
закладів освіти (3d принтери,
обладнання для харчоблоків,
комп'ютерного обладнання для
початкових класів, що навчаються
за новими методиками відповідно
до Концепції "Нова українська
школа" та ін.)

Поповнено бібліотечні фондів у 117
закладах освіти

Поповнення бібліотечних 2020 - 2022 Управління освіти
фондів
департаменту
гуманітарної
політики

-

117

293,1

№
з/п

Напрям

Проєкт

10.3
.

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток
ресурсного
забезпечення
навчальних
закладів,
зокрема
матеріальнотехнічного,
навчальнометодичного та
інформаційнокомунікативного
оснащення
Розвиток
ресурсного
забезпечення
навчальних
закладів,
зокрема
матеріальнотехнічного,
навчальнометодичного та
інформаційнокомунікативного
оснащення
Розвиток
ресурсного
забезпечення
навчальних
закладів,
зокрема
матеріальнотехнічного,
навчальнометодичного та
інформаційнокомунікативного
оснащення

10.4
.

10.5
.

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

Зміст заходу

Придбання та
встановлення ігрових
споруд для закладів
дошкільної освіти

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Придбано та встановлено ігрові
споруди для 33 закладів дошкільної
освіти

2020 - 2022 Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

-

33

918,0

В процесі ремонту та облаштування
8 кабінетів військово-патріотичного
виховання (ЛСЗШ "Будокан", ліцеї
№ 66, ліцеї № 21, СЗШ № 98, СЗШ
№ 92, львівська гімназія Євшан та
ін.)

Ремонт та облаштування 2020 - 2022 Управління освіти
кабінетів військоводепартаменту
патріотичного виховання
гуманітарної
політики

-

8

376,6

Відремонтовано та облаштовано
хіміко-фізичну лабораторію у СЗШ
№67

Ремонт та облаштування 2020 - 2022 Управління освіти
хіміко-фізичних
департаменту
лабораторій
гуманітарної
політики

-

1

399,7

№
з/п

Напрям

Проєкт

10.6
.

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток
ресурсного
забезпечення
навчальних
закладів,
зокрема
матеріальнотехнічного,
навчальнометодичного та
інформаційнокомунікативного
оснащення
Розвиток
ресурсного
забезпечення
навчальних
закладів,
зокрема
матеріальнотехнічного,
навчальнометодичного та
інформаційнокомунікативного
оснащення
Реалізація
програми
“Успішний
педагог“

10.7
.

11.1
.

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Відремонтовано та облаштовано
кабінет біології ліцею № 81

Ремонт та облаштування 2020 - 2022 Управління освіти
кабінетів біології
департаменту
гуманітарної
політики

-

1

327,9

Відремонтовано та облаштовано
кабінети трудового навчання СЗШ
№7 та ліцею "Інтелект"

Ремонт та облаштування 2020 - 2022 Управління освіти
кабінетів трудового
департаменту
навчання
гуманітарної
політики

-

Нагородження
найкращих педагогів м.
Львова

2020 - 2022 Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)

Подання заявок на
участь у Програмі
здійснюється до
жовтня. Конкурсний
відбір серед кандидатів
на отримання грошових
винагород здійснює
відповідно до Порядку
визначення переможців
Програми “Успішний
педагог“ на відповідний
рік комісія, яку утворює
директор департаменту
гуманітарної політики та
до складу якої
обов’язково входять
представники
громадськості.

2

586,5

У 2020 році на участь у програмі
«Успішний педагог» подалися 148
педагогічних працівників закладів
освіти. Серед них було обрано 100
переможців: 50 — школи, 40 —
садки, 10 — позашкілля.
Переможців було нагорроджено
преміями у розмірі 25 тис. грн.

148

250,0

№
з/п

Напрям

Проєкт

12.1
.

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

Популяризація ІТ
та інновацій у
навчальному
процесі

12.2
.

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

Зміст заходу

Термін
виконання

Тренінги та конференції з 2020 - 2022
запровадження
технологій та
інноваційних методик у
навчальному процесі

Популяризація ІТ Форуми (Інноваційної
освіти INED тощо)
та інновацій у
навчальному
процесі

2020 - 2022

Виконавець

Етапи організації
(план)

Управління
інформаційних
технологій
департаменту
розвитку,
управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

1. Опитування
представників закладів
освіти.
2. Створення переліку
навчальних занять та
тренінгів.
3. Залучення експертів
з відповідних технологій
та інноваційних методик
в якості спікерів.
4. Поширення
інформації щодо
навчальних заходів з
метою залучення
учасників.
5. Проведення
навчальних заходів
(вебінарів)
6. Збір зворотного
зв'язку від спікерів та
учасників.

Управління
інформаційних
технологій
департаменту
розвитку,
управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

1. Напрацювання
концепції
2. Залучення партнерів
3. Формування програми
4. Залучення спікерів
5. Промоція
6. Залучення учасників
7. Підготовка локації
8. Виготовлення
роздаткових матеріалів
9. Проведення заходу
10. Збір зворотного
зв'язку

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Впродовж березня-травня
проведено 50 навчальних вебінарів
щодо організації дистанційної освіти
в закладах освіти Львова спільно з
Навчально-методичним центром
освіти м. Львова, ІТ-компаніями
Perfectial та Sigma Software.
Створено сторінку "Дистанційна
освіта" та групу "Дистанційна освіта"
(727 залучених учасників).

3 343

200

-

17,0

12 грудня 2020 року відбувся Форум
інноваційної освіти INED. На
форумі обговорюва 3 напрями: Суспільно-орієнтоване навчання
(Service Learning); -Інформаційні
технології та освіта: як
співпрацювати?; -Комунікації у
сфері освіти. Залучено партнерів:
Український католицький
університет, Простір освітніх
ініціатив УКУ, Центр суспільних
інновацій, Інститут міста. В умовах
пандемії захід відбувся в онлайнформаті на платформі ZOOM.
Залучено 200 учасників з усієї
України та спікерів з Аргентини,
Румунії, Канади.

№
з/п

Напрям

Проєкт

12.3
.

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

Популяризація ІТ
та інновацій у
навчальному
процесі

12.4
.

13.1
.

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

Зміст заходу

Термін
виконання

Година Коду – долучення 2020 - 2022
львівських шкіл до
всесвітньої акції з
програмування

Популяризація ІТ Проведення тематичних
конференцій
та інновацій у
навчальному
процесі

2020 - 2022

Виконавець

Етапи організації
(план)

Управління
інформаційних
технологій
департаменту
розвитку,
управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

1. Напрацювання
концепції.
2. Залучення партнерів.
3. Промоція Години
Коду.
4. Реєстрація шкіл.
5. Формування розкладу
проведення уроків.
6. Залучення менторів.
7. Проведення Години
Коду.
8. Збір зворотного
зв'язку.

Управління
інформаційних
технологій
департаменту
розвитку,
управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

1. Залучення партнерів
для проведення
тематичних
конференцій.
2. Організація і
проведення тематичних
конференцій.
- бронювання
приміщення
- промоція заходу
- залучення учасників
- залучення спікерів
- формування програми
- проведення заходу
3. Збір зворотного
зв'язку.

Курси для дорослих на
2020 - 2022
Управління
Проєкт ЦЕ культури
Центри Едукації базі бібліотек з
англійської мови,
департаменту
психології, графічного
розвитку,
дизайну, мови моди,
комунальна
проєктного менеджменту
установа "Інститут 1. Підготовка до
провдення курсів
тощо
міста"
2. Провдення курсів

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Проведено V Годину Коду у Львові.
Залучено 11 200 учнів 7 та 8 класів
та понад 100 менторів - працівників
ІТ компаній. Проведено 410 уроків
Години Коду.

11 200

210

487

3,90

-

561,8

Проведено чотири тематичних
заходи:
1) Презентація е-щоденників
2) STEAM кабінети у школах
3) Презентація освітніх
можливостей платформи Microsoft
for education
4) Якісна освіта - запорука
висококласного працівника: яка
участь бізнесу.
Залучено партнерів: IT STEP
Academy. IT-Integrator, ТОВ
"Національні освітні технології",
ТОВ "Школа сьогодні", ФОП
Лазарєв Б.Г., ТОВ "ТАТЛ
ТЕХНОЛОДЖІ", ТОВ "КИЇВСЬКА
ЕНЕРГЕТИЧНА АГЕНЦІЯ", ТОВ
"Еволюшн Груп".
У партнерстві з DVV International
реалізовуються довготривалі курси
неформальної освіти для дорослих
в міських бібліотеках Львова. 5
березня 2020 було прийнято ухвалу
"Про затвердження Програми
неформальної освіти дорослих на
базі Централізованої бібліотечної
системи для дорослих м. Львова"
яка закріплює проведення таких
курсів на постійній основі і
подальший розвиток мережі Центрів
Едукації (ЦЕ).

№
з/п

Напрям

13.2
.

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

14.1
.

15.1
.

16.1
.

16.2
.

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Розробка концепції міста, 2020 - 2022
Проєкт ЦЕ Центри Едукації що навчається

Освіта у галузі
менеджменту
культури

Освіта у галузі
менеджменту
культури

Етапи організації
(план)

Управління
культури
департаменту
розвитку,
комунальна
установа "Інститут
міста"

1. Модерація 5 робочих
груп з представниками
громадських
організацій,
університетів, бізнесу,
культурними
установами та
управлінь ЛМР 2.
Створення концепції та
написання заявки 3.
Подача заявки

Кількість
учасників

-

Реалізація відбувається
згідно з ухвалою "Про
Учасниками
затвердження
Програми можуть
Програми відзначення
викладачів мистецьких бути всі викладачі
мистецьких шкіл
шкіл м. Львова"
м. Львова.

Реалізація конкурсу, який 2020 - 2022
спрямований на
дослідження культури
України, розвиток
культурного потенціалу
міста, сприяння обміну
досвідом у галузі
культури на
всеукраїнському та
міжнародному рівнях
Проведення навчання
2020 - 2022
працівників та
незалежних менеджерів,
з метою покращення
якості культурного
продукту та стандартів
функціонування
культурних інституцій

Управління
культури
департаменту
розвитку

Реалізація відбувається
згідно з ухвалою "Про
затвердження
Програми грантової
підтримки проектів,
скерованих на
дослідження культури
України" прийнятою 29
листопада 2018р.

Розвиток мережі
2020 - 2022
закордонного
партнерства культурних
інституцій та проектів та
представлення
українського культурного
продукту на міжнародних
ярмарках

Управління
культури
департаменту
розвитку

2020 - 2022

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

227,4

125,0

-

У 2020 році з 26 листопада по 7
грудня тривав прийом заявок на
участь у конкурсі на визначення
кращих викладачів. Згідно з
умовами Програми, було відібрано
5 найкращих викладачів, які
отримали по 25 тисяч гривень для
творчого розвитку своєї діяльності.

Захід не реалізовувався у
другому півріччі 2020 року

-

-

Управління
культури
департаменту
розвитку
-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Розроблено та подано заявку до
ЮНЕСКО на вступ у "Мережу міст,
що навчаються"

Управління
культури
департаменту
розвитку

Преміювання найкращих
Програма
викладачів в сумі 25 тис.
відзначення
грн.
найкращих
викладачів
мистецьких шкіл
м. Львова

Програма
грантової
підтримки
дослідників
культури

Виконавець

-

-

-

-

Менеджери та працівники сфери
культури здобувають практичний
досвід на базі міських установ
культури, комунальних підприємств
міста, громадських та інших
організацій та інституцій, які
пропонують можливість
проходження стажувань та практик у
своїх проектах.
Прийнято участь в он-лайн Ярмарку
Партнерства у червні 2020, де містапартнери презентували свій
культурно-туристичний потенціал.
Проводиться робота на закріплення
репутації м. Львова як культурної
столиці України та за кордоном.
Розвиваються культурні та
креативні індустрії у м. Львові.

№
з/п

Напрям

Проєкт

17.1
.

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

Фестиваль
пленерного
малюнка
"Золотий
мольберт"

18.1
.

19.

20.1
.

20.2
.

21.1
.

ОСВІТА ЯК
ОСНОВА
КРЕАТИВНОСТІ

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

Дитячий форум
– фестиваль
дитячого
читання
"Книгоманія"

Проєкт
"Риторика для
дітей"

Зміст заходу

Проведення
міжнародного конкурсу
дитячої творчості
"Золотий мольберт"

Проведення форуму, де
передбачено книжкові
новинки від українських
видавців, конкурси, ігри
та квести, майстеркласи, події для батьків
та освітян
Проєкт "Риторика для
дітей"

Проведення навчання
для педагогів, які
викладають курси
"Основи здоров’я",
"Захист Вітчизни" з
метою розвитку
практичних навичок і
необхідних знань з
першої домедичної
допомоги
Запровадження уроків
Домедична
для отримання знань з
допомога:
компетентності першої домедичної
допомоги у закладах
для життя
освіти м. Львова
Національно- Вшанування пам’яті
героїв Небесної Сотні та
патріотичне
виховання дітей героїв АТО/ООС
та молоді
Домедична
допомога:
компетентності
для життя

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

2020 - 2022

Управління
культури
департаменту
розвитку

Міжнародний конкурс
дитячої творчості
«Золотий мольберт»
проходить в два етапи,
учасники малюють
роботи на задану
тематику, конкурсне
жюрі формує з
вибраних робіт
експозиції для виставок.

2020 - 2022

Управління
культури
департаменту
розвитку

2020 - 2022 Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики
2020 - 2022 Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

2020 - 2022 Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики,
департамент
"Адміністрація
міського голови"

1 000

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Конкурс «Золотий мольберт» у 2020
році проходив у віртуальному
режимі. Було проведено дві
виставки переможців конкурсу
"Золотий мольберт": 125 робіт – на
день Незалежності 24.08.2020 і на
День міста Львова у вересні 2020
року– 125 робіт. У конкурсі взяли
участь представники України та ще
10 країн (Білорусії, Болгарії, Чехії,
Угорщини, Латвії, Литви, Польщі,
Румунії, Словаччини та Іспанії)
Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року

-

Планується проведення
заходу у другому
півріччі 2020 року

-

-

-

-

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року

Проведено навчання 92 вихователів

-

2020 - 2022 Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Кількість
учасників

Планується проведення
заходу у другому
півріччі 2020 року

-

92

37,0

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року
-

1 600

-

15,0

Проведено заходи до 5-річниці
Майдану (18 - 22.02.2020): Проведено уроки та виховні заходи; Пошанування героїв АТО та
Небесної Сотні; - Проведено
флешмоби «Ангели Майдану»; Розгорнено найдовший прапор
шкільним самоврядуванням.

№
з/п

Напрям

Проєкт

21.2
.

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

Національнопатріотичне
виховання дітей
та молоді

21.3
.

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

21.4
.

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

21.5
.

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

22.1
.

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

Національнопатріотичне
виховання дітей
та молоді
Національнопатріотичне
виховання дітей
та молоді
Національнопатріотичне
виховання дітей
та молоді
Проєкт "Львів –
місто літератури
ЮНЕСКО"

Зміст заходу

Відзначення пам’ятних
дат національнопатріотичного
спрямування

Проведення конкурсів та
фестивалів

Туристичні мандрівки з
воїнами АТО/ООС

Дводенні навчальнопольові збори

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

Термін
виконання

Виконавець

2020 - 2022 Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики,
департамент
"Адміністрація
міського голови"

2020 - 2022 Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики
2020 - 2022 Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики
2020-2022 Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики
2020-2022
Управління
культури
департаменту
розвитку

Етапи організації
(план)

-

-

-

-

-

22.2
.

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

2020-2022
Проєкт "Львів – Проведення
місто літератури літературного фестивалю
ЮНЕСКО"

Управління
культури
департаменту
розвитку

-

Кількість
учасників

950

100

-

-

75

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

2,6

1,0

-

-

64,0

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Проведено флешмоб "Ланцюг
єдності" на Меморіалі пам'яті Героїв
Небесної сотні. Проведено акцію
"Оберіг для мого захисника"- діти
виготовили своїми руками обереги,
намалювали малюнки та листівки
для солдатів які були доставлені до
військових частин та до підрозділів,
що приймають участь в Операції
об’єднаних сил.
Проведено конкурс "Львівське
рондо"

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року

«Львів – Місто літератури
ЮНЕСКО» спільно з партнерами
відзначав річницю отримання
Львовом титулу Міста літератури в
Мережі креативних міст ЮНЕСКО.
ІІІ міський фестиваль пройшов в
Палаці культури ім. Гната Хоткевича
17-18 листопада. Відбулась також
урочиста церемонія вручення
Премії Львова — міста літератури
ЮНЕСКО. Основну Премію
отримала Оксана Луцишина за її
роман «Іван і Феба». Спеціальні
відзнаки отримали також Остап
Сливинський (за переклад роману
Ольги Токарчук «Книги Якова») та
Олена О’Лір (за переклад роману
Джозефа Конрада «Ностромо:
Приморське сказання»).

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року

№
з/п

Напрям

Проєкт

23.1
.

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

Підтримка
україномовного
видання

24.1
.

25.1
.

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

Зміст заходу

Проведення конкурсу
"Надання фінансової
підтримки
україномовному
книговиданню"

Проведення найбільшого
Місяць
транскордонного
авторських
читань у Львові літературного
фестивалю ЦентральноСхідної 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
Реалізація
соціальнокультурних
проєктів та
фестивальних
заходів

Проведення
міжнародного
фестивалю класичної
музики "LvivMozArt"

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

2020-2022

Управління
культури
департаменту
розвитку

Залучення до співпраці
виключно львівських
авторів та видавців.
Налагодження чіткої
системи поширення
серед населення
інформації про книги
вітчизняних виробників.
Популяризація
локальних
книговидавців.

2020-2022

2020-2022

Управління
культури
департаменту
розвитку

Управління
культури
департаменту
розвитку

Кількість
учасників

80

Проведено підготовчий
етап. Проект
Залучених до
переведено в онлайн
участі як
форму у зв'язку з
учасники, 82
неможливістю
професіонали проводити публічних
автори,
заходів під час
перекладачі,
карантину. 3 1 по 31
липня у проекті візьмуть модератори та ін.
участь 32 угорських, 16 Аудиторія проекту
українських, 16 чеських від 1 червня до 1
липня склала 85
і 2 польських автора.
тисяч відвідувань
Кожного дня
на Facebook
відбуваються два
сторінці та інших
читання онлайн.
соцмережах
проекту

-

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

553,3

200,0

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
31.12.2020 відбулося нагородження
переможців Конкурсу фінансової
підтримки україномовних книжкових
видань. На участь у конкурсі було
подано 80 книг, з яких конкурсна
комісія відібрала 16 переможців.
Переможці конкурсу були відібрані у
номінаціях: - наукова література; науково-популярна література; художня література; - дитяча
література; - довідкова література; перекладена література. У міські
бібліотеки Львова (дорослі та
дитячі) передано видання, які
перемогли у конкурсі, з розрахунку:
1 місце — 40 примірників; 2 місце —
30 примірників; 3 місце — 20
примірників.
З огляду на пандемію Місяць
авторських читань 2020 у Львові,
найбільший транскордонний
фестиваль Центрально-Східної
Європи, відбувся з 1 до 31 липня
повністю у форматі онлайн.
Почесною гостею МАЧ 2020 була
Угорщина, також було презентовано
чеських, польських та українських
авторів і авторок.

Міжнародний фестиваль класичної
музики LvivMozArt переноситься на
2021 рік у зв'язку з поширенням
вірусу Covid-19. Фестиваль, який
мав відбутись у вересні 2020,
відбудеться 16-20 вересня 2021
року.

№
з/п

Напрям

Проєкт

25.2
.

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

Реалізація
соціальнокультурних
проєктів та
фестивальних
заходів

Зміст заходу

Проведення
літературного
фестивалю у рамках
Львівського
міжнародного "Book
Forum"

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

2020-2022

Управління
культури
департаменту
розвитку

Проект переведено в
онлайн форму у зв'язку
з неможливістю
проводити публічних
заходів під час
карантину.
Здійснюється
підготовчий етап.

Кількість
учасників

230 000

25.3
.

25.4
.

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

Реалізація
соціальнокультурних
проєктів та
фестивальних
заходів
Реалізація
соціальнокультурних
проєктів та
фестивальних
заходів

Проведення
міжнародного
фестивалю старожитніх
автомобілів "Леополіс
Гран Прі"

2020-2022

Проведення Львівського
міжнародного
фестивалю
короткометражних
фільмів "Wiz Art"

2020-2022

Управління
культури
департаменту
розвитку

Управління
культури
департаменту
розвитку

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

380,0

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
У 2020 році вперше літературний
фестиваль відбувся в онлайнформаті 14-20 вересня. Офіційна
сторінка bookforum.ua надала
можливість безкоштовно
приєднатися до усіх подій. Цього
року зібралося більше 300 авторів із
5 континентів. Фокусна тема «Перепис населення: знати, хто ми
є». Почесною гостею була
американська письменниця та
музикантка Патті Сміт. Програма
складалася з 15 тематичних
кластерів і спецпроектів. Подія
пройшла за підтримки Українського
культурного фонду.
У зв'язку із пандемією COVID-19
ювілейний 10-ий фестиваль
перенесено на червень 2021 року

-

Проєкт переведено у
комбінований режим 90/10 (90% подій будуть
онлайн, 10% у оф
лайні), розвивається та
освоюється платформа
Big Short для онлайнперегляду кіно. Дати 713 вересня 2020 року

-

Близько 6000
відвідувачів,
охоплення 500
000 осіб

-

200,0

13-й Львівський міжнародний
фестиваль короткометражних
фільмів Wiz-Art пройшов з 7 по 13
вересня у новому форматі – покази
відбувалися офлайн у Львові, а
також на онлайн-кінотеатрі Wiz-Art
Film Festival Online. Фестиваль
відбувався за підтримки
Українського культурного фонду та
Державного агентства з питань кіно.
До конкурсних програм куратори
фестивалю відібрали 30 фільмів зпоміж 1500 надісланих заявок. 12
фільмів формують програму
Національного конкурсу, та ще 18 —
Міжнародного.

№
з/п

Напрям

Проєкт

25.5
.

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

Реалізація
соціальнокультурних
проєктів та
фестивальних
заходів

25.6
.

25.7
.

25.8
.

25.9
.

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

Зміст заходу

Проведення
міжнародного
фольклорного
фестивалю "Етновир"

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

2020-2022

Управління
культури
департаменту
розвитку

Проведення заходу
планується 20-24
серпня 2020р.
1.Організація
фотовиставки до 50тиріччя заснування
CIOFF; 2. Організація
конференції
представників та
учасників CIOFF
Україна; 3.Організація
тематичної лекції для
учасників конференції;
4. Організація показу
"Етнофешн"; 5.
Організація тематичних
воркшопів;
6.Організація онлайн
воркшопів для Zoom
зустрічі «Етновир вітає
CIOFF з 50річчям».

Реалізація
соціальнокультурних
проєктів та
фестивальних
заходів

Організація тижня
актуального мистецтва

Реалізація
соціальнокультурних
проєктів та
фестивальних
заходів

Проведення джазового
фестивалю "ДжазБез"

Реалізація
соціальнокультурних
проєктів та
фестивальних
заходів
Реалізація
соціальнокультурних
проєктів та
фестивальних
заходів

Реалізація міжнародного
мистецького проекту
"LvivArtWeek"

2020-2022

Проведення
міжнародного джазового
фестивалю "Leopolis
Jazz"

2020-2022

2020-2022

2020-2022

Управління
культури
департаменту
розвитку

Управління
культури
департаменту
розвитку

Управління
культури
департаменту
розвитку

Управління
культури
департаменту
розвитку

-

Підготовка та
реалізація: лекції "Джаз
- музика вільних",
виступу Львівської
школи Джазу,
концертної програми

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
У зв'язку з пандемією було
скасовано проведення тематичних
воркшопів, показ Етнофешн, та ряд
оф-лайн заходів. 20-21 серпня 2020
CIOFF Україна/CIOFF Ukraine
організувала конференцію,
присвячену 50-річчю CIOFF® ,
проведено онлайн воркшопи для
Zoom зустрічі «Етновир вітає CIOFF
з 50річчям».

до 100

-

1 500

200,0

200,0

500,0

Планується проведення
заходу у другому
півріччі 2020 року
-

250,0

Реалізовано в онлайн-форматі.
«Тиждень Актуального Мистецтва»
– це бієнале contemporary-art у
Львові, що збирає на одній території
митців різних країн та поколінь із
усіма прогнозованими та
несподіваними наслідками.
4-6 грудня 2020 у Львові пройшов
ХХ фестиваль фестиваль сучасної
імпровізаційної музики Jazz Bez.
Програма фестивалю містила два
концертних дні за участі музикантів
із Польщі, США, Нігерії та України, а
також – окремий день для навчання
та близького знайомства із
джазовою музикою для школярів і
студентства.
8-11 жовтня 2020 експозиція Lviv Art
Week була представлена на
території !FEST republic в рамках
Lviv Fashion Week 2020 (зокрема – в
залі показів).
Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року

-

-

-

№
з/п

Напрям

Проєкт

25.1
0.

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

Реалізація
соціальнокультурних
проєктів та
фестивальних
заходів

25.1
1.

26.1
.

26.2
.

26.3
.

27.1
.

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

Термін
виконання

Виконавець

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

2020

Управління
культури
департаменту
розвитку

Реалізація
соціальнокультурних
проєктів та
фестивальних
заходів

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

2020-2022

Відзначення
ювілеїв,
визначних та
пам'ятних дат

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

2020

Реалізація проекту
"Music 117", у рамках
якого передбачається
117 зустрічей, дискусій
та музичних майстеркласів у 117 школах м.
Львова з відомими
композиторами та
музикантами м. Львова
Реалізація проекту
Відзначення
"Мистецтво канадської
ювілеїв,
діаспори. Від минулого
визначних та
пам'ятних дат до сучасного" у рамках
відзначення Дня
художника України
Програма "Львів Створення аналітичної
2020: Фокус на платформи для
посилення міської
культуру"
політики у сфері
культури та формування
інтегрованої екосистеми
для міста

2020

Відзначення
ювілеїв,
визначних та
пам'ятних дат

Зміст заходу

Управління
культури
департаменту
розвитку

Управління
культури
департаменту
розвитку

Етапи організації
(план)

2020

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

-

1. Промо-кампанія
2. Збір оголошень
3. Формування програми
112 колективів на
4. Проведення заходу
48-ми локаціях

-

-

-

100,0

Управління
культури
департаменту
розвитку,
комунальна
установа “Інститут
стратегії культури“

Захід відбувся 21 червня 2020 року.
Ідея заходу у залученні всіх
музикантів та всіх людей які вміють
грати на музичних інструментах
музикувати разом у внутрішньому
дворі будинку, на дитячих
майданчиках чи просто на балконі
своєї квартири.
Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року

-

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року

Управління
культури
департаменту
розвитку

Управління
культури
департаменту
розвитку

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року

-

2020-2022

Кількість
учасників

-

-

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року
-

Планується проведення
заходу у другому
півріччі 2020 року. У
плані експертне, якісне
дослідження, кількісне
дослідження культурних
практик львів'ян.

-

-

-

-

Робочою групою напрацьовано
концепцію платформи та
сформовано технічне завдання для
створення вебсайту. Залучено
грантові кошти.

№
з/п

Напрям

27.2
.

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

27.3
.

27.4
.

27.5
.

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Програма "Львів Реалізація
2020: Фокус на демонстраційного
проєкту для створення
культуру"
ефективної екосистеми
культури та туризму –
"MuseumCityLab"

2020

Управління
культури
департаменту
розвитку,
комунальна
установа “Інститут
стратегії культури“

Програма "Львів Реалізація
2020: Фокус на демонстраційного
проєкту "Майстерня
культуру"
міста 2020"

2020

Програма "Львів Створення системи
2020: Фокус на неформальної освіти
діячів у сфері культури
культуру"

Програма "Львів Створення освітньо2020: Фокус на музичного проєкту "¾" із
залученням професорів
культуру"
музики та аплікантів до
музично-освітніх
навчальних закладів

2020

2020

Управління
культури
департаменту
розвитку,
комунальна
установа “Інститут
стратегії культури“

Управління
культури
департаменту
розвитку,
комунальна
установа “Інститут
стратегії культури“
Управління
культури
департаменту
розвитку,
комунальна
установа “Інститут
стратегії культури“

Етапи організації
(план)

-

Кількість
учасників

-

1. Інформаційні заходи для
громадських організацій
щодо участі в конкурсі
Майстерні міста.
2. Проведення конкурсу для
ГО на головного
організатора.
3. Залучення підрядних
організацій.
4. Розробка програми та
бюджету.
5. Залучення креативної
агенції до кампанії Майстерні
планується
міста 2020.
залучити 10 000
6. Корегування програми та
осіб, на сьогодні
бюджету для проведення
залучено близько
офлайн та онлайн заходів
60 осіб
пристосованих до умов
пандемії.
7. Тендерні процедури для
вибору виконавця Майстерні.
8. Отримання дозволів.
9. Підготовка та проведення
інформаційної кампанії.
10. Проведення заходів.
11. Підготовка аналізу
результатів та звітування.

-

-

-

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Проводиться робота над
концепцією мобільної лабораторії,
яка об’єднає музеї та інші культурні
інституції міста для проведення
музейно-освітніх заходів у різних
просторах міста. У зв'язку з
карантином, реалізація проекту
переноситься.
Майстерня міста у Львові це
відкритий майданчик для
актуальних дискусій про місто та
спільних дій заради розвитку міста,
свого району чи мікрогромади.
Організовано інформаційні заходи
для збору учасників, залучено
підрядні організації, розроблено
програму та бюджет, проведено
переговори з креативною агенцією
щодо рекламних заходів.

-

-

-

Протягом року, з лютого 2020 по
лютий 2021 року реалізовується
Міжнародна програма підвищення
компетенцій менеджерів культури
LWOWRO

Проект, що має на меті розвиток та
популяризацію класичної музики,
залучення широкого кола
професійних музикантів до
навчальних заходів, готовий до
реалізації, проте, у зв'язку з
карантином, не реалізовувався.

№
з/п

Напрям

27.6
.

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

27.7
.

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Програма "Львів Реалізація
2020: Фокус на демонстраційного
проєкту "Центри освіти
культуру"
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“

Програма "Львів Формування міської
2020: Фокус на політики збереження та
розвитку спадщини
культуру"
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

Етапи організації
(план)

-

Кількість
учасників

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

Управління
культури
департаменту
розвитку,
комунальна
установа “Інститут
стратегії культури“,
управління туризму
департаменту
розвитку
-

-

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Розробляється концепція проекту,
що має на меті надання освітніх
можливостей щонайменше 200
мешканцям шляхом проведення 5
довготривалих освітніх курсів в
інституціях культури, залучивши
щонайменше 5 тренерів у сфері
культури; проведення 10 освітніх
заходів у форматі публічної події
TEDx від лідерів думок у сфері
культури. Проект не реалізовується
у зв'язку з карантином

Триває робота над концепцією
проектів. Реалізація перенесена у
зв'язку з карантином. Павільйон
спадщини: зведення павільйону зі
старих вікон, дверей, які
переосмислять в сучасному дизайні.
Дні європейської спадщини у місті
Львові: залучення громадськості до
відвідування маловідомих та
закритих об’єктів спадщини. (60
заходів і залучення щонайменше 1
000 відвідувачів).
Виставковий проект “Пропаганда.
Протест. Провокація": історикомистецький проект про
співіснування в радянські часи
соцреалізму, неофіційного
мистецтва 60-80-х і сучасного
мистецтва у 80-х. Проведення
конференції: «СРСР: явне і
захалявне», яка залучить 17 спікерів
та 300 учасників.

№
з/п

Напрям

27.8
.

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

27.9
.

27.1
0.

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Програма "Львів Створення інструментів
2020: Фокус на для інтеграції культури у
громадські простори м.
культуру"
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“

Програма "Львів Системний розвиток
2020: Фокус на креативних та
культурних індустрій –
культуру"
реалізація проектів "Art
Sale Lviv", "Тлум і Крам"

2020-2022

Програма "Львів Проведення публічних
2020: Фокус на подій у межах програм
"Natura Kultura. Великий
культуру"
пікнік" та "Жнива! Аграрії
та художники"

2020

Етапи організації
(план)

-

Управління
культури
департаменту
розвитку,
комунальна
установа “Інститут
стратегії культури“

-

Кількість
учасників

-

3 000

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

-

Управління
культури
департаменту
розвитку,
комунальна
установа “Інститут
стратегії культури“
-

-

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Триває робота над концепцією
проектів. Реалізація перенесена у
зв'язку з карантином. Park Life:
програма активностей у міських
парках, які актуалізують їхню роль в
сучасному місті. Передбачається
призначення садівника
щонайменше у 6 парках міста,
розробка і формування зелених
коридорів в місті, актуалізація парків
сучасними методами ландшафтної
архітектури. Vіva Botanica! Cсимволіка рослин у культурі: за
допомогою інсталяцій, вуличних
фотозон, виставок та екскурсій
привернути увагу аудиторії до
символіки рослин, її значення для
української та світової культури.
Проведено 2 події у січні та лютому
2020 року. Art Sale Lviv: відбувся
24.08.2020 в рамках ArtAgro пікніка у
Стрийському парку в рамках
проведення Дня Незалежності
України

Триває робота над концепцією
проектів. Реалізація перенесена у
зв'язку з карантином. Natura Kultura.
Великий пікнік: проведення у
восьми парках м. Львова різних за
концепцією пікніків, де буде
створено унікальні простори для
спілкування з розмаїтою програмою
культури та дозвілля. Жнива!
Аграрії та художники!: проведення
ярмарку аграріїв та художників –
масштабного заходу на верхній
терасі Стрийського парку у м.
Львові, на якому буде представлено
як аграрні плоди, так і плоди
образотворчого мистецтва і
видавничої справи.

№
з/п

Напрям

27.1
1.

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

27.1
2.

27.1
3.

27.1
4.

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

Проєкт

Зміст заходу

Програма "Львів Реалізація
2020: Фокус на демонстраційного
освітнього проекту "Генії
культуру"
з мікрорайонів", у рамках
якого передбачається
виконання 5-ти муралів у
5-ти районах міста

Програма "Львів Реалізація освітньо2020: Фокус на пізнавального освітнього
проекту "Форум критиків"
культуру"

Програма "Львів Реалізація проекту
2020: Фокус на "Політ", присвяченого
галицькій авіації
культуру"

Програма "Львів Створення та
2020: Фокус на забезпечення діяльності
Фонду культури Львова
культуру"

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

2020

Управління
культури
департаменту
розвитку,
комунальна
установа “Інститут
стратегії культури“

Популяризація відомих
постатей культури та
мистецтва Львова,
знакових історичних
подій, покращання
візуального сприйняття
уніфікованих житлових
будівель, споруд та
комплексів, зведених у
70-90-х роках минулого
століття, та новобудов
шляхом розміщення
зображень на стінах
будинків.

2020

2020

2020-2022

Управління
культури
департаменту
розвитку,
комунальна
установа “Інститут
стратегії культури“
Управління
культури
департаменту
розвитку,
комунальна
установа “Інститут
стратегії культури“
Управління
культури
департаменту
розвитку,
комунальна
установа “Інститут
стратегії культури“

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
1. Мурал, присвячений Б.
Возницькому - відкрито 18.05.2020.
2. Мурал "Подяка лікарям" відкрито 21.06.2020. 3. Мурал,
присвячений В. Сліпаку - відкрито
29.06.2020. 4. Мурал, присвячений
А. Шептицькому - відкрито
30.07.2020

-

995,98

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року

-

-

-

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року

-

Продовження
попереднього циклу
розробки:
Дослідження та аналіз
практик і механізмів
фінансування культури
Виявлення проблем і
запитів щодо
фінансування культурних
інституцій та проєктів у
Львові
Проект «Можливості та
механізми створення
міських фондів культури»

-

-

Триває реалізація проекту
«Можливості та механізми
створення міських фондів
культури». Проєкт втілюється за
підтримки Українського культурного
фонду
-

-

№
з/п

Напрям

Проєкт

28.1
.

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

Забезпечення
проведення
загальноміських
подій

28.2
.

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

28.3
.

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

28.4
.

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

Зміст заходу

Співпраця з
громадськими
організаціями та
суб’єктами
підприємницької
діяльності у сфері
організації
загальноміських подій
Підняття національного
Забезпечення
синьо-жовтого прапора
проведення
загальноміських над львівською Ратушею
на знак вшанування
подій
першого підняття синьожовтого прапора на
будівлі Ратуші
Забезпечення
проведення
загальноміських
подій
Забезпечення
проведення
загальноміських
подій

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022

Департамент
“Адміністрація
міського голови“

Етапи організації
(план)

-

2020-2022

Управління
культури
департаменту
розвитку
Департамент
“Адміністрація
міського голови“

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

Організація заходів зі
Забезпечення
святкування Дня
проведення
загальноміських вишиванки
подій

2020-2022

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Укладено договори з 44 фізичними
особами підприємцями на надання
товарів і послуг для проведення
загальноміських подій.

1 613,54

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року

-

-

28.5
.

44 фізичні особи
підприємці

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Департамент
“Адміністрація
міського голови“
-

Святкування Дня міста з 2020-2022
безліччю подій,
концертів, освітніх та
розважальних заходів
Організація заходів,
2020-2022
присвячених Першому
публічному виконанню
Державного гімну України

Кількість
учасників

-

-

1 000

-

1,76

6,76

Департамент
“Адміністрація
міського голови“

-

50

11,29

Реалізацію заходу обмежили, у
зв'язку з карантином. Було
виготовлено банер у вигляді
державного прапора України.
Захід проведено 10.03.2020 року.
Було виготовлено та закуплено
інформаційні флаєри для
розповсюдження між учасниками та
виготовлено банер. Також було
проведено о 13.30 год на площі
Ринок, перед міською Ратушею
відбулося урочисте виконання Гімну
України за участі представників
громадських організацій, міської
влади, духовенства, всіх охочих
містян й гостей Львова.
Захід проведено 21.05.2020 року.
Фігури левів-охоронців Ратуші
одягнули у вишивані сорочки та
маски. Також у вишиванки одягнули
й античні статуї на площі Ринок.
Так, до одягання левів перед
Ратушею запросили лікарів з міської
лікарні швидкої допомоги, обласної
інфекційної лікарні, міської дитячої
лікарні, обласної дитячої лікарні
«Охматдит» та з інших лікарень
міста. Опісля усі разом заспівали
Гімн України. Орендовано сцену
для створення фотозони для
мешканців, виготовлено банер та
організовано виставку.

№
з/п

Напрям

Проєкт

28.6
.

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

Забезпечення
проведення
загальноміських
подій

28.7
.

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

28.8
.

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

Забезпечення
проведення
загальноміських
подій
Забезпечення
проведення
загальноміських
подій

Зміст заходу

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
Організація заходу
"Поливаний понеділок"

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022

Департамент
“Адміністрація
міського голови“

2020-2022

Щорічне відзначення Дня 2020-2022
Незалежності, у межах
якого проводитимуться:
святковий концерт та
парад, відеомапінг,
лекції, вистави та дискусії

Департамент
“Адміністрація
міського голови“

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року

-

-

-

-

-

-

Департамент
“Адміністрація
міського голови“
-

1 000,0

37,0

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року

Проведено "Марш Нескорених" - на
Личаківському цвинтарі
вшановували пам'ять загиблих, у
військовому госпіталі відвідували
поранених бійців, біля пам’ятника Т.
Шевченкові відбулась мініакція, у
Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і
Павла проведено молитву.

№
з/п

Напрям

28.9
.

КУЛЬТУРА
ОСОБИСТОСТІ

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Відзначення Дня
Забезпечення
Захисника Вітчизни
проведення
загальноміських
подій

2020-2022

Департамент
“Адміністрація
міського голови“

Етапи організації
(план)

-

29.1
.

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

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

Організаційна та
фінансова підтримка
ініціатив, заходів та
проєктів у сфері
молодіжної політики

2020-2022

Управління
молодіжної
політики
департаменту
гуманітарної
політики

1. Внесення заходів
молодіжних
громадських організацій
у Календарний план
заходів.
2.
Укладення договорів з
молодіжними
громадськими
організаціями про
проведення заходів. 3.
Фінансування заходів
управлінням молодіжної
політики.

Кількість
учасників

1 000,0

1 564,0

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

73 300,0

427,9

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
1. Висадження дерев за участі
учасників АТО та членів їхніх сімей у
парку Високий Замок. 2. Бізнес-форум
до Дня захисника України у Музейнокультурному комплексі пивної історії
Львіварня. 3. Церемоніал підняття
Державного прапора за участі
курсантів та офіцерів Львівського
державного університету внутрішніх
справ на Меморіалі Героїв Небесної
Сотні. 4. Концерт Veterans Strong Party
2 на FESTrepublic. 5. Фотовиставка
«Війна. Родина. Україна» в ЛНУ Івана
Франка. 6. Виставка військової техніки
на площі перед центром Довженка. 7.
Підняття Державного прапора України
на площі перед центром Довженка. 8.
Урочистий церемоніал підняття
Державного прапора України за участі
Національної академії сухопутних
військ та вояків УПА, молитва на
меморіалі Героїв Небесної сотні. 9.
Безпечний концерт гурту «Мері» на
площі перед центром Довженка. 10.
Молитва у Гарнізонному храмі святих
апостолів Петра і Павла за участі
учасників АТО.

Проведено 44 заходи, зокрема:
«Вифлиємський Вогонь Миру»,
«Новацька спартакіада 2020»,
«Півфінал Студентської Ліги Сміху
м. Львова», «Новацьке свято
Зими», «Перша місцева школа
самоврядування» та інші.

№
з/п

Напрям

Проєкт

29.2
.

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

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

29.3
.

29.4
.

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

Зміст заходу

Подання пропозицій
2020-2022
щодо створення
сприятливих умов для
розвитку молодіжної
інфраструктури м. Львова

Сприяння роботі Участь у всеукраїнських
та міжнародних проєктах
з молоддю,
у галузі молоді
створення
сприятливих
умов
життєдіяльності,
гармонійного та
різнобічного
розвитку дітей та
молоді

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

Термін
виконання

Організація та
співорганізація
проведення молодіжних
масових заходів

2020-2022

2020-2022

Виконавець

Етапи організації
(план)

Управління
молодіжної
політики
департаменту
гуманітарної
політики

Подання пропозицій
щодо створення 6-ти
молодіжних центрів у
кожному районі міста.
Створення велопаркувальних площадок
біля студентських
гуртожитків та
університетів.
Забезпечення
камерами
відеоспостереження
територій біля
студентських
гуртожитків.

Управління
молодіжної
політики
департаменту
гуманітарної
політики

Управління
молодіжної
політики
департаменту
гуманітарної
політики

Співпраця та реалізація
програмних заходів із
фондом UNICEF в
рамках ініціативи
“Громада дружня до
дітей та молоді” (Перша
та Друга молодіжні сесії
Львівської міської ради,
Школа прав людини,
“Права людини: молодь
та діти”

1. Проведення двох
масштабних
молодіжних форумів. 2.
«Лекційний тиждень» профорієнтаційний
захід для молоді
старшого шкільного віку.

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
1. Визначено місця розташування
молодіжних центрів.
2. Визначено місця облаштування
велопаркувальних площадок,
створено робочу групу.
3. Визначено місця облаштування
камерами відеоспостереження біля
студентських гуртожитків.

-

-

Подано ряд проектів для
погодження та спільної реалізації.
Проведено Третю молодіжну сесії
Львівської міської ради

55,0

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року

-

-

№
з/п

Напрям

Проєкт

29.5
.

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

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

29.6
.

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

Зміст заходу

Сприяння у
міжнародному
співробітництві з питань
молоді

Сприяння роботі Формування бачення
розвитку вуличної
з молоддю,
дитячої інфраструктури
створення
сприятливих
умов
життєдіяльності,
гармонійного та
різнобічного
розвитку дітей та
молоді

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

2020-2022

Управління
молодіжної
політики
департаменту
гуманітарної
політики

1. Організація молодіжних
візитів молоді країн
Європи та Скандинавії до
Львова з метою
міжкультурного діалогу,
обміну кращими
практиками діяльності
студентських та
молодіжних спільнот
(Бельгія, Норвегія,
Польща, Німеччина)
2. Співпраця та
реалізація програмних
заходів із фондом
UNICEF в рамках
ініціативи “Громада
дружня до дітей та
молоді” (Перша та Друга
молодіжні сесії Львівської
міської ради, Школа прав
людини, “Права людини:
молодь та діти”)
3. Підготовка заявки на
участь Львова у
міжнародному конкурсі
Європейська молодіжна
столиця 2022 та 2023р.

2020-2022

Управління
молодіжної
політики
департаменту
гуманітарної
політики

Формування оцінки стану
існуючої дитячої
інфраструктури,
визначення кількості
потребуючих відновлення
об'єктів дитячої
інфраструктури. Форум
вуличної дитячої
інфраструктури. Вивчення
способів та механізмів
спрощення процедури
оформлення підставових
документів. Залучення
провідних технологічних
елементів інклюзивного
типу. Формування
статистики та введення
чітких правил розміщення
на території міста
залежно від потреб.

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Напрацьовано механізм проведення
міжнародних молодіжних візитів і
студенських обмінів. Проведено:
Третя молодіжна сесія Львівської
міської ради, Напрацьовано та
подано ряд заходів в рамках
ініціативи «Громада дружня до дітей
та молоді», Подано ряд пропозицій
по підготовленні заявки Львова у
міжнародному конкурсі Європейська
молодіжна столиця 2020-2024.

-

-

-

-

Проводиться комплекс заходів
спрямованих на доповнення схеми
розміщення дитячих, дитячо
спортивних, спортивних
майданчиків на території міста
земельними ділянками на яких
фактично існують дитячі
майданчики та на яких можливо
зберегти конструктивні елементи з
дотриманням державних
будівельних норм. Підготовано
проект ухвали по 20-ти земельних
ділянках,також 53 земельні ділянки
перебувають на стадії підготовки
документів.

№
з/п

Напрям

Проєкт

30.1
.

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

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

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

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

Придбання туристичноспортивного
спорядження та
матеріально-технічних
засобів для якісного
проведення заходів для
дітей та молоді "Станиці
Львів Пласту"

2020-2022

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

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

2020-2022

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

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

2020-2022

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

2020-2022

30.2
.

30.3
.

30.4
.

30.5
.

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

2020-2022

Управління
молодіжної
політики
департаменту
гуманітарної
політики

1. Внесення заходів
Станиці Львів у
Календарний план
заходів.
2. Укладення договорів
з Станицею про
проведення заходів.
3. Фінасування заходів
управлінням молодіжної
політики.

Управління
молодіжної
політики
департаменту
гуманітарної
політики

1.Прийняття ухвали
Львівської міської ради
про внесення змін до
Програми розвитку
пластового руху та
підтримки Станиці
Львів.
2. Придбання
спорядження відповідно
до потреб Станиці Львів.

Управління
молодіжної
політики
департаменту
гуманітарної
політики

1. Отримання
інформації в
Управлінні комунальної
власності.
2. Вивчення
придатності приміщень
для пластової
діяльності.
3. Подача заявок
на оренду приміщень.

Управління
молодіжної
політики
департаменту
гуманітарної
політики

Подання звернень в
управління освіти щодо
надання приміщень
спортивних та актових
залів відповідно до
планів діяльності
Станиці Львів

Управління
молодіжної
політики
департаменту
гуманітарної
політики

Ремонт приміщення у
Винниках на вул.
Крип’якевича, 2:
- завершення зовнішніх
і внутрішніх робіт;
- облаштування
території;
- омеблювання
приміщень.

Кількість
учасників

979

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

270,6

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Проведено 34 заходи організацією
Пласт, серед яких - «Станичний
вишкіл з історії Пласту «Бляхарська
11»», «Інтелектуальний змаг
«Думай»», «Курінний табір куреня
ім. Івана Богуна», «Курінний
виховно-вишкільний табір к.ч. 36 ім.
Анни Ярославни» та інші.

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року

-

-

Подано заявки на два приміщення
за адресами: вул Тернопільська, 19.
та С. Петлюри, 36.

-

-

На даний час через карантин заходи
не проводяться і відповідно не було
потреби у використанні приміщень
загальноосвітніх шкіл міста
-

-

-

2 303,74

У пластовому вишкільному центрі у
Винниках, вул. Крип'якевича, 2,
завершено усі зовнішні роботи,
споруджено інклюзивний пандус,
замінено всі вікна, укріплено
фундамент та стіни. Крім цих робіт
до будинку підведено
електроенергію та водопостачання.
Триває процес підведення
газопостачання.

№
з/п

Напрям

30.6
.

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

31.1
.

31.2
.

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

Проєкт

Зміст заходу

Висвітлення у засобах
Розвиток
пластового руху масової інформації подій
"Станиці Львів Пласту"
та Львівської
міської
молодіжної
громадської
організації
"Станиця Львів
Пласту"

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

2020-2022

Управління
молодіжної
політики
департаменту
гуманітарної
політики

1. Надходження
інформації від Станиці
Львів Пласту НСОУ у
прес-службу та
подальше поширення у
ЗМІ.
2. При проведенні
заходів Станиці Львів
Пласту за фінансового
сприяння управління
молодіжної політики
подання інформації у
прес-службу.

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

Щорічний Всеукраїнський 2020-2022
Комунальна
захід для молоді
установа
"МолоДвіж", який
“Львівський міський
передбачає зустріч
молодіжний центр“
змінотворців,
спілкування та
інтерактив задля
порозуміння

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

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

Кількість
учасників

Комунальна
установа
“Львівський міський
молодіжний центр“

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Подано у прес-службу 18 публікацій
для подальшого поширення у
засобах масової інформації.

979

270,58

Підготовчий етап квітень-вересень 2020.
Реалізація - вересень
2020

2000

2020-2022

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

400,0

Підготовчий етап серпень-листопад 2020.
Реалізація - листопад
2020
100,0

-

"Молодвіж" (вересень 2020) - це
молодіжний захід у Львові, що
поєднав у собі інформативність
форуму та драйвовість фестивалю.
Сюди з різних куточків України
приїжджає активна молодь,
експерти в різних галузях,
стартапери. Все це заради
нетворкінгу та відпочинку. Відбулися
лекції від лідерів думок: Уляна
Супрун, Сергій Стерненко, Хаята,
Аліни Паш, Сергія Колоса. На
панельній дискусії "С-Стратегія
2к30" обговорювали розвиток
молодіжної політики в Україні, роль
молоді та ВМЦ у цьому процесі.
17 листопада 2020 в онлайн
форматі провели третю молодіжну
сесію Львівської міської ради.
Молодіжна сесія — це подія, яка є
прототипом справжньої
депутатської сесії. На ній молодь
представляє своєрідні депутатські
групи, які висувають ідеї
молодіжних проєктів на 2021 рік та
голосують за найцікавіші з них.

№
з/п

Напрям

Проєкт

31.3
.

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

Створення
молодіжного
медіа-ресурсу,
гнучкої
неформальної
мережі
молодіжного
середовища,
міського
волонтерського
корпусу
Впровадження
програми
соціальної
відповідальності
бізнесу "Львів
МолоДвіж Інвест"

32.1
.

33.1
.

33.2
.

33.3
.

34.1
.

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

Зміст заходу

Проведення хакатону з
питань участі молоді у
місцевому
самоврядуванні

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022

Комунальна
установа
“Львівський міський
молодіжний центр“
-

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

2020-2022

Обмін досвідом молодих
Проведення
людей з різних частин
молодіжних
України
обмінів між
містами України
з питань
розвитку
муніципалітетів

2020-2022

Проведення
молодіжних
обмінів між
містами України
з питань
розвитку
муніципалітетів

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

2020-2022

Проведення
молодіжних
обмінів між
містами України
з питань
розвитку
муніципалітетів

Проведення тематичних
2020-2022
Комунальна
заходів задля активного
установа
залучення молоді до всіх
“Львівський міський
сфер життя на місцевому
молодіжний центр“
і регіональному рівнях

Створення
культури
креативу

Етапи організації
(план)

Комунальна
установа
“Львівський міський
молодіжний центр“

Комунальна
установа
“Львівський міський
молодіжний центр“

-

2020-2022

-

Участь в конкурсі
Комунальна
Молодіжна столиця
установа
“Львівський міський Європи.
молодіжний центр“

Управління
культури
департаменту
розвитку

32

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Скасовано через поширення
пандемії COVID-19 та заборону на
проведення заходів в основного
донора - UNICEF
Реалізовано в переформатованому
стилі в рамках аплікування міста на
конкурс Молодіжної столиці Європи
2024 р.

Скасовано через поширення
пандемії COVID-19 та заборону на
проведення заходів в основного
донора - UNICEF

Скасовано через поширення
пандемії COVID-19

-

Проведення
міжнародного музичного
фестивалю "Флюгери
Львова"

Кількість
учасників

Планується проведення
заходу у другому
півріччі 2020 року

-

-

Проведено 15 зустрічей з міськими,
національними та міжнародними
організаціями з питань розвитку
молодіжної політики міста в
Європейському контексті

60

900

-

1,5

-

За підтримки фонду ООН в галузі
народонаселення проведено
дослідження благополуччя молоді в
місті та проведено 7 дискусій з
питань покращення політик у
відповідних сферах (освіта та наука,
охорона здоров'я, економічні
можливості, участь в громадському
житті, участь в політичному житті,
безпека, інформаційно-комунікаційні
технології).
Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року. У зв'язку з
пандемією захід було перенесено.

№
з/п

Напрям

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

34.2
.

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

Створення
культури
креативу

Проведення двічі на рік
фестивалю "Ніч у Львові"

2020-2022

34.3
.

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

Створення
культури
креативу

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

2020-2022

Управління
культури
департаменту
розвитку
Управління
культури
департаменту
розвитку

34.4
.

34.5
.

35.1
.

36.

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

Створення
культури
креативу

Створення
культури
креативу

Партисипативні
проєкти в
оновлених
бібліотеках міста
Організація
конкурсів "Юні
таланти"

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

2020-2022

Проведення Фестивалюлабораторії підліткової
драматургії "ДрамаTeen",
який допомагає відібрати
талановитих школярів

2020-2022

Діяльність Першої
Львівської Медіатеки,
Urban бібліотеки, Wikiбібліотеки

2020-2022

Організація конкурсів
"Юні таланти"

2020-2022

Управління
культури
департаменту
розвитку

Управління
культури
департаменту
розвитку

Управління
культури
департаменту
розвитку
Управління
культури
департаменту
розвитку

Етапи організації
(план)

-

Планується проведення
заходу у другому
півріччі 2020 року.
1. Створення нового
формату.
2. Затвердження
учасників.
3. Проведення
фестивалю.
Свято організовують
ініціативні мешканки
району за підтримки
управління культури
Львівської міської ради.
Мета свята —
згуртувати і
познайомити сусідів між
собою, розвивати
мікрорайон.

Кількість
учасників

-

550

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)
150,0

30,0

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року. У зв'язку з
пандемією захід було перенесено.
13 вересня та 20 вересня 2020
проведено ХVІІ Всеукраїнський
театральний фестиваль дитячих та
юнацьких колективів “Казка в гаю” у
Музеї народної архітектури і побуту
у Львові імені Климентія
Шептицького.

5-й фестиваль добросусідства
"Балатон-Фест" відбувся у вересні
2020. Перший день фестивалю активності онлайн: дитячий
веломарафон, шаховий турнір,
квест районом, онлайн дискусія та
інтерв‘ю з відомим мешканцем
району, конкурс малюнку, йога
онлайн. У другий день фестивалю
наживо - нагородження переможців
квесту, шахового турніру, конкурсу
малюнку, сімейна естафета, за
попередньою реєстрацією з
дотриманням карантинних вимог,
забіг на біговелах та самокатах,
концерт.
Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ведення офіційних сторінок
закладів у соціальних мережах.
Видача книг на замовлення.
Діяльність бібліотек проводиться
згідно з карантинними
обмеженнями.
Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року

№
з/п

Напрям

37.1
.

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

38.

39.1
.

39.2
.

39.3
.

39.4
.

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

Проєкт

Зміст заходу

Проєкт "Friendly Проведення тренінгів з
бюджетування видатків
school"
та розподілу ресурсів,
формування команди,
дизайну, стратегії
комунікації, таймменеджменту
Патріотичне виховання
Патріотичне
учнівської молоді м.
виховання
Львова, популяризація
учнівської
аніматорства та
молоді м.
шкільного
Львова,
популяризація волонтерського руху
аніматорства та
шкільного
волонтерського
руху
Видрук зошитів для учнів
Проєкт
7-х класів та організація
"Маленький
принц. Львів, що уроків, на яких діти
любить тварин" спілкуватимуться з
вчителями про
взаємодію людей та
тварин, потреби тварин,
наслідки
безвідповідального
ставлення до них та
правила відповідальної
поведінки.

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

2020-2022

Етапи організації
(план)

Проведено навчання аніматорів 7 та
8 березня 2020 р.

45

17,1

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Проведення навчальних 2020-2022
дводенних тренінгів для
вчителів біології, які
викладають курс зоології,
“круглих столів“ та пресконференції

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Проєкт
"Маленький
принц. Львів, що
любить тварин"

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

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Проведення
2020-2022
Проєкт
презентаційних тренінгів
"Маленький
принц. Львів, що для вчителів шкіл України
любить тварин"

-

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Проєкт
"Маленький
принц. Львів, що
любить тварин"

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року

-

-

2020-2022

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Планується реалізація
заходів у 2020-2021
навчальному році.

-

2020-2022

Кількість
учасників

-

-

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року
-

-

-

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року
-

-

-

75

-

-

Проведено 3-х денні тренінги у січнілютому 2020 року. У тренінгу
прийняли участь 3 групи по 25
учасників. Заходи реалізовувалися
за спонсорської підтримки.

№
з/п

Напрям

Проєкт

40.1
.

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

Проєкт "Юні
екскурсоводи"

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Навчальні тренінги та
екскурсії для юних
екскурсоводів з числа
школярів міста

2020-2022

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Придбання призів для
успішних учасників
проєкту

2020-2022

40.2
.

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

Проєкт "Юні
екскурсоводи"

41.1
.

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

Розвиток
молодих лідерів
та підтримка
Української
академії
лідерства

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

2020-2022

Розвиток
молодих лідерів
та підтримка
Української
академії
лідерства

Організація та
проведення освітньовиховних та культурномистецьких заходів:
форумів, конференцій,
семінарів, літніх шкіл,
фестивалів, акцій,
експозицій, флешмобів,
спрямованих на
формування ціннісних
орієнтирів, національної
ідентичності та
відповідального
лідерства молоді

2020-2022

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

2020-2022

41.2
.

41.3
.

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

КРЕАТИВНА
МОЛОДЬ

Розвиток
молодих лідерів
та підтримка
Української
академії
лідерства

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики
Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

100

-

-

-

-

Проведено тематичні навчальні
екскурсії 23 січня 2020, 18 лютого
2020, 20 лютого 2020, 10 березня
2020. Кількість учасників груп
досягала 25 осіб.
Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року

-

-

-

Проведено:
Перша місцева школа
самоврядування;
Третя молодіжна сесія Львівської
міської ради;
Волонтерський молодіжний центр;
Територія дитячого дозвілля.

Управління
молодіжної
політики
департаменту
гуманітарної
політики
-

Управління
молодіжної
політики
департаменту
гуманітарної
політики

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)

Відповідно до Програми
створення сприятливих
умов розвитку молодих
лідерів та підтримки
Української академії
лідерства у м. Львові.

490

29,00

500,00

Здійснено видатки на
компенсування плати за
використання приміщень
реколекційно-оздоровчого центру
УГКЦ «Світлиця» за адресою: смт.
Брюховичі, вул. Широка, 4.

№
з/п

Напрям

Проєкт

42.1
.

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

Розвиток
спортивної
інфраструктури
м. Львова

Будівництво першого
комунального
спортивного залу для
єдиноборств

2020-2022 Управління спорту
департаменту
гуманітарної
політики

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

Розвиток
спортивної
інфраструктури
м. Львова

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

42.2
.

42.3
.

43.1
.

Зміст заходу

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

Розвиток
спортивної
інфраструктури
м. Львова

Будівництво шести
муніципальних басейнів

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

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

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

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022 Управління спорту
Департаменту
гуманітарної
політики

2020-2022 Управління спорту
департаменту
гуманітарної
політики

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

-

353,39

-

-

-

-

-

-

1. Подання документів
2. Опрацювання
документації
3. Вручення премії
-

746,5

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
ЛКП "Спортресурс" здійснює
реконструкцію нежитлового
приміщення, за адресою вул.
Стрийська, 87, під клуб
єдиноборств. Розроблено ПКД та
оголошено тендер на визначення
підрядної організації для реалізації
проєкту
Проведено коригування проекту
згідно з отриманими зауваженнями
та пройдено державну експертизу.
Корегована проектна докментація
погоджена ЛОДА та готується
проект рішення Виконкому ЛМР про
її затвердження. Отримано дозвіл
на виконання будівельних робіт.
Роботи на об'єкті не виконувались у
зв'язку з відсутністю фінансування,
а також усуненням невідповідностей
у проекті . Львівський окружний
адміністративний суд підтвердив
законність процедури визначення
переможцем тендерних закупівель
компанію ТОВ «АльтісКонстракшн». Однак, Західний офіс
Держаудитслужби подав апеляційну
скаргу у Восьмий апеляційний
адміністративний суд, яка була
задоволена. Замовником подано
касаційну скаргу. Подано запити на
участь в ряді програм грантової
підтримки, та залучення коштів
державного бюджету.

Прийнято ухвалу №6376 від
05.03.2020р. з переліком земельних
ділянок які будуть відведені для
подальшого будівництва басейнів

За результатами змагань у 2020
році за програмою премій
спортменам і тренерам було
виділено 746 583 гривень на премії
15 спортсменам та 3 командам і їх
тренерам (загалом 29 людей
отримало премії).

№
з/п

Напрям

Проєкт

43.2
.

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

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

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

Стимулювання
росту рівня
спортивних
досягнень та
підвищення
кваліфікації
працівників
установ,
організацій,
підпорядкованих
підприємств
44.1
СПОРТ ЯК
Участь у
.
ДЖЕРЕЛО
всеукраїнських
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ та міжнародних
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ проєктах у галузі
ЦІЛЕЙ
спорту
43.3
.

44.2
.

СПОРТ ЯК
Участь у
ДЖЕРЕЛО
всеукраїнських
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ та міжнародних
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ проєктах у галузі
ЦІЛЕЙ
спорту

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

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

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

2020-2022 Управління спорту
департаменту
гуманітарної
політики

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

2020-2022 Управління спорту
департаменту
гуманітарної
політики

Організація та
проведення
Міжнародного турніру з
хокею "Львів Трофі"

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

Збільшення кількості
секцій з різних видів
спорту та залучення і
мотивація молодих
тренерів до роботи у
спортивній галузі.

-

37 538, 8

1. Конкурс
2. Опрацювання
документів
3. Визначення
переможців

1. Отримання листа від
організаторів 2.
Винесення на розгляд
сесії проекту ухвали про
проведення заходу у
вересні 2020 року
3.Підготовлення
розпорядження
Міського голови 3.
Отримання та
опрацювання пакету
документів від
організаторів
1. Конкурс
2. Опрацювання
документів
3. Визначення
переможців

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
У м. Львові функціонують 16
ДЮСШ. Кількість секцій становить
42 з різних видів спорту, зокрема:
плавання, стрільба з лука,
настільний теніс, теніс, футбол,
футзал, стрільба кульова, боротьба
дзюдо, боротьба вільна, боротьба
самбо, спортивне орієнтування,
санний спорт, хокей, лижний спорт,
кінний спорт, шахи, веслування на
байдарках та каное, водне поло,
фехтування, гімнастика спортивна,
гімнастика художня, спортивна
акробатика, стрибки на батуті,
важка атлетика, гандбол, волейбол,
легка атлетика, карате, кікбоксинг,
бокс.
У 2020 році 100 дитячих тренерів з
49 видів спорту отримали
одноразову грошову винагороду на
загальну суму 3 105 590 грн.

-

2020-2022 Управління спорту
департаменту
гуманітарної
політики

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

3 105,5

Захід відбувся у вересні 2020 року.
Від управління спорту було надано
організаційну та медійну підтримку.

-

-

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року.
-

-

№
з/п
44.3
.

44.4
.

45.1
.

45.2
.

Напрям

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

СПОРТ ЯК
Участь у
ДЖЕРЕЛО
всеукраїнських
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ та міжнародних
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ проєктах у галузі
ЦІЛЕЙ
спорту

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

2020-2022 Управління спорту
департаменту
гуманітарної
політики

1. Конкурс
2. Опрацювання
документів
3. Визначення
переможців

СПОРТ ЯК
Участь у
ДЖЕРЕЛО
всеукраїнських
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ та міжнародних
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ проєктах у галузі
ЦІЛЕЙ
спорту

Організація, проведення
та участь у різноманітних
змаганнях та спортивних
проєктах

2020-2022 Управління спорту
департаменту
гуманітарної
політики

1. Подання листа від
організаторів щодо
ініціативи проведення
заходу
2. Опрацювання
документів
3. Проведення заходу
4. Звітування

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

Надання фінансової
підтримки громадським
організаціям на
закупівлю спортивної
форми та спортивного
інвентарю
Розвиток Львівського
комунального закладу
"Клуб ігрових видів
спорту"

2020-2022 Управління спорту
департаменту
гуманітарної
політики

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

Організаційна та
фінансова
підтримка
спортивних
клубів та
організацій
Організаційна та
фінансова
підтримка
спортивних
клубів та
організацій

2020-2022 Управління спорту
департаменту
гуманітарної
політики

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Захід було скасовано через
пандемію COVID-19

-

-

-

-

Було проведено перший спортивний
форум, учасниками якого стали 100
учасників, 4 лектора та 14 фахівців
сфери спорту

Дію програми на 2020 рік
призупинено у зв'язку з пандемією COVID-19
-

Комунальний заклад
ЛМР, мета якого
розвиток та
популяризація ігрових
видів спорту у м.
Львові, створення
сприятливих умов для
проведення навчальнотренувального процесу,
залучення дітей до
ігрових видів спорту,
виступи на українських
та міжнародних
змаганнях виховання
провідних спортсменів
Львова та подальший їх
розвиток та
представництво саме у
Львові, а не за інші
області чи міжнародні
клуби.

-

-

Заходи реалізовуються впродовж
року за запитом організаторів.

-

6 062, 4

№
з/п

Напрям

Проєкт

Зміст заходу

45.3
.

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

Організаційна та
фінансова
підтримка
спортивних
клубів та
організацій

Відновлення спортивних
баз комунальних дитячоюнацьких спортивних
шкіл

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

Організація та
співорганізація
проведення
спортивномасових заходів

1. Конкурс
2. Опрацювання
документів
3. Визначення
переможців

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

Організація та
співорганізація
проведення
спортивномасових заходів

Надання фінансової
2020-2022 Управління спорту
підтримки громадським
департаменту
організаціям та дитячогуманітарної
юнацьким спортивним
політики
школам,
підпорядкованим
громадським
організаціям, на
проведення спортивних
заходів
Організація та
2020-2022 Управління спорту
проведення кубка Львова
департаменту
з триатлону
гуманітарної
політики

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

2020-2022 Управління спорту
Організація та Організація та
департаменту
співорганізація проведення відкритого
кубка Львова з мотокросу
гуманітарної
проведення
політики
спортивномасових заходів

1. Конкурс
2. Опрацювання
документів
3. Визначення
переможців

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

Організація та Організація та
співорганізація проведення Ігор
ветеранів спорту
проведення
спортивномасових заходів

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

Організація та
співорганізація
проведення
спортивномасових заходів

46.1
.

46.2
.

46.3
.

46.4
.

46.5
.

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

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022 Управління спорту
департаменту
гуманітарної
політики

2020-2022 Управління спорту
департаменту
гуманітарної
політики

2020-2022 Управління спорту
департаменту
гуманітарної
політики

Етапи організації
(план)
1. Створення ПКД. 2.
Проведення
експертизи.
3. Перевірка експертизи
фінконтролем.
4. Проведення
фінансування.
5. Проведення тендеру.
6. Підписання угоди на
проведення робіт.

Кількість
учасників

14 ДЮСШ м.
Львова

3 761, 3

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
1. Проведено капітальний ремонт
борцівського залу ДЮСШ № 7 м.
Львова.
2. Відремонтовано фасад будівлі
ДЮСШ № 6 м. Львова.
3. Розпочали реконструкцію
павільйону СДЮШОР "Електрон".
4. Триває будівництво роздягалень
на території ЛСДЮШОР № 4.

У другому півріччі 2020 року
відбулося 28 спортивних заходів,
надано фінансову підтримку на
загальну суму близько 950 тис. грн.
-

1. Конкурс
2. Опрацювання
документів
3. Визначення
переможців

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

950,0

У звязку з пандемією даний захід не
відбувся у 2020 році
-

-

-

350,0

Відкритий кубок Львова з мотокросу
відбувся 3-4.10.20 на мототреку
"Майорівка". Загальний буджет
заходу 350 000,00 грн.

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року
-

1. Конкурс
2. Опрацювання
документів
3. Визначення
переможців

-

-

У другому півріччі 2020 року
проведення 11 відкритий кубків
Львова на загальну суму 2 198
000,00 грн.
-

2 198,0

№
з/п
47.1
.

47.2
.

47.3
.

48.1
.

48.2
.

Напрям

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

СПОРТ ЯК
Сприяння у
ДЖЕРЕЛО
міжнародному
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ співробітництві з
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
питань спорту
ЦІЛЕЙ

Надання фінансової
2020-2022 Управління спорту
підтримки перспективним
департаменту
спортсменам гуманітарної
претендентам на участь
політики
у ХХХІІ Літніх
Олімпійських іграх та ХVI
Літніх Паралімпійських
іграх

СПОРТ ЯК
Сприяння у
ДЖЕРЕЛО
міжнародному
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ співробітництві з
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
питань спорту
ЦІЛЕЙ

Надання фінансової
2020-2022 Управління спорту
підтримки на проведення
департаменту
спортивних заходів з
гуманітарної
метою популяризації
політики
олімпійських видів спорту

СПОРТ ЯК
Сприяння у
ДЖЕРЕЛО
міжнародному
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ співробітництві з
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
питань спорту
ЦІЛЕЙ

Організація та
проведення
Міжнародного фанфестивалю "Єврофанз"

2020-2022 Управління спорту
департаменту
гуманітарної
політики

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

Розвиток
вуличної
спортивної
інфраструктури

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

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

Розвиток
вуличної
спортивної
інфраструктури

Етапи організації
(план)
Фінансова підтримка
здійснюється до
початку Ігор ХХХІІІ
Олімпіади та ХVI
Літніх
Паралімпійських іграх.

Кількість
учасників

25

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

3 700,0

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Щомісячна виплата стипендій 25
спортсменам елітної групи,
кандидатам на участь у Іграх ХХХІІІ
Олімпіаді та ХVI Літніх
Паралімпійських іграх. Загальна
сума фінансування на 2020 рік
становить 3,7 млн грн

Проведено Олімпійський день та
заходи з промоції олімпійського руху
на суму 104 000 грн
-

-

104,0

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року
-

-

-

-

-

2 571,2

Капітальний ремонт
2020-2022 Управління спорту
спортивного майданчика
департаменту
на
вул. Т.
гуманітарної
Шевченка, 360 (мініполітики
футбольний майданчик зі
штучним покриттям та
вуличними тренажерами)
-

-

2 651,8

ЛКП "Спортресурс" провели роботи
з облаштування мультифункційного
майданчика для гри у футбол та
баскетбол з полівініловим
покриттям. Майданчик здано в
експлуатацію

ЛКП «Спортресурс» завершує
роботи з облаштування
мультифункійного майданчика. Було
облаштовано міні-футбольний
майданчик з штучною травою,
лавами для запасних гравців
та освітленням. Також тут
передбачено зону з величними
тренажерами та місцями для
відпочинку відвідувачів спортивного
майданчика. Ремонті роботи, майже
завершені, залишилося встановити
освітлення та додаткову вловлюючу
сітку. При виконанні робіт виникли
додаткові робрти. Роботи
виконуються підрядною
організацією ТзОВ «Динамо Інвест».

№
з/п

Напрям

Проєкт

48.3
.

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

Розвиток
вуличної
спортивної
інфраструктури

48.4
.

48.5
.

48.6
.

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

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

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)
Капітальний ремонт
Розвиток
спортивного майданчика
вуличної
на
вул. Тракт
спортивної
інфраструктури 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

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

2020-2022 Управління спорту
департаменту
гуманітарної
політики

Розвиток
вуличної
спортивної
інфраструктури

Етапи організації
(план)

-

-

Кількість
учасників

-

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

1 230,9

275,1

2020-2022 Управління спорту
департаменту
гуманітарної
політики
-

-

-

-

4 537,77

4 491,71

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
ЛКП "Спортресурс" проводить
роботи з облаштування
мультифункційного майданчика для
гри у футбол та баскетбол з
поліуретановим покриттям та
штучною травою. В 2020 році
облаштовано основу та
встановлено опори огорожі
майданчика

ЛКП "Спортресурс" виготовило
проектно-кошторисну документацію
на облаштування
мультифункційного майданчика з
тенісними кортами, мініфутбольним майданчиком,
баскетбольним майданчиком,
біговими доріжками. Оголошено
тендер для визначення підрядної
організації для реалізації проєкту.

ЛКП "Спортресурс" провело роботи
з облаштування мультифункційного
майданчика з поліуретановим
покриттям, зоною для Street
Workout, вуличними тренажерами
та біговою доріжкою з
поліуретановим покриттям.
Майданчик введено в експлуатацію

ЛКП "Спортресурс" проводить
роботи з облаштування
мультифункційного майданчика з
полівініловим покриттям, зоною для
Street Workout, вуличними
тренажерами, футбольним полем з
натуральною травою та біговими
доріжками з поліуретановим
покриттям

№
з/п

Напрям

Проєкт

Зміст заходу

48.7
.

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

Розвиток
вуличної
спортивної
інфраструктури

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

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

Придбання подарунків
для переможців
Командних естафет
відповідно до програми
активностей

2020-2022

49.1
.

49.2
.

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

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

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

-

Кількість
учасників

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

3 478,80

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Розпочалася реконструкція
спортивного комплексу (вартістю 50
млн грн) з тренувальним полем для
регбі, тенісними кортами (3 шт.),
біговою доріжкою, стрибковою
ямою, баскетбольним майданчиком.
Завершено баскетбольний
майданчик з поліуретановим
покриттям.

У лютому 2020 року проведено
районні відбіркові тури, у яких взяли
участь 150 учнів з шести шкіл міста.

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

-

150

-

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

-

-

-

№
з/п

Напрям

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Підготовка та
забезпечення належного
технічного стану
спортивних споруд для
проведення масових
спортивних та культурновидовищних заходів

2020-2022

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Проведення родинного
фізкультурнооздоровчого заходу з
рухливими іграми та
естафетами із
залученням батьків,
школярів та вчителів
50.2
СПОРТ ЯК
Проект "Здорова Придбання подарунків
.
ДЖЕРЕЛО
родина - міцна для переможців заходів
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
проекту, для
Україна":
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
стимулювання
ЦІЛЕЙ
подальшого проведення
родинного активного
відпочинку
51.1
СПОРТ ЯК
Проект "Урок на Проведення навчальних
.
ДЖЕРЕЛО
тренінгів для учителів
здоров’я"
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
фізкультури міста із
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
проведення тематичних
ЦІЛЕЙ
уроків, спрямованих на
задіяння та опрацювання
певної частини тіла
(зокрема "Здорова
спина", "Здорова стопа"
та ін.)

2020-2022

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

Проєкт

Проведення
фізкультурного
фестивалю
"Cool Games" впровадження
інноваційних
підходів до
проведення
уроків фізичної
культури та
популяризації
здорового
способу життя
серед школярів
50.1
СПОРТ ЯК
Проект "Здорова
.
ДЖЕРЕЛО
родина - міцна
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
Україна":
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ
49.3
.

51.2
.

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

Етапи організації
(план)

2020-2022

2020-2022
Проект "Урок на Організація візитів для
школярів до
здоров’я"
спеціалізованих
спортивних комплексів та
здійснення пробних
тренувань на
різноманітних
профільних майданчиках

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Планується реалізація
заходу у другому
півріччі 2020 року.

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Планується реалізація
заходу у другому
півріччі 2020 року.

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Планується реалізація
заходів у другому
півріччі 2020 року.

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)

-

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року
-

-

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року
-

-

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року

-

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року

-

2020-2022

Кількість
учасників

-

Планується реалізація
заходу у другому
півріччі 2020 року.

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року

-

-

№
з/п

Напрям

Проєкт

52.1
.

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

Проект "Цілий
рік граємо –
здоров’я
здобуваємо"

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

Проект "Цілий
рік граємо –
здоров’я
здобуваємо"

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

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

52.2
.

53.1
.

53.2
.

53.3
.

53.4
.

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Проведення теоретикопрактичних занять з
різних видів спорту

2020-2022

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Придбання подарунків
для переможців
фізкультурно-оздоровчих
квестів

2020-2022

Впровадження нових
варіативних модулів з
фізичної культури для
ознайомлення з
різноманітними видами
спорту та рухової
активності
Проект "Джуніор Закупівля інвентаря та
Z" - соціальний обладнання для шкілрух за сприяння учасників проекту для
розвитку нових заняття видами спорту,
які були вибрані
видів спорту
серед школярів пріоритетними, після
ознайомчих занять

2020-2022

2020-2022

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

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

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

2020-2022

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

Проект "Джуніор Придбання подарунків
Z" - соціальний для переможців шкільних
рух за сприяння ліг
розвитку нових
видів спорту
серед школярів

2020-2022

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
У лютому 2020 року проведено
тренінгові навчання та семінари

-

20

-

Захід не реалізовувався у першому
півріччі 2020 року.
-

-

-

Проведено 120 семінарів для шкіл,
що долучилися до соціального руху
-

500

-

Закуплено інвентар для шкілучасників проекту

-

-

135,5

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року
-

-

-

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року
-

-

-

№
з/п

Напрям

Проєкт

Термін
виконання

Навчання педагогів та
2020-2022
напрацювання
методичних
рекомендацій з метою
проведення уроку
фізичної культури з
елементами методики
профілактики
захворювань опорнорухового апарату
54.2
СПОРТ ЯК
2020-2022
Проект "Здорова Проведення одного
.
ДЖЕРЕЛО
уроку з фізичної культури
постава" ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
на тиждень з
програма
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
залучення дітей елементами методики
ЦІЛЕЙ
профілактики
1-4 класів до
захворювань опорнозанять для
рухового апарату, для
формування
учнів 1-4-х класів у не
правильної
менше як п’яти закладах
постави
загальної середньої
освіти кожного району
міста
55.1
СПОРТ ЯК
Проведення групових
2020-2022
Реалізація
.
ДЖЕРЕЛО
"Європейська виїзних зустрічей з
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
вчителями,
спортивна
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ознайомлення з
родина" ЦІЛЕЙ
системами викладання
міжнародний
проект обміну фізичної культури,
плавання у школах та
методиками
розвитком культурновикладання
мистецького напрямку у
фізичної
навчальних закладах
культури між
учителями
Львова та країн
Європи
54.1
.

СПОРТ ЯК
Проект "Здорова
ДЖЕРЕЛО
постава" ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
програма
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
залучення дітей
ЦІЛЕЙ
1-4 класів до
занять для
формування
правильної
постави

Зміст заходу

Виконавець

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики
-

49

88,2

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
16.01-05.02.2020 проведено
навчання педагогів та здійснено
напрацювання методичних
рекомендацій для проведення
уроків фізичної культури з
елементами методики профілактики
захворювань опорно-рухового
апарату

Закуплено необхідний інвентар для
проведення уроків фізичної
культури з елементами методики
профілактики захворювань опорнорухового апарату

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики
-

31 навчальний
заклад

630,2

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

-

-

-

№
з/п

Напрям

Проєкт

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

Реалізація
"Європейська
спортивна
родина" міжнародний
проект обміну
методиками
викладання
фізичної
культури між
учителями
Львова та країн
Європи
55.3
СПОРТ ЯК
Реалізація
.
ДЖЕРЕЛО
"Європейська
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
спортивна
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
родина" ЦІЛЕЙ
міжнародний
проект обміну
методиками
викладання
фізичної
культури між
учителями
Львова та країн
Європи
56.1
СПОРТ ЯК
Розвиток
.
ДЖЕРЕЛО
баскетболу у
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
закладах
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
загальної
ЦІЛЕЙ
середньої освіти:
55.2
.

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

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

Організація та
проведення обмінів
серед школярів для
підвищення рівня
співпраці

2020-2022

Проведення методиконавчальної роботи з
вчителями фізичної
культури закладів
загальної середньої
освіти із залученням
тренерів з баскетболу
56.3
СПОРТ ЯК
Організація та
Розвиток
.
ДЖЕРЕЛО
проведення відкритих
баскетболу у
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
районних та міських
закладах
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
змагань з баскетболу
загальної
ЦІЛЕЙ
середньої освіти: серед учнівських команд
закладів загальної
середньої освіти міста у
трьох вікових категоріях.

2020-2022

СПОРТ ЯК
Розвиток
ДЖЕРЕЛО
баскетболу у
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
закладах
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
загальної
ЦІЛЕЙ
середньої освіти:

2020-2022

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)

-

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

-

2020-2022

Кількість
учасників

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року

-

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

56.2
.

Етапи організації
(план)

-

Планується подальша
реалізація заходів у
2020-2021 навчальному
році.

-

29 навчальних
заклади

-

-

Впродовж року у 29 закладах
середньої загальної освіти
проводяться уроки з фізичної
культури з елементами баскетболу
для учнів 4-5-х класів
Проведено навчання із залученням
професійних тренерів з баскетболу

30 навчальних
заклади

-

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики
-

-

-

№
з/п

Напрям

Проєкт

Зміст заходу

Придбання спортивного
інвентарю для закладів
загальної середньої
освіти які проводять
уроки з фізичної
культури з елементами
баскетболу
57.1
СПОРТ ЯК
Розвиток шахів у Проведення навчальних
.
ДЖЕРЕЛО
семінарів для підготовки
закладах
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
нових тренерів та
загальної
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ середньої освіти: підвищення шахової
ЦІЛЕЙ
кваліфікації працюючих
керівників шахових
гуртків з числа вчителів
загальноосвітніх
навчальних закладів м.
Львова та представників
громадськості.
56.4
.

57.2
.

57.3
.

58.1
.

СПОРТ ЯК
Розвиток
ДЖЕРЕЛО
баскетболу у
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
закладах
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
загальної
ЦІЛЕЙ
середньої освіти:

СПОРТ ЯК
Розвиток шахів у
ДЖЕРЕЛО
закладах
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
загальної
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ середньої освіти:
ЦІЛЕЙ

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

2020-2022

Поновлення
2020-2022
матеріальної бази для
роботи шкільних шахових
гуртків

2020-2022

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

2020-2022

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

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

29 навчальних
заклади

110,0

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Придбано спортивний інвентар для
29 закладів освіти

-

СПОРТ ЯК
Розвиток шахів у Організація та
ДЖЕРЕЛО
проведення щорічного
закладах
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
заходу "Шкільна ліга з
загальної
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ середньої освіти: шахів" на базі
ЦІЛЕЙ
загальноосвітніх
навчальних закладів
міста

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

Етапи організації
(план)

-

-

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року
-

-

-

Проведення
заплановано на
березень та листопад
2020

800

69,0

Відкритий кубок Львова з кібершахів
проводилися на ігровій платформі
Lichess серед учнів шкільних
шахових гуртків. У змаганні взяли
участь 592 учасники. Переможцями
та призерами змагань стали 157
учнів закладів середньої освіти. В
різних номінаціях (за районами м.
Львова, рейтингом) переможці
отримали понад 350 призів, а саме:
статуетки, медалі, дипломи,
електронні шахові годинники і шахи.
Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики
-

-

-

№
з/п

Напрям

Проєкт

58.2
.

СПОРТ ЯК
ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ

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

1.1. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ
У МІСТІ

1.2. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ
У МІСТІ

2.1. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ
У МІСТІ

Відеонагляд
міста

Відеонагляд
міста

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

Зміст заходу

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

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".
Створення Центру
обробки даних,
збільшення серверних
потужностей системи
відеоспостереження та
відкриття ситуаційного
центру оперативного
реагування на події у
місті.
Здійснення комплексних
заходів, скерованих на
забезпечення
громадського порядку та
громадської безпеки
комунальних
підприємств, установ та
організацій Львівської
міської ради та її
структурних підрозділів

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

Етапи організації
(план)

-

Кількість
учасників

учні 4-х класів 104
шкіл

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Проводилося навчання у лютому
2020, для учнів 4-х класів 104 шкіл
міста. З березня 2020 року заходи
тимчасово призупинені у зв'язку з
карантином.
-

Пріоритет ІІ. Захист життя і здоров’я кожного
Встановлення вузлів
2020-2022
Управління
відеоспостереження
безпеки міста

для ключових
перехресть міста,
встановлення вузлів
відеоспостереження
розпізнавання обличь,
встановлення острівців
безпеки. По проектах
громадського бюджету
готується технічна та
тендерна документація.

2020-2022

2 865,00

Управління
безпеки міста

-

2020-2022

-

Управління
безпеки міста

-

18 000,00

Підготовка тендерної
документації,
планується оголошення
тендеру до 10.07.2020.

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)

-

Кількість камер відеоспостереження
встановлених по місту досягла 550
шт. Реалізовуються також проекти
щодо встановлення системи
відеоспостереження та здійснення
охорони громадського порядку по
віддалених районах міста. Проект
«Безпечне рясне-2» (Рясне-1,Рясне2, Кам'янка) (ухвала № 5996 від
12.12.2019 Про затвердження
переліку проектів – переможців
громадського бюджету м. Львова на
2020 рік). У зв'язку із затриманням
фінансування укладено додаткову
угоду про продовження виконання
умов договору до 31.12.2021.

Створено Центр безпеки міста
(облаштовано відеопанелі, робочі
місця, серверні потужності).
Встановлено більше 500 камер
відеоспостереження. Проектується
встановлення 2500 камер у місті та
збільшення сервісних потужностей
для розширення можливостей
Центру.
Силами працівниками Управління
безпеки міста та ЛКП
«Муніципальна варта» здійснюється
постійний контроль за дотриманням
громадського порядку в центральній
частині міста та контроль заїзду
транспортних засобів в пішохідну
зону центральної частини міста.

№
з/п

Напрям

2.2. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ
У МІСТІ

2.3. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ
У МІСТІ

3.1. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ
У МІСТІ

3.2. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ
У МІСТІ

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

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

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

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

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

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

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

2020-2022

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

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

2020-2022

Етапи організації
(план)

-

Кількість
учасників

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

Управління
безпеки міста

-

-

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Станом на 2020 р, січень-червень
Львівське комунальне підприємство
"Муніципальна варта" охороняє
комунальні об'єкти згадано ухвали
Львівської міської ради,
затвердженої на сесії 28.04.2020
Про перелік комунальних об’єктів,
охорону громадського порядку та
безпеки яких буде здійснювати ЛКП
«Муніципальна варта» у червнігрудні 2020 року. Відтак, 13 об’єктів
охоронятимуться до кінця року
силами ЛКП «Муніципальна варта».

Охорона громадського порядку
комунальних об'єктів здійснюється
відповідно до повноважень
передбачених ухвалою Львівської
міської ради № 6477 від 28.04.2020
"Про затвердження Переліку
комунальних об’єктів Львівської
міської ради, охорону громадського
порядку та безпеки яких здійснює
ЛКП “Муніципальна варта“ у квітнігрудні 2020 року" без залучення
сторонніх організацій.

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року.

Управління
безпеки міста

-

-

-

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року.

Управління
безпеки міста

-

-

-

№
з/п

Напрям

4.1. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ
У МІСТІ

4.2. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ
У МІСТІ

4.3. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ
У МІСТІ

5.1. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ
У МІСТІ

5.2. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ
У МІСТІ

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Забезпечення
пожежної та
техногенної
безпеки у
закладах
культури

Забезпечення
протипожежного захисту
закладів з масовим
перебуванням людей.

Забезпечення
пожежної та
техногенної
безпеки у
закладах
культури

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

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

Забезпечення достатньої
кількості засобів
пожежогасіння

Організація та
проведення
оперативного контролю
за дотриманням вимог
пожежної та техногенної
безпеки у закладах галузі
освіти, охорони здоров’я,
спорту та молоді,
соціального захисту
населення

2020-2022

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

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

2020-2022

Виконавець

Управління
культури
департаменту
розвитку,
управління з
питань
надзвичайних
ситуацій та
цивільного захисту
населення
2020-2022
Управління
культури
департаменту
розвитку,
управління з
питань
надзвичайних
ситуацій та
цивільного захисту
населення
2020-2022
Управління
культури
департаменту
розвитку
2020-2022

Департамент
гуманітарної
політики,
управління з
питань
надзвичайних
ситуацій та
цивільного захисту
населення

Департамент
гуманітарної
політики,
управління з
питань
надзвичайних
ситуацій та
цивільного захисту
населення

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Встановлення
пожежних сигналізацій у
закладах культури

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Реалізовано згідно з "Програмою
забезпечення пожежної та
техногенної безпеки у закладах
культури м. Львова на 2019-2023
рр.".

-

Заміна електропроводки у закладах
культури

649,10

Реалізовано згідно з "Програмою
забезпечення пожежної та
техногенної безпеки у закладах
культури м. Львова на 2019-2023
рр.".

-

-

Реалізовано згідно з "Програмою
забезпечення пожежної та
техногенної безпеки у закладах
культури м. Львова на 2019-2023
рр.".

-

Проводиться щоденний контроль на
рівні керівників підрозділів,
щомісячний контроль на рівні
керівників установ та
щоквартальний контроль на рівні
відповідних профільних управлінь.
-

-

-

-

-

-

Проводяться навчання керівників,
відповідальних осіб за стан
пожежної безпеки перед початком
роботи і періодично 1 раз на 3 роки,
згідно з визначеним графіком.
Створюються комісії з перевірки
знань в закладах. Проводяться
відповідні інструктажі.

№
з/п

Напрям

5.3. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ
У МІСТІ

5.4. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ
У МІСТІ

5.5. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ
У МІСТІ

5.6. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ
У МІСТІ

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Департамент
гуманітарної
політики,
управління з
питань
надзвичайних
ситуацій та
цивільного захисту
населення

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

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

2020-2022

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

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

2020-2022

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

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

2020-2022

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

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

Департамент
гуманітарної
політики,
управління з
питань
надзвичайних
ситуацій та
цивільного захисту
населення

Департамент
гуманітарної
політики,
управління з
питань
надзвичайних
ситуацій та
цивільного захисту
населення

Етапи організації
(план)

-

Кількість
учасників

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Оновлюються плани евакуації на
об'єктах. Забезпечуються
інструкціями по евакуації на випадок
пожежі об'єкти з масовим
перебуванням людей. Здійснюється
придбання та розміщення знаків
безпеки.

Заходи реалізовуються впродовж
року. Проведення заходів у 2020
році були тимчасово призупинені у
зв'язку з карантином.

-

-

-

Заходи реалізовуються впродовж
року. Проведення заходів у 2020
році були тимчасово призупинені у
зв'язку з карантином.

-

-

-

-

-

1 555,96

Проведено ремонт аварійного
освітлення евакуаційних виходів у
п'яти установах охорони здоров'я на
48,9 тис. грн. Також проведено
ремонтні роботи електромережі,
електрощитових у семи установах
на 1 507,1 тис. грн.

№
з/п

Напрям

Проєкт

6.1. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ
У МІСТІ

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

Управління з
питань
надзвичайних
ситуацій та
цивільного захисту
населення

Програмою
передбачається
встановлення 2-х
електронних сирен на
адміністративних
будівлях Франківської
та Залізничної
районних адміністрацій

Управління з
питань
надзвичайних
ситуацій та
цивільного захисту
населення

Програмою
передбачається
встановлення 97 шт.
вуличних ІР гучномовців
в житловому масиві,
обмеженому вул.
В.Великого, Наукова, І.
Пулюя

Вдосконалення і
розвиток
територіальної
(місцевої)
системи
централізованого
оповіщення
цивільного
захисту у м.
Львові
6.2. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ Вдосконалення і
У МІСТІ
розвиток
територіальної
(місцевої)
системи
централізованого
оповіщення
цивільного
захисту у м.
Львові
7.1. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ
Захист
У МІСТІ
населення і
територій від
надзвичайних
ситуацій
техногенного та
природного
характеру
7.2. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ
Захист
У МІСТІ
населення і
територій від
надзвичайних
ситуацій
техногенного та
природного
характеру

Встановлення
електронних сирен на
адміністративній
території Львівської
міської ради.

2020-2022

Підключення
електричних сирен до
системи
централізованого
оповіщення або
сигнально-гучномовних
пристроїв, електронних
інформаційних табло

2020-2022

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

2020-2022

Придбання
пневматичних
рятувальних подушок
"Куб життя"

2020-2022

7.3. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ
У МІСТІ

Реалізація заходів із
підтримання пожежнорятувальної техніки
пожежно-рятувальних
підрозділів дислокованих
на території м. Львова, у
технічно справному стані

Захист
населення і
територій від
надзвичайних
ситуацій
техногенного та
природного
характеру

2020-2022

Управління з
питань
надзвичайних
ситуацій та
цивільного захисту
населення

Управління з
питань
надзвичайних
ситуацій та
цивільного захисту
населення, ЛКП
"Адміністративнотехнічне
управління"
Управління з
питань
надзвичайних
ситуацій та
цивільного захисту
населення

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Встановлено 2 комплекти
електронних сирен на
адміністративних будівлях
Франківської та Залізничної
районних адміністрацій.

-

-

528,00

1 295,35

Встановлено 76 шт вуличних IP
гучномовців та 26 шт VolP боксів
для керування гучномовцями,
розташованих в районі вул.
В.Великого, вул. Наукової, вул. І.
Пулюя.

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року.

-

-

-

Проведено закупівлю трьох
пневматичних рятувальних подушок
"Куб життя" у червні 2020 року та
передано рятувальній службі.
-

-

1 000,00

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року.

-

-

-

№
з/п

Напрям

8.1. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ
У МІСТІ

8.2. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ
У МІСТІ

9.

10.1
.

БЕЗПЕКА ЖИТТЯ
У МІСТІ

ОХОРОНА
ЗДОРОВ'Я
МЕШКАНЦІВ

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Управління з
питань
надзвичайних
ситуацій та
цивільного захисту
населення

Створення
Львівського
міського резерву
матеріальнотехнічних
ресурсів

Формування міського
резерву паливномастильних матеріалів,
будівельних матеріалів,
підручних засобів

2020-2022

Створення
Львівського
міського резерву
матеріальнотехнічних
ресурсів

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

2020-2022

Забезпечення засобами
радіаційного та хімічного
захисту працівників
виконавчих органів
міської ради та
непрацюючого
населення, яке проживає
у прогнозованих зонах
хімічного забруднення
м. Львова

2020-2022

Забезпечення
засобами
радіаційного та
хімічного
захисту
працівників
виконавчих
органів міської
ради та
непрацюючого
населення, яке
проживає у
прогнозованих
зонах хімічного
забруднення
м. Львова
Створення
центрів раннього
втручання у
кожному районі
міста

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

Управління з
питань
надзвичайних
ситуацій та
цивільного захисту
населення

Етапи організації
(план)

-

Планується створення
нової Програми, на
випадок НС, пов'язаних
з інфекційними
захворюваннями
заплановано закласти
до резервного фонду
міського бюджету м.
Львова кошти для
придбання лікарських
засобів, засобів
індивідуального
захисту, розхідних
матеріалів,
антисептичних та
дезінфікуючих засобів
для закладів охорони
здоров’я м. Львова.

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

1 550,88

Управління
охорони здоров'я
департаменту
гуманітарної
політики

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Загальна сума накопичених
матеріальних резервів Львівської
міської ради на 2020 рік становить 1
550,88 тис. грн.

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року.

-

-

Для забезпечення засобами
радіаційного та хімічного захисту
населення, яке проживає у
прогнозованих зонах хімічного
забруднення, придбано 34
протигази на загальну суму 71 410
грн.

Управління з
питань
надзвичайних
ситуацій та
цивільного захисту
населення
-

2020

Кількість
учасників

-

-

-

71,41

18 350,00

Проводяться ремонтно-будівельні
роботи для підготовки приміщень до
роботи з сім'ями, в яких
виховуються діти з порушеннями
розвитку. Відкриття Центру
планується у 2021 році.

№
з/п

Напрям

Проєкт

10.2
.

ОХОРОНА
ЗДОРОВ'Я
МЕШКАНЦІВ

Створення
центрів раннього
втручання у
кожному районі
міста

11.1
.

ОХОРОНА
ЗДОРОВ'Я
МЕШКАНЦІВ

Зміст заходу

Створення центрів
раннього втручання у
КНП "2-а міська
поліклініка", КНП "3-я
міська поліклініка", КНП
"6-а міська поліклініка"
Створення амбулаторії
Створення
сімейної медицини за
амбулаторій
адресами вул.
сімейної
Дністерська, 16, м.
медицини в
густозаселених Винники, вул. Винна
мікрорайонах м. гора, 30
Львова

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

2021-2022

Управління
охорони здоров'я
департаменту
гуманітарної
політики

Роботи будуть
виконуватися 2021-2022
роках (2 МП - у 2021
році; 3 МП, 6 МП - у
2022 році)

Управління
охорони здоров'я
департаменту
гуманітарної
політики

вул. Дністерська, 16
2020 рік - виготовлення
документації.
Проведення тендерної
процедури. 2021 рік виконання будівельних
робіт, відкриття
амбулаторії.

2020

Кількість
учасників

ОХОРОНА
ЗДОРОВ'Я
МЕШКАНЦІВ

Створення
амбулаторій
сімейної
медицини в
густозаселених
мікрорайонах м.
Львова

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

2021-2022

-

12.1
.

ОХОРОНА
ЗДОРОВ'Я
МЕШКАНЦІВ

Покращення
матеріальнотехнічної бази
закладів
охорони
здоров’я

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

2020-2022

-

358,58

Управління
охорони здоров'я
департаменту
гуманітарної
політики

-

Управління
охорони здоров'я
департаменту
гуманітарної
політики

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Заходи не реалізовувалися у
першому півріччі 2020 року.

-

11.2
.

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

-

1 885,45

105 188,25

На приміщення під амбулаторію, за
адресою вул. Дністерська, 16
виготовляються техумови для
під’єднання водо-електрогазопостачання. Планується
проведення тендерної процедури у
другому півріччі 2020р. У Винниках,
на вул. Винна Гора, 30,
запрацювала амбулаторія сімейної
медицини з 4 червня 2020 р.
Реєстратура, хол, кабінети сімейних
лікарів, маніпуляційний кабінет,
кабінет щеплень розміщені на 1-му
поверсі житлового будинку, і
мешканці Винник можуть отримати
консультації, пройти обстеження,
здати аналізи, отримати
медикаментозне лікування, ін’єкції
та інгаляції тощо.
У червні 2020 року виконком виділив
приміщення для амбулаторії на вул.
Чорновола, 99. З червня до грудня
тривали ремонтні роботи.
Амбулаторія розташована на двох
поверхах і має 10 кабінетів (4
кабінети сімейних лікарів, кабінет
акушер-гінеколога та лікарястоматолога, реєстратура, кабінет
щеплення, процедурний кабінет,
денний стаціонар на 2 ліжка,
фізіотерапевтичний кабінет, де
будуть проводити УВЧ
(ультрависокочастотну) терапію,
кварц, електрофорез). Загальна
площа відремонтованої амбулаторії
становить 230 кв.м.
Виконуються роботи з реконструкції
та капремонту у Лікарні швидкої
медичної допомоги, Міській дитячій
клінічній лікарні, 3-й Міській клінічній
лікарні , 4-й Міській клінічній лікарні,
8-й Міській клінічній лікарні, 1-й
міській поліклініці.

№
з/п

Напрям

Проєкт

12.2
.

ОХОРОНА
ЗДОРОВ'Я
МЕШКАНЦІВ

Покращення
матеріальнотехнічної бази
закладів
охорони
здоров’я

Забезпечення
лікарськими
засобами
окремих
категорій
населення

13.1
.

13.2
.

13.3
.

14.1
.

14.2
.

15.1
.

ОХОРОНА
ЗДОРОВ'Я
МЕШКАНЦІВ

ОХОРОНА
ЗДОРОВ'Я
МЕШКАНЦІВ

ОХОРОНА
ЗДОРОВ'Я
МЕШКАНЦІВ

ОХОРОНА
ЗДОРОВ'Я
МЕШКАНЦІВ

ОХОРОНА
ЗДОРОВ'Я
МЕШКАНЦІВ

Забезпечення
лікарськими
засобами
окремих
категорій
населення
Забезпечення
лікарськими
засобами
окремих
категорій
населення
Створення
міського центру
паліативної та
хоспісної
допомоги

Створення
міського центру
паліативної та
хоспісної
допомоги

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

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

2020-2022

Управління
охорони здоров'я
департаменту
гуманітарної
політики

Реалізація заходів з
профілактики та
лікування
стоматологічних
захворювань у дітей та
окремих категорій
дорослого населення
Реалізація заходів із
запобігання та лікування
серцево-судинних та
судинно-мозкових
захворювань

2020-2022

Забезпечення осіб з
інвалідністю
кохлеарними імплантами

2020-2022

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

2020-2022

Оснащення Центру
паліативної та хоспісної
допомоги медичним та
технологічним
обладнанням

2020-2022

ЗАХИСТ,
Пошук кандидатів у
Розвиток
ПІДТРИМКА І
сімейних форм батьки-вихователі
РОЗВИТОК ДІТЕЙ, виховання дітейПОЗБАВЛЕНИХ
сиріт та дітей,
БАТЬКІВСЬКОЇ
позбавлених
ОПІКИ ТА
батьківського
ПІКЛУВАННЯ
піклування

2020-2022

2020-2022

Управління
охорони здоров'я
департаменту
гуманітарної
політики

Управління
охорони здоров'я
департаменту
гуманітарної
політики
Управління
охорони здоров'я
департаменту
гуманітарної
політики
Управління
охорони здоров'я
департаменту
гуманітарної
політики

Управління
охорони здоров'я
департаменту
гуманітарної
політики
Управління
"Служба у справах
дітей"
департаменту
гуманітарної
політики

Етапи організації
(план)

-

-

-

Кількість
учасників

-

-

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

206 467,60

26 423,20

12 049,00

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Оновлення медичного та
технологічного обладнання в
установах охорони здоров'я міста
(апарати штучної вентиляції легень,
перфузори, кисневі концентратори,
відсмоктувачі, наркозно-дихальні
апарати, стійки ендоскопічні в
комплекті та ін.)
Надається стоматологічна допомога
у 1-й стоматологічній поліклініці, 4-й
стоматологічній поліклініці, та
госпрозрахунковій стоматологічній
поліклініці.

Придбано лікарські засоби та
розхідні матеріали для запобігання
та лікування серцево-судинних та
судинно-мозкових захворювань

Захід реалізовано. Особи з
інвалідністю слуху були забезпечені
кохлеарними імплантами.
-

-

-

-

1 460,00

6 587,95

Проводяться будівельні роботи
приміщення терапевтичного
відділення 4-ї міської клінічної
лікарні на вул. О. Мушака, 54. Для
створення паліативного відділення
надбудовують 4 поверх та
прибудовують сходову клітку.
Оснащення і відкриття центру
планується у 2022 році.

-

-

-

-

-

-

«Служба у справах дітей» запрошує
до співпраці людей, які готові стати
патронатними батьками для дітей –
на сайті Львівської міської ради
створено окрему кнопку
«Патронатна сім’я», де усі охочі
можуть ознайомитись з
інформацією про патронат та
заповнити заявку кандидата.

№
з/п
15.2
.

15.3
.

16.1
.

16.2
.

16.3
.

Напрям

Проєкт

ЗАХИСТ,
Розвиток
ПІДТРИМКА І
сімейних форм
РОЗВИТОК ДІТЕЙ, виховання дітейПОЗБАВЛЕНИХ
сиріт та дітей,
БАТЬКІВСЬКОЇ
позбавлених
ОПІКИ ТА
батьківського
ПІКЛУВАННЯ
піклування

Зміст заходу

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

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022

Управління
"Служба у справах
дітей"
департаменту
гуманітарної
політики

ЗАХИСТ,
Створення двох нових
Розвиток
ПІДТРИМКА І
сімейних форм дитячих будинків
РОЗВИТОК ДІТЕЙ, виховання дітей- сімейного типу
ПОЗБАВЛЕНИХ
сиріт та дітей,
БАТЬКІВСЬКОЇ
позбавлених
ОПІКИ ТА
батьківського
ПІКЛУВАННЯ
піклування

2020-2022

ЗАХИСТ,
ПІДТРИМКА І
РОЗВИТОК ДІТЕЙ,
ПОЗБАВЛЕНИХ
БАТЬКІВСЬКОЇ
ОПІКИ ТА
ПІКЛУВАННЯ

Розвиток
послуги
патронату над
дитиною

Проведення первинного
відбору кандидатів в
патронатні вихователі

2020-2022

ЗАХИСТ,
ПІДТРИМКА І
РОЗВИТОК ДІТЕЙ,
ПОЗБАВЛЕНИХ
БАТЬКІВСЬКОЇ
ОПІКИ ТА
ПІКЛУВАННЯ

Розвиток
послуги
патронату над
дитиною

Влаштування дітей у
патронатні сім'ї

ЗАХИСТ,
ПІДТРИМКА І
РОЗВИТОК ДІТЕЙ,
ПОЗБАВЛЕНИХ
БАТЬКІВСЬКОЇ
ОПІКИ ТА
ПІКЛУВАННЯ

Розвиток
послуги
патронату над
дитиною

Створення в місті п’яти
нових патронатних сімей

2020-2022

2020-2022

Управління
"Служба у справах
дітей"
департаменту
гуманітарної
політики

Управління
"Служба у справах
дітей"
департаменту
гуманітарної
політики

Управління
"Служба у справах
дітей"
департаменту
гуманітарної
політики

Управління
"Служба у справах
дітей"
департаменту
гуманітарної
політики

Етапи організації
(план)

-

-

Кількість
учасників

-

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)

-

За 2020 рік у дитячі будинки
сімейного типу, які функціонують у
м. Львові влаштовано 3 дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського
піклування

-

Триває процес оформлення
документів для відведення
земельної ділянки на вул. Абхазька
під будівництво дитячих будинків
сімейного типу

Проведено 1 первинний відбір
кандидата у патронатні вихователі

-

-

-

За перше півріччя 2020 у
патронатну сім'ю, яка функціонує у
м. Львові влаштовано 1 дитину
-

-

-

2 сім`ї кандидатів у патронатні
вихователі завершують відповідний
курс навчань
-

-

-

№
з/п
17.1
.

18.1
.

18.2
.

19.1
.

20.1
.

Напрям

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Управління
"Служба у справах
дітей"
департаменту
гуманітарної
політики

ЗАХИСТ,
Розвиток послуг
ПІДТРИМКА І
з підтримки
РОЗВИТОК ДІТЕЙ, сімей з дітьми,
ПОЗБАВЛЕНИХ
які перебувають
БАТЬКІВСЬКОЇ
у складних
ОПІКИ ТА
життєвих
ПІКЛУВАННЯ
обставинах

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

2020-2022

ЗАХИСТ,
ПІДТРИМКА І
РОЗВИТОК ДІТЕЙ,
ПОЗБАВЛЕНИХ
БАТЬКІВСЬКОЇ
ОПІКИ ТА
ПІКЛУВАННЯ

Запобігання та
протидія
домашньому
насильству

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

ЗАХИСТ,
ПІДТРИМКА І
РОЗВИТОК ДІТЕЙ,
ПОЗБАВЛЕНИХ
БАТЬКІВСЬКОЇ
ОПІКИ ТА
ПІКЛУВАННЯ

Запобігання та
протидія
домашньому
насильству

Проведення
інформаційнопросвітницьких акцій з
питань запобігання та
протидії домашньому
насильству

2020-2022

ЗАХИСТ,
ПІДТРИМКА І
РОЗВИТОК ДІТЕЙ,
ПОЗБАВЛЕНИХ
БАТЬКІВСЬКОЇ
ОПІКИ ТА
ПІКЛУВАННЯ

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

ЗАХИСТ,
Оздоровлення
ПІДТРИМКА І
дітей, які
РОЗВИТОК ДІТЕЙ,
потребують
ПОЗБАВЛЕНИХ
особливої
БАТЬКІВСЬКОЇ
соціальної уваги
ОПІКИ ТА
та підтримки
ПІКЛУВАННЯ

Скерування на
оздоровлення та
відпочинок дітей у дитячі
табори

Управління
"Служба у справах
дітей"
департаменту
гуманітарної
політики,
управління
соціального
захисту
департаменту
гуманітарної
політики
Управління
"Служба у справах
дітей"
департаменту
гуманітарної
політики,
управління
соціального захисту

Етапи організації
(план)

-

-

-

Кількість
учасників

-

-

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

-

-

-

Управління
молодіжної
політики
департаменту
гуманітарної
політики

Центр соціальної підтримки дітей та
сімей "Рідні" створений Благодійним
фондом - це сучасний заклад
соціального захису дітей з умовами
перебування, максимально
наближеними до сімейних.
Функціонуватиме 2 відділення термінового влаштування (з
цілодобовим перебуванням) та
служба підримки сім'ї (з денним
перебуванням)
Впродовж 2020 року у 412 дітейсиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які
перебувають під опікою/
піклуванням, в прийомних сім’ях та
дитячих будинках сімейного типу
здійснено перевірку умов
проживання та виховання дітей.

Проведено 35 інформаційнопросвітницьких лекцій з питань
запобігання та протидії домашньому
насильству у загальноосвітніх
закладах м.Львова

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року

2020-2022 Управління спорту
департаменту
гуманітарної
політики

2020-2022

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)

-

-

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року

-

-

-

№
з/п

Термін
виконання

Виконавець

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
22.1
ЗАХИСТ,
Профілактика та Надання безоплатної
.
ПІДТРИМКА І
стоматологічної
лікування
РОЗВИТОК ДІТЕЙ, стоматологічних допомоги дітям
ПОЗБАВЛЕНИХ
захворювань у (невідкладна
БАТЬКІВСЬКОЇ
стоматологічна
дітей
ОПІКИ ТА
допомога,
ПІКЛУВАННЯ
профілактичний огляд,
терапевтична та
хірургічна допомога)
23.1 СОЦІАЛЬНИЙ ТА
Відкриття у районах
Створення
.
ЕКОНОМІЧНИЙ
міста філій для надання
відділення
ЗАХИСТ
послуг денного догляду
підтриманого
НЕЗАХИЩЕНИХ
проживання та дітям з інвалідністю - 6
ВЕРСТВ
відкриття філій груп
НАСЕЛЕННЯ
для надання
послуг денного
догляду особам
з інвалідністю

2020-2022

Управління освіти
департаменту
гуманітарної
політики

23.2 СОЦІАЛЬНИЙ ТА
.
ЕКОНОМІЧНИЙ
ЗАХИСТ
НЕЗАХИЩЕНИХ
ВЕРСТВ
НАСЕЛЕННЯ

2020-2022

21.1
.

Напрям

Проєкт

Зміст заходу

ЗАХИСТ,
Безоплатне
ПІДТРИМКА І
харчування дітей
РОЗВИТОК ДІТЕЙ,
та учнів у
ПОЗБАВЛЕНИХ
закладах освіти
БАТЬКІВСЬКОЇ
м. Львова
ОПІКИ ТА
ПІКЛУВАННЯ

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

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

Етапи організації
(план)

2020-2022

Управління
охорони здоров'я
департаменту
гуманітарної
політики

Управління
соціального
захисту
департаменту
гуманітарної
політики

Управління
соціального
захисту
департаменту
гуманітарної
політики

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Заходи реалізовуються впродовж
навчального року.

-

2020-2022

Кількість
учасників

-

Заклади загальної
середньої освіти 42 261 учні,
Заклади
дошкільної освіти 26 625 учнів.

-

Заклади загальної
середньої освіти 52 032,42 тис.грн.,
Заклади
дошкільної освіти 37 394,92 тис.грн.

26 423,20

2 139,04

2 групи, по 8
учасників у кожній
(16 осіб)

1 група, 8
учасників

95,34

2 139,04

Невідкладна стоматологічна
допомога, профілактичний огляд,
терапевтична та хірургічна
допомога надаються у 1-й
стоматологічній поліклініці, 4-й
стоматологічній поліклініці, та
госпрозрахунковій стоматологічній
поліклініці.
Завершальний етап реконструкції
приміщень на В.Великого, 40
Укладання договору на проведення
капітального ремонту на вул..
Миколайчука, 24, придбано
стельовий підйомник для
оснащення приміщення на вул..
Миколайчука, 24

Завершальний етап реконструкції
приміщень на В.Великого, 40

№
з/п

Напрям

24.1 СОЦІАЛЬНИЙ ТА
.
ЕКОНОМІЧНИЙ
ЗАХИСТ
НЕЗАХИЩЕНИХ
ВЕРСТВ
НАСЕЛЕННЯ

24.2 СОЦІАЛЬНИЙ ТА
.
ЕКОНОМІЧНИЙ
ЗАХИСТ
НЕЗАХИЩЕНИХ
ВЕРСТВ
НАСЕЛЕННЯ

25.1 СОЦІАЛЬНИЙ ТА
.
ЕКОНОМІЧНИЙ
ЗАХИСТ
НЕЗАХИЩЕНИХ
ВЕРСТВ
НАСЕЛЕННЯ

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022

Управління
соціального
захисту
департаменту
гуманітарної
політики

Проведення
спільно з
навчальнореабілітаційним
центром
"Джерело"
дитячих свят і
заходів для
спільного
проведення часу
вихованців
закладу та дітей
з інших шкіл
міста

Проведення великого
дитячого свята святкування Дня захисту
дитини.

Проведення
спільно з
навчальнореабілітаційним
центром
"Джерело"
дитячих свят і
заходів для
спільного
проведення часу
вихованців
закладу та дітей
з інших шкіл
міста

Організація спільного
проведення вільного
часу вихованцями
реабілітаційного центру
"Джерело" та школярами
міста протягом осінніх та
весняних канікул з
проведенням майстеркласів, рухливих ігор та
розваг

2020-2022

Відкриття гуртків
спільного
активного
дозвілля для
осіб літнього
віку та
вихованців
дитячоюнацьких
молодіжних
клубів

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

2020-2022

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року, у зв'язку з
карантином.

-

-

-

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року, у зв'язку з
карантином.

Управління
соціального
захисту
департаменту
гуманітарної
політики
-

Управління
соціального
захисту
департаменту
гуманітарної
політики

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)

1. Відкриття двох
осередків активного
дозвілля у двох районах
м. Львова протягом
2020 року;
2. Відкриття двох
осередків активного
дозвілля у двох районах
м. Львова протягом
2021 року;
3. Відкриття двох
осередків активного
дозвілля у двох районах
м. Львова протягом
2022 року.

-

10-15 осіб

-

61,36

Розпочав функціонувати центр
денного дозвілля у смт. Рудно

49,64

Виготовлено проектно-кошторисну
документацію на проведення
ремонтно-реставраційних робіт у
приміщенні за адресою вул.
Коперника,16

№
з/п

Напрям

26.1 СОЦІАЛЬНИЙ ТА
.
ЕКОНОМІЧНИЙ
ЗАХИСТ
НЕЗАХИЩЕНИХ
ВЕРСТВ
НАСЕЛЕННЯ

26.2 СОЦІАЛЬНИЙ ТА
.
ЕКОНОМІЧНИЙ
ЗАХИСТ
НЕЗАХИЩЕНИХ
ВЕРСТВ
НАСЕЛЕННЯ

27.1 СОЦІАЛЬНИЙ ТА
.
ЕКОНОМІЧНИЙ
ЗАХИСТ
НЕЗАХИЩЕНИХ
ВЕРСТВ
НАСЕЛЕННЯ

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

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

Придбання професійного
обладнання для
забезпечення прання
постільної білизни

2020-2022

Управління
соціального
захисту
департаменту
гуманітарної
політики

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

Планується внесення
змін до штатного
розпису та ведення
нової штатної одиниці
«Сестра господиня».

2020-2022

Управління
соціального
захисту
департаменту
гуманітарної
політики

2020-2022

Управління
соціального
захисту
департаменту
гуманітарної
політики

-

Планується закупівля
меблів для створення
кімнати для денного
перебування клієнтів
Центру у наступних
періодах.

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року

-

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

Після узгодження
порядку виділення
Львівською міською
радою приміщення для
створення Притулку,
ЛМЦСССДМ будуть
внесені відповідні зміни
у документацію
ЛМЦСССДМ та
затверджено
Положення про
притулок осіб, які
постраждали від
домашнього насильства
та/або насильства за
ознакою статі.

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року

-

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

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

-

100,00

Виділено приміщення для Денного
центру екстреної допомоги
постраждалих від домашнього
насильства та Кризової кімнати
дружньої до дитини м. Львів, вул.
Лінкольна,57.
Виконано частину проектнокошторисної документації.
Розпочато роботу з приведення у
відповідність комерційного обліку
електроенергії (подано заяву в
ЛЕМ).
Виділено приміщення для Денного
центру екстреної допомоги
постраждалих від домашнього
насильства та Кризової кімнати
дружньої до дитини м. Львів, вул.
Лінкольна,57.
Виконано частину проектнокошторисної документації.
Розпочато роботу з приведення у
відповідність комерційного обліку
електроенергії (подано заяву в
ЛЕМ)

№
з/п

Напрям

27.2 СОЦІАЛЬНИЙ ТА
.
ЕКОНОМІЧНИЙ
ЗАХИСТ
НЕЗАХИЩЕНИХ
ВЕРСТВ
НАСЕЛЕННЯ

28.

СОЦІАЛЬНИЙ ТА
ЕКОНОМІЧНИЙ
ЗАХИСТ
НЕЗАХИЩЕНИХ
ВЕРСТВ
НАСЕЛЕННЯ

Проєкт

Зміст заходу

Напрацювання концепції
Створення
притулків для роботи притулку
матерів з дітьми
та жертв
домашнього
насильства

Запровадження
програми
відпочинку для
учасників
антитерористичн
ої операції та
операції
об'єднаних сил і
членів їх сімей

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

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

2020-2022

Управління
соціального
захисту
департаменту
гуманітарної
політики

Отримано приміщення
для майбутнього
Центру (м. Львів, пл.
Галицька,15)
про притулок осіб, які
постраждали від
домашнього насильства
та/або насильства за
ознакою статі при
Львівському міському
центрі соціальних
служб для сімей, дітей
та молоді.

2020-2022

Управління
соціального
захисту
департаменту
гуманітарної
політики

Кількість
учасників

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Розроблено проект Положення про
притулок осіб, які постраждали від
домашнього насильства та/або
насильства за ознакою статі при
Львівському міському центрі
соціальних служб для сімей, дітей
та молоді. Ухвала сесії ЛМР від
07.09.20 № 6596 Про надання
ЛМЦСССДМ приміщення за
адресою площа Галицька,15.
Подано заяву до Управління
комунальної власності про надання
в оренду вільних нежитлових
приміщень за вище вказаною
адресою.
Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року.

-

-

-

№
з/п

Напрям

29.1 СОЦІАЛЬНИЙ ТА
.
ЕКОНОМІЧНИЙ
ЗАХИСТ
НЕЗАХИЩЕНИХ
ВЕРСТВ
НАСЕЛЕННЯ

Проєкт

Соціальний
захист
внутрішньо
переміщених осіб

Зміст заходу

Забезпечення
додаткових соціальних
гарантій внутрішньо
переміщеним особам.

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022

Управління
соціального
захисту
департаменту
гуманітарної
політики

Етапи організації
(план)

-

29.2 СОЦІАЛЬНИЙ ТА
.
ЕКОНОМІЧНИЙ
ЗАХИСТ
НЕЗАХИЩЕНИХ
ВЕРСТВ
НАСЕЛЕННЯ

Соціальний
захист
внутрішньо
переміщених осіб

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

2020-2022

Управління
соціального
захисту
департаменту
гуманітарної
політики

Виплата здійснюється
відповідно до ухвали
міської ради від
14.07.2016 № 779 «Про
затвердження
Програми соціального
захисту внутрішньо
переміщених осіб» та
рішення комісії для
розгляду заяв громадян
щодо надання
одноразової
матеріальної допомоги
для мешканців м.
Львова та внутрішньо
переміщених осіб

Кількість
учасників

84

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Відкрито Центр соціальної
підтримки осіб з числа дітей-сиріт та
дітей позбавлених батьківського
піклування і внутрішньо
переміщених осіб. Станом на
31.12.2020р. в Центрі перебуває 60
осіб, з них 22 чоловіків, 24 жінки, 14
дітей, 10 осіб похилого віку та 5 осіб
з інвалідністю( з них 1 дитина), яким
надається комплекс послуг
соціальної адаптації, інтеграції та
реінтеграції в суспільство,
соціальна профілактика, допомога в
пошуку роботи, та юридична
консультація.
Надано одноразову матеріальну
допомогу 73 внутрішньо
переміщеній особі на загальну суму
170 000 грн.

73

170,00

№
з/п

Напрям

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

30.1 СОЦІАЛЬНИЙ ТА
.
ЕКОНОМІЧНИЙ
ЗАХИСТ
НЕЗАХИЩЕНИХ
ВЕРСТВ
НАСЕЛЕННЯ

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

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 СОЦІАЛЬНИЙ ТА
.
ЕКОНОМІЧНИЙ
ЗАХИСТ
НЕЗАХИЩЕНИХ
ВЕРСТВ
НАСЕЛЕННЯ

Забезпечення соціальних 2020-2022
Соціальний
гарантій дітей загиблих
захист дітей
рятувальників, рятувальників
які загинули під
час ліквідації
пожежі на
сміттєзвалищі,
що розташоване
поблизу с.
Великі Грибовичі

Управління
соціального
захисту
департаменту
гуманітарної
політики

Виплата здійснюється
відповідно до ухвали
міської ради від
30.06.2016 № 623 «Про
затвердження
Програми соціального
захисту дітей
рятувальників, які
загинули під час
ліквідації пожежі на
сміттєзвалищі, що
розташоване поблизу с.
Великі Грибовичі» та
рішення виконавчого
комітету від 03.06.2016
№ 422 «Про щомісячну
адресну соціальну
виплату дітям
рятувальників, які
загинули під час
ліквідації пожежі на
сміттєзвалищі, що
розташоване поблизу с.
Великі Грибовичі»
Виплата
здійснюється
відповідно до ухвали
міської ради від
30.06.2016 № 623 «Про
затвердження
Програми соціального
захисту дітей
рятувальників, які
загинули під час
ліквідації пожежі на
сміттєзвалищі, що
розташоване поблизу с.
Великі Грибовичі» та
рішення виконавчого
комітету від 03.06.2016
№ 422 «Про щомісячну
адресну соціальну
виплату дітям
рятувальників, які
загинули під час
ліквідації пожежі на
сміттєзвалищі, що
розташоване поблизу с.
Великі Грибовичі»

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Надано щомісячну адресну
соціальну виплату 5 дітям на
загальну суму 240 000 грн.

5

240,0

№
з/п

Напрям

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022

Районні
адміністрації

31.1 СОЦІАЛЬНИЙ ТА
.
ЕКОНОМІЧНИЙ
ЗАХИСТ
НЕЗАХИЩЕНИХ
ВЕРСТВ
НАСЕЛЕННЯ

Капітальні ремонти
Забезпечення
житлового фонду із
доступності
влаштуванням пандусів
житлових
приміщень для
осіб з
інвалідністю у
колісних кріслах
та осіб з
інвалідністю 1
групи з
порушенням зору

31.2 СОЦІАЛЬНИЙ ТА
.
ЕКОНОМІЧНИЙ
ЗАХИСТ
НЕЗАХИЩЕНИХ
ВЕРСТВ
НАСЕЛЕННЯ

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

Встановлення
2020-2022
підйомників у житлових
будинках, де проживають
особи з інвалідністю

32.1 СОЦІАЛЬНИЙ ТА
.
ЕКОНОМІЧНИЙ
ЗАХИСТ
НЕЗАХИЩЕНИХ
ВЕРСТВ
НАСЕЛЕННЯ

Підтримка
учасників
антитерористичн
ої 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

Поліпшення фінансовоматеріального стану та
підвищення рівня
соціального захисту
учасників
антитерористичної
операції, операції
об’єднаних сил та інших
учасників, категорій осіб,
визначених ухвалою
міської ради від
31.07.2017 № 3700

Етапи організації
(план)

-

2020-2022

Кількість
учасників

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

1 090,39

Влаштовано пандуси у житлових
будинках за адресами - вул.
Любінська, 89-б; вул. Широка, 84;
вул. Широка, 100; вул. Творча, 16;
вул. В. Сосюри, 26; вул. Т.
Масарика, 2; вул. Хуторівка, 40; вул.
Коломийська, 13, та ін.

ЛКП «Львівсвітло» проведено
роботи з облаштування підйомників,
та акумуляторного сходолазу, для
комфорту та доступності
маломобільних груп населення.

Районні
адміністрації

Управління
соціального
захисту
департаменту
гуманітарної
політики

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)

-

-

1. Грошова компенсація
інвалідам війни І-ІІІ групи
з числа
військовослужбовців, які
брали участь в АТО –
мешканцям м. Львова на
реабілітацію або
санаторно-курортне
лікування;
2. Одноразова
матеріальна допомога на
оздоровлення дітей
учасників АТО;
3. Одноразова
матеріальна допомога до
Дня Матері та Дня Батька
осіб, які загинули
(пропали безвісти) або
померли внаслідок
поранення, контузії чи
каліцтва одержаних під
час безпосередньої участі
в АТО;
4.Одноразова
матеріальна допомога
учасникам АТОмешканцям м. Львова, які
потребують дорого
вартісного лікування.

1. Грошова
компенсація
інвалідам війни І-ІІІ
групи, в тому числі І
група – 3 особи, ІІ
група - 18 осіб, ІІІ
група – 49 осіб;
2. Одноразова
матеріальна
допомога на
оздоровлення дітей
учасників АТО - 700
дітей;
3. Одноразова
матеріальна
допомога до Дня
Матері та Дня
Батька – 117 осіб;
4.Одноразова
матеріальна
допомога
учасникам АТО, які
потребують дорого
вартісного
лікування – 95 осіб.

1 000,00

1. Грошова компенсація інвалідам
війни І-ІІІ групи з числа
військовослужбовців, які брали
участь в АТО – мешканцям м.
Львова на реабілітацію або
санаторно-курортне лікування –
480,00 тис.грн. (32 особи);
2. Одноразова матеріальна
допомога на оздоровлення дітей
учасників АТО – 1 382,00 тис.грн.
(442 дитини);
2 447,00

3. Одноразова матеріальна
допомога до Дня Матері та Дня
Батька осіб, які загинули (пропали
безвісти) або померли внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва
одержаних під час безпосередньої
участі в АТО – 585,00 тис.грн. (117
осіб);

№
з/п

Напрям

32.2 СОЦІАЛЬНИЙ ТА
.
ЕКОНОМІЧНИЙ
ЗАХИСТ
НЕЗАХИЩЕНИХ
ВЕРСТВ
НАСЕЛЕННЯ

32.3 СОЦІАЛЬНИЙ ТА
.
ЕКОНОМІЧНИЙ
ЗАХИСТ
НЕЗАХИЩЕНИХ
ВЕРСТВ
НАСЕЛЕННЯ

Проєкт

Підтримка
учасників
антитерористичн
ої 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
Підтримка
учасників
антитерористичн
ої 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

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

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

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

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Виплати здійснюються відповідно
до рішення виконавчого комітету від
28.04.2017 № 352

-

193

661,90

Виконується. Надається підтримка
належного морально-психологічного
стану учасників антитерористичної
операції, операції об’єднаних сил
185 особам.

Управління
соціального
захисту
департаменту
гуманітарної
політики

-

185

-

№
з/п

Напрям

32.4 СОЦІАЛЬНИЙ ТА
.
ЕКОНОМІЧНИЙ
ЗАХИСТ
НЕЗАХИЩЕНИХ
ВЕРСТВ
НАСЕЛЕННЯ

32.5 СОЦІАЛЬНИЙ ТА
.
ЕКОНОМІЧНИЙ
ЗАХИСТ
НЕЗАХИЩЕНИХ
ВЕРСТВ
НАСЕЛЕННЯ

33.1 СОЦІАЛЬНИЙ ТА
.
ЕКОНОМІЧНИЙ
ЗАХИСТ
НЕЗАХИЩЕНИХ
ВЕРСТВ
НАСЕЛЕННЯ

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Підтримка
учасників
антитерористичн
ої 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
Підтримка
учасників
антитерористичн
ої 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
антитерористичні
й операції,
операції
об’єднаних сил,
а також членів
сімей таких осіб

Надання матеріальнотехнічної 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
"Адміністративнотехнічне
управління",
управління
соціального
захисту
департаменту
гуманітарної
політики

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

2020-2022

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

2020-2022

Управління
соціального
захисту
департаменту
гуманітарної
політики, Військовомедичний клінічний
центр Західного
регіону

Управління
соціального
захисту
департаменту
гуманітарної
політики,
управління
житлового
господарства
департаменту
житлового
господарства та
інфраструктури

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року

-

-

-

-

-

3

-

1 000,00

1 230,90

Заплановано кошти для виділення
субвенції квартирноексплуатаційному відділу м. Львова
в загальній сумі 1 млн грн для
закупівлі і монтажу ліфта у
Військово-медичному клінічному
центрі Західного регіону на вул.
Личаківській, 26 згідно ухвали від
20.02.2020 № 6297 «Про внесення
змін до розподілу коштів бюджету
розвитку міського бюджету м.
Львова на 2020 рік.

Виконується. Виплата здійснюється
відповідно до Порядку виплати
адресної допомоги на придбання
житла для учасників
антитерористичної операції та
родин Героїв Небесної Сотні –
мешканців м. Львова на умовах
співфінансування, затвердженого
рішенням виконавчого комітету
Львівської міської ради від
10.05.2019 № 430

№
з/п

Напрям

33.2 СОЦІАЛЬНИЙ ТА
.
ЕКОНОМІЧНИЙ
ЗАХИСТ
НЕЗАХИЩЕНИХ
ВЕРСТВ
НАСЕЛЕННЯ

Проєкт

Захист інтересів
осіб, які брали
участь в
антитерористичні
й операції,
операції
об’єднаних сил,
а також членів
сімей таких осіб

1.1. ІНФРАСТРУКТУРА
Реконструкція
МІСТА
очисних споруд
(ТРАНСПОРТ,
та будівництво
ДОРОГИ,
станції
ЖИТЛОВЕ
переробки мулу
ГОСПОДАРСТВО,
для
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
виробництва
ННЯ)
біогазу для
когенерації у м.
Львові

Зміст заходу

Надання матеріальної
допомоги на вирішення
соціально-побутових
питань особам, які
захищали незалежність,
суверенітет та
територіальну цілісність
України

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

2.1. ІНФРАСТРУКТУРА
Каналізування
Будівництво
МІСТА
неканалізованих районів
мереж
(ТРАНСПОРТ,
водопостачання м. Львова для
ДОРОГИ,
покращання санітарного
та
ЖИТЛОВЕ
водовідведення стану міста та ступеню
ГОСПОДАРСТВО,
благоустрою мешканців.
у
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ неканалізованих
ННЯ)
житлових
масивах міста

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

2020-2022

Управління
соціального
захисту
департаменту
гуманітарної
політики

Виплата одноразової
матеріальної допомоги
на вирішення соціальнопобутових питань
здійснюється відповідно
до ухвали міської ради
від 23.04.2015 № 4520
на підставі рішень
виконавчого комітету з
врахуванням
рекомендацій
громадської комісії із
захисту інтересів
учасників АТО/ООС

Кількість
учасників

2020-2022

Управління
інженерного
господарства
департаменту
житлового
господарства та
інфраструктури

Розроблення проектнокошторисної
документації,
проведення експертизи
ПКД, проведення
процeдури закупівель,
укладання угод з
підрядними
організаціями,
проведення робіт,
прийняття об'єктів в
експлуатацію.

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Надано одноразову матеріальну
допомогу на вирішення соціальнопобутових питань 1 000 учасникам
АТО/ООС на загальну суму 100 000
грн.

1000

100 000,00

6

Загальна вартість
Проекту - 31,5 млн.
євро.
20 млн. євро:
позика ЄБРР (15
млн. євро) НЕФКО
(5 млн. євро)
додаткове
фінансування
надано у формі
грантів від Фонду
Східноєвропейського
партнерства в
сфері екології та
енергоефективності
(7,5 млн. євро), а 4
млн. євро
покриваються
місцевим
фінансуванням, що,
є внеском
Львівської міської
ради, яка є
гарантом всієї
позики.

Пріоритет ІІІ. Розбудова ефективного і успішного міста
Прогнозовано термін
2020-2022
Управління
виконання контракту
інженерного
910 днів ( тобто
господарства
завершиться у 2023р.)
департаменту
передбачається
житлового
наступні етапи
господарства та
реалізації контракту:
інфраструктури
1. Проектування - до
кінція 2021р.
2. Будівельні роботи до кінця 2022р.
3.
Пусконалагоджувальні
роботи, тестування та
введення в
експлуатацію у 2023р.

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Протягом 2020 року відремонтовано
один первинний відстійник
діаметром 20 метрів і два вторинні
відстійники діаметром 20 та 40
метрів. 04.12.2020 було підписано
контракт на будівництво біогазової
станції на КОС з консорціумом RikoCambi. Загальна вартість контракту
становить майже 31,5 млн. євро.

Завершено роботи з каналізування
вул. На Чвертях, частини вул.
Старознесенської (до вул.
Богданівської). Розпочато роботи з
каналізування ділянки вул.
Старознесенська - вул. Балкова.
4

-

№
з/п

Напрям

Проєкт

3.1. ІНФРАСТРУКТУРА
Реконструкція
МІСТА
основних
(ТРАНСПОРТ,
магістралей міста
ДОРОГИ,
ЖИТЛОВЕ
ГОСПОДАРСТВО,
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
ННЯ)

Зміст заходу

Реконструкція вул. Т.
Шевченка (від вул.
Хорватської до вул.
Левандівської з
організацією кільцевого
руху по вул. Т.
Шевченка, вул.
Левандівській, вул.
Залізничній

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

2020-2022

Управління
інженерного
господарства
департаменту
житлового
господарства та
інфраструктури

Розроблення проектнокошторисної
документації,
проведення експертизи
ПКД, проведення
процeдури закупівель,
укладання угод з
підрядними
організаціями,
проведення робіт,
прийняття об'єктів в
експлуатацію.

Кількість
учасників

4

3.2. ІНФРАСТРУКТУРА
Реконструкція Реконструкція вул. С.
МІСТА
Бандери
основних
(ТРАНСПОРТ,
магістралей міста
ДОРОГИ,
ЖИТЛОВЕ
ГОСПОДАРСТВО,
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
ННЯ)

2020-2022

Управління
інженерного
господарства
департаменту
житлового
господарства та
інфраструктури

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

79 606,80

Розроблення проектнокошторисної
документації,
проведення експертизи
ПКД, проведення
процeдури закупівель,
укладання угод з
підрядними
організаціями,
проведення робіт,
прийняття об'єктів в
експлуатацію.
4

21 893,60

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Реконструкція вул. Т. Шевченка
передбачає повне розбирання
дорожнього покриття і тротуарів,
розбирання асфальтобетонного
покриття по вул. Левандівській,
реконструкція всіх інженерних мереж,
демонтаж існуючих трамвайних колій в
межах проектування, демонтаж
існуючого дорожнього одягу з
покриттям із мозаїки і бруківки,
влаштування нових трамвайних колій,
влаштування проїзних частин;
тротуарів; велосипедних доріжок;
технічних тротуарів, дорожньої
розмітки; світлофорних об’єктів,
влаштування контактної мережі
трамваю, зовнішнього вуличного
освітлення, благоустрій вуличного
простору, заходи для маломобільних
груп населення. Вартість виконання
робіт згідно договору на виконання
робіт №16/01/2020-1 від 16.01.2020р.,
укладеного між ЛКП «Львівавтодор» та
виконавцем - ТзОВ «Онур Конструкціон
Інтернешнл», становить – 89 623
300,00 грн. Роботи виконано. Стадія
здачі об'єкта в експлуатацію.

Реконструкція вул. С. Бандери
передбачає: повне розбирання
дорожнього покриття, трамвайних
колій і тротуарів, зрізка зелених
насаджень, які попадають в межі
виконання робіт; реконструкція всіх
інженерних мереж згідно наданих
технічних умов служб міста;
влаштування проїзної частини і
суміщених з нею нових трамвайних
колій; влаштування контактної мережі
трамваю, вуличного
електроосвітлення; влаштування
вздовж проїзної частини з обох боків
велосипедних смуг та на окремих
ділянках велосипедних доріжок;
влаштування кишень для машин
швидкої допомоги, аварійних служб та
тимчасової стоянки машин мешканців
будинків; влаштування тротуарів і
пішохідних зон з забезпеченням умов
для пересування маломобільних груп
населення; благоустрій вуличного
простору. Виконавець – ТзОВ «Онур
Конструкціон Інтернешнл» розпочав
будівельні роботи

№
з/п

Напрям

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

3.3. ІНФРАСТРУКТУРА
Реконструкція
МІСТА
основних
(ТРАНСПОРТ,
магістралей міста
ДОРОГИ,
ЖИТЛОВЕ
ГОСПОДАРСТВО,
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
ННЯ)

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

2020-2022

Управління
інженерного
господарства
департаменту
житлового
господарства та
інфраструктури

Розроблення проектнокошторисної
документації,
проведення експертизи
ПКД, проведення
процeдури закупівель,
укладання угод з
підрядними
організаціями,
проведення робіт,
прийняття об'єктів в
експлуатацію.

3.4. ІНФРАСТРУКТУРА
Реконструкція
МІСТА
основних
(ТРАНСПОРТ,
магістралей міста
ДОРОГИ,
ЖИТЛОВЕ
ГОСПОДАРСТВО,
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
ННЯ)

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

2020-2022

Управління
інженерного
господарства
департаменту
житлового
господарства та
інфраструктури

Розроблення проектнокошторисної
документації,
проведення експертизи
ПКД, проведення
процeдури закупівель,
укладання угод з
підрядними
організаціями,
проведення робіт,
прийняття об'єктів в
експлуатацію.

3.5. ІНФРАСТРУКТУРА
Реконструкція
МІСТА
основних
(ТРАНСПОРТ,
магістралей міста
ДОРОГИ,
ЖИТЛОВЕ
ГОСПОДАРСТВО,
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
ННЯ)

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

Управління
інженерного
господарства
департаменту
житлового
господарства та
інфраструктури

Розроблення проектнокошторисної
документації,
проведення експертизи
ПКД, проведення
процeдури закупівель,
укладання угод з
підрядними
організаціями,
проведення робіт,
прийняття об'єктів в
експлуатацію.

3.6. ІНФРАСТРУКТУРА
Реконструкція
МІСТА
основних
(ТРАНСПОРТ,
магістралей міста
ДОРОГИ,
ЖИТЛОВЕ
ГОСПОДАРСТВО,
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
ННЯ)

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

Управління
інженерного
господарства
департаменту
житлового
господарства та
інфраструктури

Розроблення проектнокошторисної
документації,
проведення експертизи
ПКД, проведення
процeдури закупівель,
укладання угод з
підрядними
організаціями,
проведення робіт,
прийняття об'єктів в
експлуатацію.

2020-2022

2020-2022

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Реалізація проєкту перебуває на
стадії проектування та розроблення
кошторисної документації

3

-

Реалізація проєкту перебуває на
стадії вирішення земельних питань,
для можливості почати розробку
проектно-кошторисної документації

-

-

4

712,7

3

-

Генеральним проектувальником
ТзОВ «Єврокон Україна»
виготовлено проектну
документацію. Проведено
комплексну експертизу проектної
документації стадії «Проект» та
видано експертний звіт. За
результатами проведеної
процедури відкритих торгів ТзОВ
«Онур Конструкціон Інтернешнл»
19.11.2020 року визначено
переможцем з виконання
будівельних робіт. Проходить
процедура укладання договорів з
підрядною організацією.
Реалізація проєкту перебуває на
стадії проектування та розроблення
кошторисної документації

№
з/п

Напрям

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

Управління
інженерного
господарства
департаменту
житлового
господарства та
інфраструктури

Розроблення проектнокошторисної
документації,
проведення експертизи
ПКД, проведення
процeдури закупівель,
укладання угод з
підрядними
організаціями,
проведення робіт,
прийняття об'єктів в
експлуатацію.

3.7. ІНФРАСТРУКТУРА
Реконструкція
МІСТА
основних
(ТРАНСПОРТ,
магістралей міста
ДОРОГИ,
ЖИТЛОВЕ
ГОСПОДАРСТВО,
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
ННЯ)

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

2020-2022

4.1. ІНФРАСТРУКТУРА
Оновлення
МІСТА
рухомого складу
(ТРАНСПОРТ,
та покращення
ДОРОГИ,
інфраструктури
ЖИТЛОВЕ
міського
ГОСПОДАРСТВО,
громадського
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
транспорту
ННЯ)

Закупівля 10 трамваїв в
рамках співпраці з
Європейським
інвестиційним банком

2020-2022

4.2. ІНФРАСТРУКТУРА
Закупівля 50 тролейбусів
Оновлення
МІСТА
рухомого складу в рамках співпраці
(ТРАНСПОРТ,
та покращення Європейським банком
ДОРОГИ,
інфраструктури реконструкції та розвитку
ЖИТЛОВЕ
міського
ГОСПОДАРСТВО,
громадського
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
транспорту
ННЯ)
4.3. ІНФРАСТРУКТУРА
Закупівля 100
Оновлення
МІСТА
рухомого складу тролейбусів з
(ТРАНСПОРТ,
та покращення автономним ходом в
ДОРОГИ,
інфраструктури рамках співпраці з
ЖИТЛОВЕ
Європейським
міського
ГОСПОДАРСТВО,
інвестиційним банком
громадського
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
транспорту
ННЯ)

2020-2022

2020-2022

Управління
транспорту
департаменту
житлового
господарства та
інфраструктури

Управління
транспорту
департаменту
житлового
господарства та
інфраструктури

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Реалізація проєкту перебуває на
стадії проектування та розроблення
кошторисної документації

4

-

-

-

71 145,86

-

-

2 302,67

Управління
транспорту
департаменту
житлового
господарства та
інфраструктури
-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)

-

-

Європейський інвестиційний банк
15 квітня провів відкриття
тендерних пропозицій на
виготовлення 10 нових сучасних
трамваїв для Львова. Участь взяли
львівський «Електрон» та польська
Pesa. Останні повідомили, що через
карантин не встигли підготувати
пакет необхідних документів.
Електрон готовий виконати
замовлення за 17 мільйонів євро.
Банк оголосив переможцем
Електрон.
Згідно договору між ЛКП
«Львівелектротранс» та
консорціумом в складі ПрАТ
«Концерн «Електрон» і його
дочірньої структури ТзОВ «СНУП
«Електронтранс» постачання всіх 50
нових тролейбусів завершено в
2020 році.
ЛКП «Львівавтодор» має підписану
угоду про намір отримати 50 млн
євро з Міжнародною фінансовою
корпорацією (IFC) - інституції
Світового банку на закупівлю 100
тролейбусів з автономним ходом.
Такий тролейбус зможе
заряджатися від контактної мережі,
а потім їхати до 15 км без
використання електродротів. Таким
чином вдасться без добудови
тролейбусних ліній забезпечити
електротранспортом райони
Львова, де немає контактної мережі.

№
з/п

Напрям

Проєкт

4.4. ІНФРАСТРУКТУРА
Оновлення
МІСТА
рухомого складу
(ТРАНСПОРТ,
та покращення
ДОРОГИ,
інфраструктури
ЖИТЛОВЕ
міського
ГОСПОДАРСТВО,
громадського
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
транспорту
ННЯ)

Зміст заходу

Закупівля 100 нових
автобусів в рамках
співпраці з
Європейським
інвестиційним банком

4.5. ІНФРАСТРУКТУРА
Реконструкція
Оновлення
МІСТА
рухомого складу трамвайних та
(ТРАНСПОРТ,
та покращення тролейбусних депо
ДОРОГИ,
інфраструктури
ЖИТЛОВЕ
міського
ГОСПОДАРСТВО,
громадського
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
транспорту
ННЯ)

4.6. ІНФРАСТРУКТУРА
Реконструкція контактної
Оновлення
МІСТА
рухомого складу мережі
(ТРАНСПОРТ,
та покращення
ДОРОГИ,
інфраструктури
ЖИТЛОВЕ
міського
ГОСПОДАРСТВО,
громадського
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
транспорту
ННЯ)

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022

Управління
транспорту
департаменту
житлового
господарства та
інфраструктури

Етапи організації
(план)

-

2020-2022

2020-2022

Кількість
учасників

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

Управління
транспорту
департаменту
житлового
господарства та
інфраструктури

-

-

-

-

-

-

Управління
транспорту
департаменту
житлового
господарства та
інфраструктури

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Європейський інвестиційний банк
15 квітня провів відкриття
тендерних пропозицій на закупівлю
100 нових сучасних автобусів для
Львова. Участь взяли 5 учасників:
"Богдан", "УкрЄвроМаз", "Сучасні
вантажівки", "Otokar" (Туреччина),
"Електрон". Тендерний комітет АТП1 спільно з експертами
Європейського інвестиційного банку
визначають переможця, з яким буде
підписано контракт
28 травня сесія Львівської міської ради
не підтримала ухвали «Про надання
місцевої гарантії Львівської міської
ради у 2020 році з метою забезпечення
виконання боргових зобов’язань ЛКП
„Львівелектротранс“ у рамках проекту
„Міський громадський транспорт
України“ у тому числі для протидії
наслідків поширення вірусної інфекції
COVID-19 у м. Львові», та «Про
надання місцевої гарантії Львівської
міської ради у 2020 році з метою
забезпечення виконання боргових
зобов’язань ЛКП „Львівавтодор“ у
рамках проекту „Міський громадський
транспорт України“ у тому числі для
протидії наслідків поширення вірусної
інфекції COVID-19 у м. Львові».
Ухвалами передбачалося залучення
коштів Європейського інвестиційного
банку для ремонту трамвайних вагонів
з модернізацією (переобладнанням)
для забезпечення перевезення
пасажирів з інвалідністю, та для
будівництва автобусного депо на вул.
Вернадського, і реконструкції
тролейбусної контактної мережі (вул.
Зелена, вул. Стрийська, вул.
Тролейбусна), а також капітального
ремонту кабельних ліній напругою 600
В постійного струму (фідери) від
тягової підстанції № 6 до площі Митної
та вул. Личаківської. У зв'язку з цим
роботи тимчасово призупинені.

№
з/п

Напрям

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

5.1. ІНФРАСТРУКТУРА
Капітальний ремонт доріг
Забезпечення
МІСТА
та тротуарів
комфортного
(ТРАНСПОРТ,
побуту мешканців
ДОРОГИ,
ЖИТЛОВЕ
ГОСПОДАРСТВО,
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
ННЯ)

2020-2022

Районні
адміністрації

Розроблення проектнокошторисної
документації,
проведення експертизи
ПКД, проведення
процeдури закупівель,
укладання угод з
підрядними
організаціями,
проведення робіт,
прийняття об'єктів в
експлуатацію.

5.2. ІНФРАСТРУКТУРА
Капітальний ремонт
Забезпечення
МІСТА
прибудинкових територій
комфортного
(ТРАНСПОРТ,
побуту мешканців
ДОРОГИ,
ЖИТЛОВЕ
ГОСПОДАРСТВО,
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
ННЯ)

2020-2022

5.3. ІНФРАСТРУКТУРА
Капітальний ремонт
Забезпечення
МІСТА
ліфтів
комфортного
(ТРАНСПОРТ,
побуту мешканців
ДОРОГИ,
ЖИТЛОВЕ
ГОСПОДАРСТВО,
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
ННЯ)

2020-2022

5.4. ІНФРАСТРУКТУРА
Капітальний ремонт
Забезпечення
МІСТА
житлових будинків
комфортного
(ТРАНСПОРТ,
побуту мешканців
ДОРОГИ,
ЖИТЛОВЕ
ГОСПОДАРСТВО,
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
ННЯ)

2020-2022

Районні
адміністрації

Районні
адміністрації

Районні
адміністрації

Розроблення проектнокошторисної
документації,
проведення експертизи
ПКД, проведення
процeдури закупівель,
укладання угод з
підрядними
організаціями,
проведення робіт,
прийняття об'єктів в
експлуатацію.
Розроблення проектнокошторисної
документації,
проведення експертизи
ПКД, проведення
процeдури закупівель,
укладання угод з
підрядними
організаціями,
проведення робіт,
прийняття об'єктів в
експлуатацію.
Розроблення проектнокошторисної
документації,
проведення експертизи
ПКД, проведення
процeдури закупівель,
укладання угод з
підрядними
організаціями,
проведення робіт,
прийняття об'єктів в
експлуатацію.

Кількість
учасників

-

-

-

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

104 986,90

41 499,59

24 618,77

16 660,50

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Проведено роботи з капремонту
доріг і тротуарів у всіх районах
міста. Зокрема за адресами - вул.
Льва, вул. Піша, вул. Дібровна, пр.
Свободи (центральна піша алея), ,
вул. М. Мундяк, вул. На Чвертях,
вул. Вітряна, вул. Чуваська, вул.
Жасминова, вул. Козацька, вул.
Металістів, вул. І. Богуна, вул.
Наукова, вул. Пулюя, вул. П. Панча,
вул. Зелена, вул. Зубрівська, вул.
Сихівська, вул. Підрічна, та ін.
Виконуються роботи з ремонту
дворів, внутрішньо квартальних
доріг, тротуарів у всіх районах міста.
Зокрема за адресами вул.
Стефаника, вул. І. Виговського, вул.
Коциловського, вул. К. Левицького,
вул. Городоцька, вул. Малкова, вул.
Щурата, просп. Червоної Калини,
вул. Врубеля та ін.

Виконуються роботи з ремонту
ліфтів у всіх районах міста. Зокрема
за адресами - вул. В. Гнатюка, вул.
С. Бандери, вул. Роксоляни, вул.
Китайська, вул. Тракт Глинянський,
вул. Володимира Великого, вул.
Морозна, вул. Г. Хоткевича та ін.

Виконуються роботи з капітального
ремонту житлового фонду у всіх
районах міста. Зокрема за
адресами: вул. Я. Мудрого, вул.
Марка Вовчка, вул. Городоцька, вул.
Таджицька, вул. Пасічна, вул. Г.
Галілея, вул. Пекарська,
вул.Єфремова, вул.Коновальця,
вул. Підзамче, вул.Київська, вул.
Крехівська, вул. І. Франка, та ін.

№
з/п

Напрям

Проєкт

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

Забезпечення підтримки
співвласників
багатоквартирних
будинків, об’єднань
співвласників
багатоквартирних
будинків, що списані з
балансу львівських
комунальних
підприємств, у
проведенні
невідкладного ремонту,
капітального ремонту,
реконструкції, ремонтнореставраційних робіт
спільного майна у
багатоквартирних
будинках

2020-2022

Управління
житлового
господарства
департаменту
житлового
господарства та
інфраструктури

Розроблення проектнокошторисної
документації,
проведення експертизи
ПКД, проведення
процeдури закупівель,
укладання угод з
підрядними
організаціями,
проведення робіт,
прийняття об'єктів в
експлуатацію.

7.1. ІНФРАСТРУКТУРА
Встановлення
Забезпечення
МІСТА
протипожежного протипожежних систем
(ТРАНСПОРТ,
автоматики і
захисту у
ДОРОГИ,
димовидалення та інших
житлових
ЖИТЛОВЕ
заходів щодо
будинках
ГОСПОДАРСТВО,
забезпечення пожежної
підвищеної
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
безпеки житлових
поверховості
ННЯ)
будинків підвищеної
поверховості шляхом
проведення ремонтних
робіт

2020-2022

8.1. ІНФРАСТРУКТУРА
МІСТА
(ТРАНСПОРТ,
ДОРОГИ,
ЖИТЛОВЕ
ГОСПОДАРСТВО,
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
ННЯ)

2020-2022

6.1. ІНФРАСТРУКТУРА
Забезпечення
МІСТА
схоронності
(ТРАНСПОРТ,
житлового
ДОРОГИ,
фонду,
ЖИТЛОВЕ
підвищення
ГОСПОДАРСТВО, ефективності та
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ надійності його
ННЯ)
функціонування

Ремонт
житлових
будинків,
визнаних
аварійними

Зміст заходу

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

Управління
житлового
господарства
департаменту
житлового
господарства та
інфраструктури

Розроблення проектнокошторисної
документації,
проведення експертизи
ПКД, проведення
процeдури закупівель,
укладання угод з
підрядними
організаціями,
проведення робіт,
прийняття об'єктів в
експлуатацію.

Управління
житлового
господарства
департаменту
житлового
господарства та
інфраструктури

Розроблення проектнокошторисної
документації,
проведення експертизи
ПКД, проведення
процeдури закупівель,
укладання угод з
підрядними
організаціями,
проведення робіт,
прийняття об'єктів в
експлуатацію.

Кількість
учасників

87

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

6 712,96

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Проводено роботи з капітального
ремонту покрівель у 12 житлових
будинках; виконано ремонт систем
центрального опалення, холодного
та гарячого водопостачання і
каналізаційної мережі у 15-ти
будинках ОСББ; здійснено
реконструкцію електричних мереж у
8-ти будинках в тому числі
влаштовано поквартирний облік
електроенергії у 5-ти будинках;
встановлено у 1-му будинку
індивідуальний тепловий пункт;
здійснено реставрацію вінчаючого
карнизу головного фасаду та даху
будинку на вул. Личаківська,5.
Виконано капітальний ремонт,
модернізацію та заміну ліфтів у 11ти житлових будинках.

Виготовлено ПКД на капітальний
ремонт системи протипожежної
автоматики та димовидалення
будинку на пр. Червоної Калини, 49.
Роботи не виконані через брак
фінансування.
-

12

-

7 932,01

Проведено невідкладні аварійновідновлювальні роботи з виведення
із аварійного стану окремих
конструкційних елементів у 4-ох
житлових будинках, а саме на вул.
Винниченка, 26, вул. Личаківській,
60, вул. Ковжуна, 5, вул. Східна,2, та
відновлено аварійні підпірні стінки
за адресами вул. Стрийська,18/20,
вул. І.Франка, 40/42 та вул.
Рапапорта,8. Виконані роботи по
укріпленню аварійного будинку із
відновленням оздоблення
головного фасаду на вул.
Фурманській, 8. Розпочато
ремонтно-реставраційні роботи по
каналізуванню житлового будинку
на вул. Нечуя-Левинського,15.

№
з/п

Напрям

Проєкт

9.1. ІНФРАСТРУКТУРА
МІСТА
(ТРАНСПОРТ,
ДОРОГИ,
ЖИТЛОВЕ
ГОСПОДАРСТВО,
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
ННЯ)

Реалізація
програми
"Теплий дім"

9.2. ІНФРАСТРУКТУРА
МІСТА
(ТРАНСПОРТ,
ДОРОГИ,
ЖИТЛОВЕ
ГОСПОДАРСТВО,
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
ННЯ)

Реалізація
програми
"Теплий дім"

9.3. ІНФРАСТРУКТУРА
МІСТА
(ТРАНСПОРТ,
ДОРОГИ,
ЖИТЛОВЕ
ГОСПОДАРСТВО,
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
ННЯ)

Реалізація
програми
"Теплий дім"

ІНФРАСТРУКТУРА
МІСТА
(ТРАНСПОРТ,
ДОРОГИ,
ЖИТЛОВЕ
ГОСПОДАРСТВО,
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
ННЯ)

Реалізація
програми
"Теплий дім"

9.4.

Зміст заходу

Виконавець

Етапи організації
(план)

Модернізація,
2020-2022
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
Реконструкція, ремонт і
2020-2022
модернізація всіх
інженерних мереж і
обладнання у будинку
для забезпечення
безперебійної та
енергоефективної роботи

Управління
житлового
господарства
департаменту
житлового
господарства та
інфраструктури

ОСББ та ЖБК
укладають кредитні
договори з банками,
виконуються роботи,
банки надають реєстри
на відшкодування
частини кредиту, ДЖГІ
відшкодовує до 30%
тіла кредиту, але не
більше 400 тис. грн.

Управління
житлового
господарства
департаменту
житлового
господарства та
інфраструктури

ОСББ та ЖБК
укладають кредитні
договори з банками,
виконуються роботи,
банки надають реєстри
на відшкодування
частини кредиту, ДЖГІ
відшкодовує до 30%
тіла кредиту, але не
більше 400 тис. грн.

Встановлення приладів
автоматичного
регулювання подачі
теплоносія

Управління
житлового
господарства
департаменту
житлового
господарства та
інфраструктури

ОСББ та ЖБК
укладають кредитні
договори з банками,
виконуються роботи,
банки надають реєстри
на відшкодування
частини кредиту, ДЖГІ
відшкодовує до 30%
тіла кредиту, але не
більше 400 тис. грн.

Управління
житлового
господарства
департаменту
житлового
господарства та
інфраструктури

ОСББ та ЖБК
укладають кредитні
договори з банками,
виконуються роботи,
банки надають реєстри
на відшкодування
частини кредиту, ДЖГІ
відшкодовує до 30%
тіла кредиту, але не
більше 400 тис. грн.

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

Термін
виконання

2020-2022

2020-2022

Кількість
учасників

50

17

16

10

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

4 867,16

1 194,87

1 526,97

487,59

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
В 50 ОСББ та ЖБК виконано робіт
на 52 757,24 тис.грн. Відшкодовано
визначену програмою частину
"теплого" кредиту 34 ОСББ та ЖБК
на суму 4 867,16 тис.грн. Через
нестачу коштів у міському бюджеті
16 учасникам відповідне
відшкодування на суму 2 716,36
тис.грн не перераховано - на дану
суму зареєстровано кредиторську
заборгованість.

В 17 ОСББ та ЖБК виконано робіт
на 31 342,05 тис.грн. Відшкодовано
визначену програмою частину
"теплого" кредиту 8 ОСББ та ЖБК
на суму 1 194,87 тис.грн. Через
нестачу коштів у міському бюджеті 9
учасникам відповідне
відшкодування на суму 2 433,37
тис.грн. не перераховано - на дану
суму зареєстровано кредиторську
заборгованість.
В 16 ОСББ та ЖБК виконано робіт
на 24 846,60 тис.грн. Відшкодовано
визначену програмою частину
"теплого" кредиту 10 ОСББ та ЖБК
на суму 1 526,97 тис.грн. Через
нестачу коштів у міському бюджеті 6
учасникам відповідне
відшкодування на суму 1 955,84
тис.грн. не перераховано - на дану
суму зареєстровано кредиторську
заборгованість.
10 ОСББ та ЖБК виконано робіт на
3 762,46 тис.грн. Відшкодовано
визначену програмою частину
"теплого" кредиту 5 ОСББ та ЖБК
на суму 487,59 тис.грн. Через
нестачу коштів у міському бюджеті 5
учасникам відповідне
відшкодування на суму 641,14
тис.грн. не перераховано - на дану
суму зареєстровано кредиторську
заборгованість.

№
з/п

Напрям

Проєкт

9.5. ІНФРАСТРУКТУРА
МІСТА
(ТРАНСПОРТ,
ДОРОГИ,
ЖИТЛОВЕ
ГОСПОДАРСТВО,
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
ННЯ)

Реалізація
програми
"Теплий дім"

9.6. ІНФРАСТРУКТУРА
МІСТА
(ТРАНСПОРТ,
ДОРОГИ,
ЖИТЛОВЕ
ГОСПОДАРСТВО,
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
ННЯ)

Реалізація
програми
"Теплий дім"

9.7. ІНФРАСТРУКТУРА
МІСТА
(ТРАНСПОРТ,
ДОРОГИ,
ЖИТЛОВЕ
ГОСПОДАРСТВО,
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
ННЯ)

Реалізація
програми
"Теплий дім"

Зміст заходу

Модернізація систем
вентиляції

Стимулювання
встановлення
обладнання з
використання
альтернативних джерел
енергії

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

2020-2022

Управління
житлового
господарства
департаменту
житлового
господарства та
інфраструктури

ОСББ та ЖБК
укладають кредитні
договори з банками,
виконуються роботи,
банки надають реєстри
на відшкодування
частини кредиту, ДЖГІ
відшкодовує до 30%
тіла кредиту, але не
більше 400 тис. грн.

Управління
житлового
господарства
департаменту
житлового
господарства та
інфраструктури

ОСББ та ЖБК
укладають кредитні
договори з банками,
виконуються роботи,
банки надають реєстри
на відшкодування
частини кредиту, ДЖГІ
відшкодовує до 30%
тіла кредиту, але не
більше 400 тис. грн.

Управління
житлового
господарства
департаменту
житлового
господарства та
інфраструктури

ОСББ та ЖБК
укладають кредитні
договори з банками,
виконуються роботи,
банки надають реєстри
на відшкодування
частини кредиту, ДЖГІ
відшкодовує до 30%
тіла кредиту, але не
більше 400 тис. грн.

Управління
житлового
господарства
департаменту
житлового
господарства та
інфраструктури

Фізичні особи
укладають кредитні
договори з банками,
виконуються роботи,
банки надають реєстри
на відшкодування
частини кредиту, ДЖГІ
відшкодовує до 15%
тіла кредиту, але не
більше 50 тис. грн.

2020-2022

Модернізація,
2020-2022
капітальний ремонт та
заміна ліфтів для
забезпечення їх
безпечного використання

10.1 ІНФРАСТРУКТУРА
Заміна радіаторів
Реалізація
.
МІСТА
опалення та
програми
(ТРАНСПОРТ,
"Енергоефективн встановлення
ДОРОГИ,
регуляторів температури
а оселя"
ЖИТЛОВЕ
повітря, що дозволить
ГОСПОДАРСТВО,
підвищити надійність
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
системи опалення та
ННЯ)
забезпечить
індивідуальне
регулювання споживання
теплової енергії

2020-2022

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
До банківських установ, які залучені
до виконання програми не
надходили заявки від ОСББ та ЖБК
на реалізацію даного пункту.

-

-

До банківських установ, які залучені
до виконання програми не
надходили заявки від ОСББ та ЖБК
на реалізацію даного пункту.
-

-

До банківських установ, які залучені
до виконання програми не
надходили заявки від ОСББ та ЖБК
на реалізацію даного пункту.
-

2

-

4,94

2 фізичні особи виконали роботи на
68 900,60 тис.грн. Відшкодовано
визначену програмою частину
"теплого" кредиту 1 фізичній особі
на суму 4,94 тис.грн. Через нестачу
коштів у міському бюджеті 1
учаснику відповідне відшкодування
на суму 4 320,00 тис.грн не
перераховано - на дану суму
зареєстровано кредиторську
заборгованість.

№
з/п

Напрям

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

10.2 ІНФРАСТРУКТУРА
Встановлення
2020-2022
Реалізація
.
МІСТА
рекуператорів у системах
програми
(ТРАНСПОРТ,
"Енергоефективн вентиляції, які дозволять
ДОРОГИ,
зменшити споживання
а оселя"
ЖИТЛОВЕ
теплової енергії та
ГОСПОДАРСТВО,
забезпечити належний
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
повітрообмін
ННЯ)

Управління
житлового
господарства
департаменту
житлового
господарства та
інфраструктури

Фізичні особи
укладають кредитні
договори з банками,
виконуються роботи,
банки надають реєстри
на відшкодування
частини кредиту, ДЖГІ
відшкодовує до 15%
тіла кредиту, але не
більше 50 тис. грн.

10.3 ІНФРАСТРУКТУРА
Встановлення вузлів
Реалізація
.
МІСТА
обліку води (гарячої,
програми
(ТРАНСПОРТ,
"Енергоефективн холодної) для контролю
ДОРОГИ,
за її споживанням
а оселя"
ЖИТЛОВЕ
ГОСПОДАРСТВО,
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
ННЯ)

2020-2022

Управління
житлового
господарства
департаменту
житлового
господарства та
інфраструктури

Фізичні особи
укладають кредитні
договори з банками,
виконуються роботи,
банки надають реєстри
на відшкодування
частини кредиту, ДЖГІ
відшкодовує до 15%
тіла кредиту, але не
більше 50 тис. грн.

10.4 ІНФРАСТРУКТУРА
Встановлення
Реалізація
.
МІСТА
багатозонних
програми
(ТРАНСПОРТ,
"Енергоефективн (багатотарифних)
ДОРОГИ,
приладів обліку
а оселя"
ЖИТЛОВЕ
електричної енергії для
ГОСПОДАРСТВО,
зниження фінансових
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
витрат на споживання
ННЯ)
електроенергії

2020-2022

Управління
житлового
господарства
департаменту
житлового
господарства та
інфраструктури

Фізичні особи
укладають кредитні
договори з банками,
виконуються роботи,
банки надають реєстри
на відшкодування
частини кредиту, ДЖГІ
відшкодовує до 15%
тіла кредиту, але не
більше 50 тис. грн.

10.5 ІНФРАСТРУКТУРА
Проведення
Реалізація
.
МІСТА
теплоізоляції
програми
(ТРАНСПОРТ,
"Енергоефективн (термомодернізація)
ДОРОГИ,
зовнішніх стін,
а оселя"
ЖИТЛОВЕ
підвальних приміщень,
ГОСПОДАРСТВО,
горищ, покрівель та
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
фундаментів, заміна
ННЯ)
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

Фізичні особи
укладають кредитні
договори з банками,
виконуються роботи,
банки надають реєстри
на відшкодування
частини кредиту, ДЖГІ
відшкодовує до 15%
тіла кредиту, але не
більше 50 тис. грн.

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
До банківських установ, які залучені
до виконання програми не
надходили заявки від мешканців на
реалізацію даного пункту

-

-

До банківських установ, які залучені
до виконання програми не
надходили заявки від мешканців на
реалізацію даного пункту
-

-

До банківських установ, які залучені
до виконання програми не
надходили заявки від мешканців на
реалізацію даного пункту
-

30

-

131,60

30 фізичних осіб виконали роботи
на 1 179,29 тис.грн. Відшкодовано
визначену програмою частину
"теплого" кредиту 20 фізичним
особам на суму 131,60 тис.грн.
Через нестачу коштів у міському
бюджеті 10 учасникам відповідне
відшкодування на суму 45 290,47
тис.грн не перераховано - на дану
суму зареєстровано кредиторську
заборгованість.

№
з/п

Напрям

Проєкт

Зміст заходу

10.6 ІНФРАСТРУКТУРА
Встановлення теплоРеалізація
.
МІСТА
насосної, сонячної
програми
(ТРАНСПОРТ,
"Енергоефективн системи опалення та/або
ДОРОГИ,
гарячого водопостачання
а оселя"
ЖИТЛОВЕ
для зменшення
ГОСПОДАРСТВО,
споживання природного
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
газу
ННЯ)

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

2020-2022

Управління
житлового
господарства
департаменту
житлового
господарства та
інфраструктури

Фізичні особи
укладають кредитні
договори з банками,
виконуються роботи,
банки надають реєстри
на відшкодування
частини кредиту, ДЖГІ
відшкодовує до 15%
тіла кредиту, але не
більше 50 тис. грн.

11.1 ІНФРАСТРУКТУРА Щоденний збір Оновлення програмного
2020-2022
.
МІСТА
забезпечення для
даних
(ТРАНСПОРТ,
енергоспоживанн щоденного збору даних
ДОРОГИ,
енергоспоживання
я всіх
ЖИТЛОВЕ
енергоресурсів
ГОСПОДАРСТВО,
будівлями
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
бюджетних
ННЯ)
установ м.
Львова
11.2 ІНФРАСТРУКТУРА Щоденний збір Встановлення засобів
2020-2022
.
МІСТА
дистанційного збору
даних
(ТРАНСПОРТ,
енергоспоживанн даних енергоспоживання
ДОРОГИ,
я всіх
ЖИТЛОВЕ
енергоресурсів
ГОСПОДАРСТВО,
будівлями
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ
бюджетних
ННЯ)
установ м.
Львова
12.1 ІНФРАСТРУКТУРА
Участь у конкурсах на
2020-2022
Залучення
.
МІСТА
отримання міжнародної
коштів
(ТРАНСПОРТ,
технічної допомоги та
міжнародної
ДОРОГИ,
грантового фінансування.
технічної
ЖИТЛОВЕ
допомоги та
ГОСПОДАРСТВО,
грантового
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ фінансування
ННЯ)
для проведення
енергоощадних
заходів у
бюджетних
будівлях

Управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку

Управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку

Управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
До банківських установ, які залучені
до виконання програми не
надходили заявки від мешканців на
реалізацію даного пункту.

-

-

Проводиться регулярний щоденний
збір даних споживання будівлями
бюджетних установ всіх
енергоресурсів.
-

507 будівель

50,0

Захід не реалізовувався у першому
півріччі 2020 року

-

Співпраця з містомпобратимом Фрайбург.
Впровадження
енергоощадних заходів
у мікрорайонах Рясне
та Рясне 2

-

4 школи, 1
житловий будинок
на 108 квартир, 1
вулиця
(реконструкція
вуличного
освітлення)

-

499,98

Реалізовано грантовий проект
"Рясне - район зелених технологій",
спільно з містом-побратимом
Фрайбург (Німеччина). В рамках
проекту виготовлено проектнокошторисну документацію на
реконструкцію системи
теплопостачання, проведено
експертизу проекту, проводиться
співфінансування енергоощадних
заходів, просвітницька робота з
дітьми.

№
з/п

Напрям

Проєкт

13.

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

Відновлення
Пелчинського
ставу на вул. Д.
Вітовського

14.1
.

14.2
.

14.3
.

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

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

Зміст заходу

Відновлення
Пелчинського ставу на
вул. Д. Вітовського

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

2020-2022

Управління
архітектури та
урбаністики
департаменту
містобудування

Триває підготовка
технічного завдання на
проект влаштування
ставу

Організація
інформаційнопросвітницької 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

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

2020-2022 Управління екології
та природних
ресурсів
департаменту
містобудування

Моніторинг чисельності
постраждалих диких та
екзотичних тварин і
птахів у місті

Кількість
учасників

-

Визначення зон
гніздування та
проживання
водоплаваючих тварин,
розробка плану заходів
щодо збереження та
збільшення популяцій

Проведення розрахунку
для потреб
фінансування
(закупівля кормів,
ветиринарна допомога)
притулку тварин
розміщеного в РЛП
"Знесіння",
встановлення видового
та кількісного складу
тварин

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Напрацьовано концепцію поетапної
реалізації Пелчинського ставу. В
рамках робочої групи сформовано
трасування вулиці Вітовського по
кривій в обхід ставу із розміщенням
зупинок громадського транспорту та
врахуванням подеревної зйомки.
Опрацьовано систему велопішохідних сполучень.
Визначено зони водоплаваючих
птахів в парках Піскові озера,
Левандівське озеро.

-

-

Визначено фінансування на
закупівлю кормів (профінансовано
139,9 тис.грн.), надання
ветеринарної допомоги
постраждалим тваринам
(профінансовано 48,0 тис.грн., )
РЛП "Знесіння"

187,98

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року

2020-2022 Управління екології
та природних
ресурсів
департаменту
містобудування
-

-

-

№
з/п

Напрям

Проєкт

14.4
.

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

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

14.5
.

15.1
.

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Здійснення
профілактичних заходів
для запобігання
захворюваності
мешканців внаслідок
контактів з дикими чи
екзотичними тваринами
та птахами

2020-2022 Управління екології
та природних
ресурсів
департаменту
містобудування

Вакцинація диких тварин
від сказу

2020-2022 Управління екології
та природних
ресурсів
департаменту
містобудування

Створення системи
Покращення
моніторингу якості
стану
повітря в місті
компонентів
екосистеми міста

2020-2022 Управління екології
та природних
ресурсів
департаменту
містобудування

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

Проведення
лавріцидної обробки
відкритих водойм в
парках м. Львова,
проведення
профілактичної
боротьби з паразитами
та шкідниками
(кліщами) у два етапи
(весна, осінь) в парках
м. Львова (на площі 145
850 кв.м.)

ДУ Львівський
обласний
лабораторний
центр МОЗ,
Обласне
комунальне
підприємство
ЛОР
"Профілактична
дезінфекція"

1. Пошук вакцини і
погодження її
використання вакцини
Львівським міським
управлінням Головного
управління
Держпродспоживслужби
у Львівській обл. та
Державним науково –
дослідним контрольним
інститутом
ветеринарних
препаратів і кормових
добавок у м. Львові
2. Визначення
локалізації розкидання
вакцини та її кількості
для закупівлі
3. Закупівля вакцини та
розкидання приманок з
вакциною

Управління
екології та
природних
ресурсів, ЛКП
«Зелений Львів»,
ЛКП «Лев»,
Львівське міське
управління
Головного
управління
Держпродспоживс
лужби у Львівській
обл., Львівська
обласна
державна лікарня
ветеринарної
медицини,
громадські
активісти в сфері
захисту тварин,
провідні науковці
по захисту тварин

Проведення
дослідження
вразливості Львова до
зміни клімату (сценарій
до 2100 року)

1

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

119,33

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Проведено лаврицидну обробку
відкритих водойм в парках м.
Львова площею 2 700 кв.м на суму 8
483,98 грн, проведено І етап
профілактичної боротьби з
паразитами та шкідниками
(кліщами) в парках м. Львова на
площі 145 850 кв.м.

1. Визначено постачальника вакцини
2. Вакцину погоджено Львівським
міським управлінням Головного
управління Держпродспоживслужби
у Львівській обл.
3.Погодження вакцини Державним
науково – дослідним контрольним
інститутом ветеринарних препаратів
і кормових добавок у м. Львові

-

-

Розроблено комплекс заходів щодо
покращення якості повітря у м.
Львові, заходи проходять процедуру
затвердження.

№
з/п

Напрям

15.2
.

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

15.3
.

15.4
.

15.5
.

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

1. Заходи щодо
відновлення і
підтримання
сприятливого
гідрологічного стану
річки Зубра. 2.
Виготовлення ПКД по
водоймі на вул. І.
Величковського. 3.
Проведення
гідрогеологічних
досліджень та
виготовлення ПКД з
покращення стану
водойми на вул.
Сотника В. Панаса. 4.
Проведення
гідрогеологічних
досліджень водойми на
вул. Замарстинівській,
270
2020-2022 Управління екології Придбання
спеціального
та природних
обладнання для
ресурсів
ознакування та
департаменту
містобудування убезпечення винятково
цінних дерев, з метою
створення реєстру.
Проведення
біологічного захисту
гіркокаштанів від
мінуючої молі на
експериментальній
ділянці (територія парку
"На Валах " та просп.
Свободи)

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Очищення витоків річок
2020-2022 Управління екології
Покращення
та належне утримання
та природних
стану
водойм на території міста
ресурсів
компонентів
департаменту
екосистеми міста
містобудування

Покращення
стану
компонентів
екосистеми міста

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

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

Розробка Плану
Покращення
адаптації Львова до
стану
зміни клімату
компонентів
екосистеми міста

2020-2022 Управління екології Формування плану
адаптації м. Львова до
та природних
зміни клімату
ресурсів
департаменту
містобудування

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

Вдосконалення системи
Покращення
управління парками
стану
компонентів
екосистеми міста

2020-2022 Управління екології
та природних
ресурсів
департаменту
містобудування

СРА, ШРА,
переможець
процедури
закупівлі

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Проведено тендери та укладено
договори з виконавцями робіт.
Передбачено кошти в міському
фонді охорони навколишнього
природнього середовища на 2020
рік - річка Зубра (очищення витоку
русла річки Зубра від незаконних
каналізаційних під'єднань) - 600
000,00 грн, покращення технічного
стану водойми на вул. І.
Величковського - 130 000,00 грн,
покращення технічного стану
водойми на вул. Сотника В. Панаса 70 000 гр., проведення
гідрогеологічних досліджень та
території прилеглої до водойми на
вул. Замарстинівській, 270.

Закуплено обладнання для
ознакування дерев. Захід з з
біологічного захисту
гіркокаштанів не реалізовувався
у 2020 році

1

100,00

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року
1

-

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року
-

-

-

№
з/п

Напрям

Проєкт

15.6
.

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

Покращення
стану
компонентів
екосистеми міста

Створення системи
зелених коридорів між
парками та зеленими
зонами міста

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

Покращення
стану
компонентів
екосистеми міста

Забезпечення боротьби з 2020-2022 Управління екології
шкідниками та
та природних
інвазивними видами
ресурсів
рослин
департаменту
містобудування

Боротьба з поширенням
борщівника, амброзії та
інших інвазивних
рослин у парку пам'ятці
садово-паркового
мистецтва місцевого
значення "Снопківський"

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

Створення
належних умов
для
короткочасного
відпочинку
населення

Капітальний ремонт
дитячих майданчиків

Розроблення проектнокошторисної
документації,
проведення експертизи
ПКД, проведення
процeдури закупівель,
укладання угод з
підрядними
організаціями,
проведення робіт,
прийняття об'єктів в
експлуатацію.

Створення
належних умов
для
короткочасного
відпочинку
населення

Капітальний ремонт
дитячих майданчиків

Рекультивація
Грибовицького
сміттєзвалища

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

15.7
.

16.1
.

16.2
.

17.1
.

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022 Управління екології
та природних
ресурсів
департаменту
містобудування

2020-2022

2020-2022

2020-2022

Районні
адміністрації

Районні
адміністрації

Департамент
поводження з
відходами, ЛКП
"Зелене місто"
департаменту
економічного
розвитку

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року

-

Розроблення проектнокошторисної
документації,
проведення експертизи
ПКД, проведення
процeдури закупівель,
укладання угод з
підрядними
організаціями,
проведення робіт,
прийняття об'єктів в
експлуатацію.
Процес рекультивації
Грибовицького
сміттєзвалища
складається із таких
процесів: підготовчі
роботи, очистка
зворотного осмосу,
тобто очистка озер з
інфільтратами,
дегазація тіла полігону і
сама рекультивація.

-

-

В червні 2020 року проведено
очистку території парку
"Снопківський" від борщівника
ДП "Високий
замок" ЛКП
"Зелений Львів"

-

-

15,40

5 403,59

15 984,26

Виконуються роботи з капремонту
дитячих майданчиків у всіх районах
міста. Зокрема за адресами - вул.
Колесси, 12, вул. Кривоноса-Княжа,
вул. Городоцька, 218-218а, вул. І.
Сірка, 23, вул. Пасічна, 77, вул.
Наукова, 106, вул. Кульпарківська,
133-135, вул. Прилбицька, 59, вул.
Тернопільська, 9, вул. Стрийська, 61
та ін.

Виконуються роботи з
облаштування громадських
просторів у всіх районах міста.
Зокрема у сквері на пл. Вічевій,
також на вул. Сластіона, вул. Панча,
у сквері ім. Дж. Леннона, на просп.
Червоної Калини та ін.

Технічна рекультивація
Грибовицького сміттєзвалища
триває. Змонтовано та працює
обладання з очиски фільтратів за
технологією зворотнього осмосу.
-

-

№
з/п

Напрям

17.2
.

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

18.1
.

18.2
.

18.3
.

19.1
.

19.2
.

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

Проєкт

Зміст заходу

Проведення біологічної
рекультивації
формування родючого
шару та висадка
чагарників, кущів,
невеликих насаджень із
неглибокими кореневими
системами
Визначення відповідної
Створення
нового полігону ділянки для створення
нового полігону
захоронення
побутових
відходів
Рекультивація
Грибовицького
сміттєзвалища

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022

Департамент
поводження з
відходами, ЛКП
"Зелене місто"
департаменту
економічного
розвитку

2020-2022

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

Створення
нового полігону
захоронення
побутових
відходів

Виготовлення,
погодження та
затвердження проекту
полігону захоронення
побутових відходів

2020-2022

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

Визначення виконавця
Створення
нового полігону робіт та реалізація
проекту
захоронення
побутових
відходів

2020-2022

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

Визначення підрядної
Будівництво
сміттєпереробног організації що
здійснюватиме
о комплексу
будівництво
сміттєпереробного
комплексу

2020

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

Виготовлення,
Будівництво
сміттєпереробног погодження та
затвердження проекту
о комплексу
сміттєпереробного
комплексу

2020

Департамент
поводження з
відходами, ЛКП
"Зелене місто"
департаменту
економічного
розвитку

Департамент
поводження з
відходами, ЛКП
"Зелене місто"
департаменту
економічного
розвитку
Департамент
поводження з
відходами, ЛКП
"Зелене місто"
департаменту
економічного
розвитку
Департамент
поводження з
відходами, ЛКП
"Зелене місто"
департаменту
економічного
розвитку
Департамент
поводження з
відходами, ЛКП
"Зелене місто"
департаменту
економічного
розвитку

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року.

-

-

-

-

-

-

Департаментом періодично
надсилаються листи до керівництва
органів самоврядування різних
рівнів, про намір Львівської міської
ради придбати земельну ділянку,
для будівництва регіонального
полігону твердих побутових
відходів. Проте, станом 31.12.2020
р. відповідна ділянка не була
визначена.
Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року.

-

-

-

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Завершено відкритий тендер. За
результатами тендеру було
визначено підрядну організацію, що
здійснюватиме будівництво
сміттєпереробного комплексу.
Такою організацією визначено
консорціум компаній WTT
Netherlands BV (Нідерланди) – Axis
Industries UAB (Литва).
30 вересня 2020 року було
погоджено проектну документацію
Львівською обласною державною
адміністрацією. 09 жовтня 2020 року
на засіданні виконавчого комітету
міської ради проектну документацію
було затверджено.

№
з/п

Напрям

19.3
.

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

Виконання робіт згідно з
Будівництво
сміттєпереробног проектом будівництва
сміттєпереробного
о комплексу
комплексу

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

Публічні заходи
щодо мінімізації
та раціонального
поводження з
відходами

20.1
.

20.2
.

20.3
.

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

Проєкт

Публічні заходи
щодо мінімізації
та раціонального
поводження з
відходами

Публічні заходи
щодо мінімізації
та раціонального
поводження з
відходами

Зміст заходу

Проведення за участі
представників міської
ради, бізнесу,
громадських організацій,
екологів, експертів та
громади міста
дискусійних зустрічей з
онлайн-трансляціями,
що стосуються
управління відходами у
місті

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022

Департамент
поводження з
відходами, ЛКП
"Зелене місто"
департаменту
економічного
розвитку
ЛКП “Зелене місто“

2020

Організація екологічного
фестивалю “Чисте місто
фест“ з виставкоюпрезентацією
спецтехніки, еколекторієм, еко-ярмарком,
на тему поводження з
ресурсами

2020

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

2020

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
У другому півріччі 2020 року
виконувались підготовчі роботи.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ЛКП “Зелене місто“

Проведено майстер-клас щодо
облаштування компостерів для
компостування органіки (31 липня
2020). Спеціалісти ЛКП “Зелене
місто” провели навчання для колег
щодо нових методів зменшення
негативного впливу забруднювачів
на довкілля. Захід відбувся 06
серпня 2020. Організовано брифінг і
демонстраційний показ процесу
сортування органіки в рамках
пілотного проекту щодо її
перероблення. Захід відбувся 03
серпня 2020. Взято участь у
виставці “Ecomondo — 2020”, де
презентовано досвід Львова у
напрямку переробки органіки (05-06
жовтня 2020). Директор ЛКП
“Зелене місто” Святослав
Євтушенко під час еко-форуму
“Waste managent 2020” презентував
проект із роздільного збору органіки
в місті Львів (07 жовтня 2020).
Директор ЛКП «Зелене місто»
Святослав Євтушенко взяв участь у
виставці «Recycling and Waste Expo
Ukraine». На заході він презентував
напрацювання
міста Львів
у сфері
Захід
не реалізовувався
у другому
півріччі 2020 року.

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року.

ЛКП “Зелене місто“

-

-

-

№
з/п

Напрям

Проєкт

20.4
.

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

Публічні заходи
щодо мінімізації
та раціонального
поводження з
відходами

20.5
.

20.6
.

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

Зміст заходу

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“

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
Публічні заходи Організація поїздок для
щодо мінімізації представників
та раціонального екологічних ініціатив,
громади міста та преси
поводження з
на переробні об’єкти
відходами
твердих побутових
відходів, що
функціонують за
кордоном
Публічні заходи
щодо мінімізації
та раціонального
поводження з
відходами

Термін
виконання

Виконавець

2020

ЛКП “Зелене місто“

Етапи організації
(план)

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)

-

ЛКП “Зелене місто“

-

2020

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року.

-

2020

Кількість
учасників

50

-

Було організовано екскурсію для
посла Швеції на місце будівництва
сміттєпереробного заводу,
компостувальну станцію і
Грибовицький полігон (06 жовтня
2020 року). Організовано
індивідуальні екскурсії на
компостувальний майданчиків для
мешканців, які цікавилися
технологією компостування
органічних відходів.
Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року.

ЛКП “Зелене місто“

-

-

-

№
з/п

Напрям

Проєкт

20.7
.

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

Публічні заходи
щодо мінімізації
та раціонального
поводження з
відходами

20.8
.

20.9
.

20.1
0.

20.1
1.

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

Публічні заходи
щодо мінімізації
та раціонального
поводження з
відходами

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

Публічні заходи
щодо мінімізації
та раціонального
поводження з
відходами

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

Публічні заходи
щодо мінімізації
та раціонального
поводження з
відходами

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

Публічні заходи
щодо мінімізації
та раціонального
поводження з
відходами

Зміст заходу

Термін
виконання

Проведення заходів у
рамках “Зелений
тиждень“ (LVIV ECO
WEEK 2020), у тому
числі навчальних
проектів екологічної
спрямованості,
екологічного нетворкінгу
для представників
органів місцевого
самоврядування,
громадського сектору,
академічного
середовища, бізнесу
та всіх проактивних
мешканців тощо

2020

Проведення воркшопів
“Інтегрована стратегія
просвітницьких заходів
щодо поводження з
твердими побутовими
відходами у
м. Львові“
Проведення форуму
“Чисте місто форум“,
який є платформою для
зустрічі різних
середовищ задля
обговорення важливих
екологічних викликів
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

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

2020

Виконавець

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

ЛКП “Зелене місто“ Захід запланований на

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року.

вересень 2020 р.
Розглядається
можливість проведення
заходів в онлайнформаті.

-

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року.
-

-

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року.

ЛКП “Зелене місто“

-

2020

-

ЛКП “Зелене місто“

-

2020

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)

-

-

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року.

ЛКП “Зелене місто“

-

-

-

У звязку з карантинними
обмеженнями захід перенесли на
перше півріччя 2021 року.

ЛКП “Зелене місто“
-

-

-

№
з/п

Напрям

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

21.1
.

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

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

Створення
просвітницького контенту
стосовно раціонального
поводження з відходами

2020

ЛКП “Зелене місто“

21.2
.

21.3
.

21.4
.

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

-

Розробка і підбір
методичних матеріалів
стосовно організації та
проведення еко-уроків з
попередження
утворення, мінімізації та
раціонального
поводження з відходами
для різних цільових
аудиторій.
Поширення роздаткових
Створення та
матеріалів серед
поширення
громади, студентів, учнів
методичних,
інформаційних і інших цільових груп під
матеріалів щодо час акцій, форумів,
тренінгів, конкурсів,
поводження з
лекцій, уроків тощо, які
відходами та
висвітлення їх будуть проводитися як
представниками міської
через медіа
ради, так і
представниками
активного середовища
міста

2020

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

2020

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

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

Етапи організації
(план)

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Розроблено візуальні матеріали для
проведення пілотного проекту з
роздільного збору і вивезення
органіки на визначених
локаціях(наклейки, методичку,
буклет, флаєри), а також інші
інформаційні матеріали.
Розроблено низку тематичних
презентацій, які демонструвалися
під час виступів на заходах, у тому
числі он-лайн.
Розробляється низка тематичних
презентацій та роздаткових
інформаційних матеріалів.

ЛКП “Зелене місто“

-

2020

Кількість
учасників

-

-

Захід не реалізовувався у першому
півріччі 2020 року

ЛКП “Зелене місто“

-

-

-

Розробляється низка тематичних
презентацій та роздаткових
інформаційних матеріалів.

ЛКП “Зелене місто“

-

-

-

№
з/п

Напрям

Проєкт

22

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР ТА
ЕКОСИСТЕМА
МІСТА

Створення та
забезпечення
діяльності
пересувного
мобільного візитцентру з
візуалізацією
сміттєпереробног
о комплексу
Організація
підготовки
містобудівної
документації м.
Львова та
проектів
розвитку міста

23.1 АРХІТЕКТУРА ТА
.
УРБАНІСТИКА
МІСТА

23.2 АРХІТЕКТУРА ТА
.
УРБАНІСТИКА
МІСТА

23.3 АРХІТЕКТУРА ТА
.
УРБАНІСТИКА
МІСТА

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

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

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

2020-2022 ЛКП “Зелене місто“

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

2020-2022

Визначення
функціонального
призначення і
будівельного зонування
територій в межах міста

2020-2022

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

2020-2022

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року.

-

-

-

Управління
архітектури та
урбаністики
департаменту
містобудування

-

Управління
архітектури та
урбаністики
департаменту
містобудування

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)

-

-

-

-

-

Управління
архітектури та
урбаністики
департаменту
містобудування
-

-

-

Управлінням у другому півріччі 2020
року укладено договори на
розроблення змін до Плану
зонування території м. Львова
(зонінг) в районі вул. Ковельської, а
також вул.Соснової. Окрім цього,
управлінням включено у пропозиції
об’єктів, капітальні видатки на які у
2021 році планується проводити за
рахунок коштів спеціального фонду
міського бюджету, необхідні кошти
для розроблення змін до Плану
зонування території м. Львова
(зонінгу) у районі житлового району
Під Голоском
"ДП ДІПМ "Містопроект" у другому
півріччі 2020 року продовжувались
проектні роботи з визначення
функціонального зонування та
містобудівних регламентів
Галицького району м.Львова
Визначено переможців
Всеукраїнського відкритого
архітектурнуго конкурсу на кращу
проектну пропозицію школи
мистецтв з концертним залом на
вул. Личаківській, 105 у м. Львові, а
також Всеукраїнського відкритого
архітектурного конкурсу на кращу
проектну пропозицію
церемоніальної будівлі на території
Янівського цвинтаря у м.Львові.

№
з/п

Напрям

24.1 АРХІТЕКТУРА ТА
.
УРБАНІСТИКА
МІСТА

25.1
.

25.2
.

25.3
.

25.4
.

ЗБЕРЕЖЕННЯ
ІСТОРИКОАРХІТЕКТУРНОЇ
СПАДЩИНИ МІСТА

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022

Управління
архітектури та
урбаністики
департаменту
містобудування

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

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

Реставрація
пам’яток
архітектури м.
Львова

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

2020-2022

Проведення ремонтнореставраційних робіт
костелу Домініканців з
келіями на пл. Музейній,
3
Проведення ремонтнореставраційних робіт
пам'ятки архітектури
національного значення костелу св. Казимира на
вул. М. Кривоноса, 1

2020-2022

Проведення ремонтнореставраційних робіт
пам'ятки архітектури
національного значення
на
вул. М. Грушевського, 2 колишнього костелу
св. Миколая

2020-2022

ЗБЕРЕЖЕННЯ
ІСТОРИКОАРХІТЕКТУРНОЇ
СПАДЩИНИ МІСТА

Реставрація
пам’яток
архітектури м.
Львова

ЗБЕРЕЖЕННЯ
ІСТОРИКОАРХІТЕКТУРНОЇ
СПАДЩИНИ МІСТА

Реставрація
пам’яток
архітектури м.
Львова

ЗБЕРЕЖЕННЯ
ІСТОРИКОАРХІТЕКТУРНОЇ
СПАДЩИНИ МІСТА

Реставрація
пам’яток
архітектури м.
Львова

Етапи організації
(план)

-

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

Управління
охорони
історичного
середовища
-

2020-2022

Кількість
учасників

Управління
охорони
історичного
середовища
Управління
охорони
історичного
середовища

-

1 271,0

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
З урахуванням визначених
розпорядженням КМ України
від 27.05.2020 № 624-р меж Львівської
територіальної громади управлінням
включено у пропозиції об’єктів, капітальні
видатки на які у 2021 році планується
проводити за рахунок коштів спеціального
фонду міського бюджету, необхідні кошти
для переведення в уніфікований цифровий
формат обміну геопросторовими даними
наявної інформації затвердженої
містобудівної документації для внесення до
містобудівного кадастру, а також для
розробки містобудівної документації –
комплексного плану просторового розвитку
території Львівської об’єднаної
територіальної громади

Тривають будівельні роботи: демонтаж мощення, підпірних
стінок, чаші та бортів фонтану; влаштовано сходи від вул.
Винниченка, пандус та сходи від
вул. Валової (квіткового годинника); улаштування підпірних стінок та
сходів для сидіння. Прокладено
каналізаційні мережі.

Роботи з реставрації дахів і вітражів
завершено.
-

-

796,7

Завершено реставрацію бічного,
тильного та головного фасадів
храму.
-

-

2 902,4

Управління
охорони
історичного
середовища
-

-

2 364,6

Тривають ремонтно-реставраційні
роботи, завершено реставрацію
бічного фасаду, тривають роботи з
реставрації бічних фасадів від
подвір'я, реставрація декору та
каменю та реставрацію головного
фасаду

№
з/п

Напрям

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

25.5
.

ЗБЕРЕЖЕННЯ
ІСТОРИКОАРХІТЕКТУРНОЇ
СПАДЩИНИ МІСТА

Реставрація
пам’яток
архітектури м.
Львова

Проведення ремонтнореставраційних робіт
пам'ятки архітектури
національного значення костелу Єзуїтів на вул.
Театральній, 11

2020-2022

Управління
охорони
історичного
середовища

ЗБЕРЕЖЕННЯ
ІСТОРИКОАРХІТЕКТУРНОЇ
СПАДЩИНИ МІСТА

Реставрація
пам’яток
архітектури м.
Львова

Проведення ремонтнореставраційних робіт
пам'ятки архітектури
національного значення палацу на
вул. М. Коперника, 15

2020-2022

ЗБЕРЕЖЕННЯ
ІСТОРИКОАРХІТЕКТУРНОЇ
СПАДЩИНИ МІСТА

Реставрація
пам’яток
архітектури м.
Львова

Проведення ремонтнореставраційних робіт
будівель, фасадів,
головних фасадів,
еркерів та балконів
будинків-пам'яток
архітектури
національного та
місцевого значення

2020-2022

25.6
.

25.7
.

Управління
охорони
історичного
середовища

Етапи організації
(план)

ЗБЕРЕЖЕННЯ
ІСТОРИКОАРХІТЕКТУРНОЇ
СПАДЩИНИ МІСТА

Реставрація
пам’яток
архітектури м.
Львова

Проведення ремонтно2020-2022
реставраційних робіт
фасадів будинківпам'яток архітектури
національного значення
на
вул.
Вірменській, 21 та
вул. Друкарській, 6

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Тривають ремонтно-реставраційні
роботи, розпочато реставрацію
головного фасаду храму

-

-

1 142,5

Тривають ремонтно-реставраційні
роботи, завершено реставрацію
вхідного вузла з портиком.
-

-

216,0

Управління
охорони
історичного
середовища

-

25.8
.

Кількість
учасників

-

10 990,0

Завершено комплекс робіт з
відновлення скульптур, декору стін та
балконів головного фасаду на вул.
Генерала Т. Чупринки, 6. Проведено
розчищення стін усіх фасадів,
ін'єктовано тріщини, виконується
відновлення вінцевого карнизу будинку
колишнього страхового товариства
"Дністер" на вул. Руській, 20.
Завершено ремонтно-реставраційні
роботи балконів від вулиці
Менцинського на будинку 2,4 по вул.
Генерала Г. Григоренка. Виконано
розчистку фасаду, демонтовано
аварійні елементи, встановлено
відреставровані огорожі балконів,
здійснюється реставрація
скульптурного декору на вул. І. Франка,
43. Завершено реставрацію балконів
головного фасаду будинку на вул. О.
Кониського, 6. Розпочато реставраційні
роботи на вул. П. Дорошенка, 19,
просп. Т. Шевченка, 14, просп. Т.
Шевченка, 16 та на вул. В. Стефаника,
11.

Проведено процедуру закупівлі,
через брак фінансування роботи не
розпочинаються.

Управління
охорони
історичного
середовища
-

-

-

№
з/п

Напрям

Проєкт

25.9
.

ЗБЕРЕЖЕННЯ
ІСТОРИКОАРХІТЕКТУРНОЇ
СПАДЩИНИ МІСТА

Реставрація
пам’яток
архітектури м.
Львова

25.1
0.

25.1
1.

26.1
.

27.1
.

28.1
.

Термін
виконання

Виконавець

Проведення ремонтнореставраційних робіт
даху пам'ятки
архітектури місцевого
значення - колишніх
келій костелу
Францисканок на
вул. М. Лисенка,
45
Проведення реставрації
та консервації руїн
Високого Замку

2020-2022

Управління
охорони
історичного
середовища

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

2020-2022

ЗБЕРЕЖЕННЯ
Проведення
ІСТОРИКОпросвітницьких
АРХІТЕКТУРНОЇ
заходів у сфері
СПАДЩИНИ МІСТА
культурної
спадщини

Проведення ряду
просвітницьких заходів,
конференцій, семінарів
щодо підвищення
кваліфікації майстрівреставраторів, семінарів
по обміну досвідом

2020-2022

ЗБЕРЕЖЕННЯ
Проведення
ІСТОРИКОремонтноАРХІТЕКТУРНОЇ
реставраційних
СПАДЩИНИ МІСТА робіт балконів та
дахів будинків –
пам’яток
культурної
спадщини на
території м.
Львова

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

2020-2022

ЗБЕРЕЖЕННЯ
Відновлення
ІСТОРИКОісторичних брам
АРХІТЕКТУРНОЇ
та вікон на
СПАДЩИНИ МІСТА
території
історичного
ареалу м. Львова

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

2020-2022

ЗБЕРЕЖЕННЯ
ІСТОРИКОАРХІТЕКТУРНОЇ
СПАДЩИНИ МІСТА

Реставрація
пам’яток
архітектури м.
Львова

ЗБЕРЕЖЕННЯ
ІСТОРИКОАРХІТЕКТУРНОЇ
СПАДЩИНИ МІСТА

Реставрація
пам’яток
архітектури м.
Львова

Зміст заходу

Етапи організації
(план)

Управління
охорони
історичного
середовища
Управління
охорони
історичного
середовища

Управління
охорони
історичного
середовища, ЛКП
“Бюро спадщини“

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Завершено ремонтно-реставраційні
роботи дахів.

-

2020-2022

Кількість
учасників

-

-

Проведення заходу "Дні
реставрації у Львові"
(06.07.2020-17.07.2020)
Проведення заходу "Дні
природньої спадщини у
Львові" (17.09.202031.10 2020)

-

-

-

150

2 771,1

944,4

3 519,2

20,0

Управління
охорони
історичного
середовища, ЛКП
“Бюро спадщини“
-

-

86,8

Тривають роботи. Виконано
влаштування підовши та тіла
підпірної стінки, глиняний замок,
водовідведення та дренаж (через
гравійну засипку та кам'яні брили).
Завершено ремонтно-реставраційні
роботи приміщень. Проведено
реставрацію стін, склепінь, каменю,
віконних кам'яних обрамувань,
пофарбування, влаштування підлог,
встановлення вікон, дверей в
майбутніх приміщеннях Музею.
Підготовлено рішення виконкому
про проведення заходів
Проведені заходу "Дні реставрації у
Львові", "Дні природньої спадщини у
Львові"

За адресою вул. Я. Стецька, 4 тривають роботи з реставрації
балконів головного фасаду. На вул.
Кирила і Мефодія, 29 та вул. М.
Гоголя, 10 опрацьовано ПКД та
отримано позитивний експертний
звіт.

Відновлено 46 історичних брам, 47
історичних вікон.

ЛКП “Бюро
спадщини“
-

93 об'єкти

2 056,0

№
з/п

Напрям

Проєкт

29.1
.

ЗБЕРЕЖЕННЯ
ІСТОРИКОАРХІТЕКТУРНОЇ
СПАДЩИНИ МІСТА

Організація
діяльності
"Бюро
спадщини"

29.2
.

29.3
.

30.1
.

ЗБЕРЕЖЕННЯ
ІСТОРИКОАРХІТЕКТУРНОЇ
СПАДЩИНИ МІСТА

ЗБЕРЕЖЕННЯ
ІСТОРИКОАРХІТЕКТУРНОЇ
СПАДЩИНИ МІСТА

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

Організація
діяльності
"Бюро
спадщини"

Організація
діяльності
"Бюро
спадщини"

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

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

2020-2022

Управління
охорони
історичного
середовища, ЛКП
“Бюро спадщини“

Реалізація проекту
спільно з Рятівна
археологічна служба та
ТОВ "СКАЙРОН"
"Історія Львова крізь
призму пам'яток
археології"

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

2020-2022

Виготовлення і
розповсюдження
медійної та друкованої
продукції, яка
популяризує культурну і
природну спадщину

2020-2022

Управління
охорони
історичного
середовища, ЛКП
“Бюро спадщини“

Управління
охорони
історичного
середовища, ЛКП
“Бюро спадщини“

Впровадження системи
2020-2022
Департамент
Електронне
обміну даними "Трембіта"
адміністративних
урядування послуг, управління
переведення
інформаційних
адміністративних
технологій
послуг в онлайндепартаменту
формат
розвитку

1. Реалізація проекту
"100 років модернізму"
(спільно УОІС, Бюро
спадщини, інститут
архітектури Львівська
політехніка); 2.
Підготовка та публікація
60 матеріалів з
популяризації спадщини

Кількість
учасників

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Створено онлайн-ресурс
«Відновлена спадщина» спільно з
ТОВ "СКАЙРОН"

-

46,8

1. Початок проекту - липень 2020;
2. Підготовлено
та опубліковано 30 публікацій на
тему популяризації культурної
спадщини.
-

Створення сайту Бюро
спадщини та телеграмканалу, розроблення
брендбуку Бюро
спадщини, розробка
сайту УОІС, підготовка
серії листівок "Брами
Львова"
Мінцифри разом із
проєктами міжнародної
технічної допомоги
продовжує
впровадження системи
«Трембіта» до якої
долучаються органи
державної влади.

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

200,0

Створення сайту
БС: 14 000 грн
Поштові листівки:
5 500 грн

Створений сайт Бюро спадщини та
телеграм-канал, розроблений
брендбук Бюро
спадщини, розроблений сайт УОІС,
надрукована серія листівок "Брами
Львова"

Реалізовано: Розгортання тестового
та промислового середовища,
тестування системи електронної
взаємодії «Трембіта» та її
впровадження.

-

657,2

№
з/п

Напрям

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

30.2
.

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

Електронне
урядування переведення
адміністративних
послуг в онлайнформат

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

2020-2022

Департамент
адміністративних
послуг, управління
інформаційних
технологій
департаменту
розвитку

31.1
.

31.2
.

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

Вдосконалення
Розвиток та
електронної системи
промоція
опрацювання звернень
електронних
інформаційних
сервісів, гарячої
лінії міста

Розвиток та
промоція
електронних
інформаційних
сервісів, гарячої
лінії міста

Підвищення
ефективності сервісу
1580 шляхом
переадресації дзвінків на
аутсорсинговий контактцентр

2020-2022

Департамент
адміністративних
послуг

Етапи організації
(план)

-

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

Розвиток та
промоція
електронних
інформаційних
сервісів, гарячої
лінії міста

Впровадження
інтерактивного
голосового меню для
гарячої лінії міста

-

Очікується оновлений
ОКМ на новій
платформі. Вартість
обслуговування - 180,0
тис грн в рік
МЦІТ, Управління
ІТ, ДАП

2020-2022

2020-2022

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

657,2

-

Департамент
адміністративних
послуг

-

31.3
.

Кількість
учасників

Департамент
адміністративних
послуг

-

-

Заплановано розробку
інтерактивного меню
голосових відповідей
-

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
25 лютого 2020р. в трьох пологових
будинках міста: Міському
комунальному клінічному
пологовому будинку № 1,
Львівському обласному клінічному
перинатальному центрі, 3-тій міській
клінічній лікарні Львова, офіційно
запрацював комплексний сервіс,
який дозволяє за однією заявою у
пологовому будинку отримати 8
адміністративних послуг. За рік
послугами системи Є-малятко
скористалося 2 254 заявники.
Оновлено функціонал опрацювання
зверненнь мешканців на Гарячу
лінію міста 1580 в системі Visual
Service: 1. Впроваджено смсрозсилку з номерами звернень
мешканців та зі статусами змін
звернень. 2.Вдосконалено форму
"Звернення мешканців". 3. Змінено
процедуру реєстрації в Мобільному
Додатку "1580 Львів" та на порталі
1580. 4. Оновлено портал 1580.
Реалізувано функціонал
самостійного внесення звернень
контакт центром «Аделіна»
1. Працівникам контакт-центру
надано можливість реєстрації
звернень безпосередньо в базу
даних Гарячої лінії міста
2. Розроблено форму реєстрації
нового звернення з вибором
телефону, адреси та мешканця з
бази даних Гарячої лінії міста
3. Проставляється ознака джерело
надходження «Аделіна» для всіх
зареєстрованих звернень
4. Розроблено сторінку порталу для
перегляду переліку звернень
контакт центру за вибраний період

Детальне технічне завдання
переслане на розробника системи
Asternic - м. Київ (білінг дзвінків та
аналітична статистика з АТС)

№
з/п

Напрям

Проєкт

31.4
.

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

Розвиток та
промоція
електронних
інформаційних
сервісів, гарячої
лінії міста

Підвищення
доступності
інформації про
адміністративні
послуги

32.1
.

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

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

2020-2022

Департамент
адміністративних
послуг

Заплановано закупівлю
нового обладнання для
цілодобового
функціонування контактцентру 1581 телефонних гарнітур та
комп'ютерної техніки

Розробка чат-боту для
комунікації з ЦНАП

2020-2022

32.3
.

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

Підвищення
доступності
інформації про
адміністративні
послуги
Підвищення
доступності
інформації про
адміністративні
послуги

Модернізація технічного
оснащення ЦНАП

Підвищення рівня
інклюзивності сайту
ЦНАП

2020-2022

2020-2022

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Департамент
адміністративних
послуг

Планується придбання
комп'ютерного
обладнання у ЦНАП

Департамент
адміністративних
послуг

Розроблено та
надіслано технічне
завдання на
впровадження
англомовної версії
сторінки ЦНАП для
іноземців. Планується
розробка версії сторінки
для людей з вадами
зору

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року

-

-

Департамент
адміністративних
послуг

-

32.2
.

Кількість
учасників

-

-

-

627,38

В 2020 кількість послуг, які ЦНАП м.
Львова надав дистанційно зросла
на 58%
Було запроваджено нові е-сервіси:
- Особистий кабінет мешканця –
кількість послуг, які можна замовити
дистанційно зросла з 6 до 57 ( з
початку року станом на 01.12.2020
було замовлено 790 послуг
дистанційно) ;
- було надано 1040 фахових відеоконсультацій адміністраторами
ЦНАП та 21 консультація фахівцями
різних підрозділів ЛМР.
Служба підтримки ЦНАП надає
консультації мешканцям по
послугам через контакт-центр, через
мобільні комунікатори, сайт ЦНАП
та в соціальних мережах, тим самим
реалізувавши проект «ЦНАП в
смартфоні».

Придбано планшет для сервісу
"Експрес-реєстрація"; моноблоки;
БФП, та розпочато роботу послуги.

У серпні 2020 року запущено сайт
для іноземців на базі сторіки ЦНАП

-

-

№
з/п

Напрям

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

32.4
.

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

Підвищення
доступності
інформації про
адміністративні
послуги

Впровадження проекту
"Мобільний ЦНАП" сервіс для мешканців, які
не мають можливості
здійснити візит до ЦНАП
м. Львова.

2020-2022

Департамент
адміністративних
послуг

Етапи організації
(план)

-

32.5
.

33.1
.

33.2
.

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

Підвищення
доступності
інформації про
адміністративні
послуги

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

Закупівля планшетів,
Модернізація
служби доставки комп'ютерної техніки та
зчитувачів QR –кодів
документів та
кореспонденції
Львівської
міської ради

Модернізація
служби доставки
документів та
кореспонденції
Львівської
міської ради

Підвищення
ефективності обробки
поштової кореспонденції
за допомогою нової
маркувальної машини

2020-2022

2020-2022

2020-2022

Департамент
адміністративних
послуг, ЛКП
"Міський центр
інформаційних
технологій"

Скеровано листи до
державних виконавчих
органів з пропозицією
долучитись до роботи в
єдиній системі
електронної взаємодії
(СЕВ).

Департамент
адміністративних
послуг

Спільно з МЦІТ
розробляється система
безконтактної фіксації
зміни статусу
документів в СЕД при
логістиці. Планується
закупівля планшетів та
зчитувачів QR- та
штрих-кодів.

Департамент
адміністративних
послуг

Досліджується ринок
пропозицій
маркувальних машин,
планується закупівля
нової маркувальної
машини

Кількість
учасників

-

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Визначено постачальника
мобільного обладнання для
надання послуги "Мобільний
ЦНАП", розробляється система та
алгоритми надання послуги.
Закуплено мобільний кейс щодо
надання адміністративних послуг
для реалізаїї проекту "Мобільний
ЦНАП". Проведено дослідження
сайту ЦНАП згідно рівню АА вимог
WCAG в рамках підвищення
доступності для користувачів з
особливим потребами.
Проведено модернізацію
платформи електронного
документообігу яка дозволила
реалізувати підключення львівської
міської ради до системи
електронної взаємодії органів
виконавчої влади
Розроблено схему логістики
передачі документів. Детальне
технічне завдання надано
розробнику СЕД.

-

-

-

-

Розроблено схему логістики
передачі документів. Детальне
технічне завдання надано
розробнику СЕД.

№
з/п

Напрям

Проєкт

33.3
.

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

Модернізація
служби доставки
документів та
кореспонденції
Львівської
міської ради

34.1
.

34.2
.

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

Розвиток
електронного
"Особистого
кабінету
мешканця"

Розвиток
електронного
"Особистого
кабінету
мешканця"

Зміст заходу

Створення сприятливих
умов для роботи
працівників структурних
підрозділів міської ради

Проведення тендеру для
визначення компаніїреалізатора

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

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

2020-2022

Департамент
адміністративних
послуг

Розробляється схема
автоматизації процесів
змін статусів документів
СЕД про доставці
кореспонденції в межах
Львівської міської ради.
Готується пропозиція
до інших підрозділів
ЛМР щодо закупівлі
ними зчитувачів QR
–кодів. Планується
забезпечення служби
доставки
кореспонденції
(Загальний відділ)
комп'ютерною технікою.

2020

2020-2022

Департамент
розвитку,
управління
інформаційних
технологій
департаменту
розвитку

Департамент
розвитку,
управління
інформаційних
технологій
департаменту
розвитку

1.Проведеня
щотижневих онлайн
нарад
2. Погодження процесів
3. Комунікація з
командами сервісів що
інтегруються
4. Тестування

1. Розробка
промоційної та
інформації кампанії для
популяризації проекту
2. Розробка та
поширення
промоційних роликів як
соціальної реклами
3. Розробка та
поширення
інформаційних буклетів
(зокрема, у Центрах
надання
адміністративних
послуг)

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Очікується виконання розробником
СЕД додаткового функціоналу.

-

-

-

1 428,25

Було підготовлено технічне
завдання та тендерну
документацію, проведено тендер. З
переможцем торгів укладено угоду
на розробку оновлення. Спільно з
МЦІТ та Управління ІТ на сайті
"Особистий кабінет мешканця"
додано нових 30 послуг (загалом
36), які можна замовити
дистанційно. Станом на кінець року
проект реалізовано на 99%,
проводиться фінальне тестування.
Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року.

-

-

№
з/п

Напрям

Проєкт

35.1
.

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

Форум
електронного
урядування
"Форум 451Е"

36.1
.

36.2
.

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

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

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

Зміст заходу

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

Модернізація
електронного
документообігу та
реалізація проектів на
платформі
ІТ-Enterprise,
впровадження систем
резервного копіювання,
резервного живлення,
резервних каналів
зв'язку, зеркалювання
веб-ресурсів,
удосконалення систем
захисту інформації

Підтримка та оновлення
модернізованої
платформи реєстру
територіальної громади

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

2020-2022

Департамент
розвитку,
управління
інформаційних
технологій
департаменту
розвитку

1. Визначення формату
заходу (у зв’язку з
запровадженням
карантину,
розглядається варіант
проведення форуму у
форматі онлайн)
2. Визначення дати
проведення заходу
3. Пошук спікерів
4. Формування
програми заходу
5. Інформаційна
кампанія заходу
6. Проведення заходу

2020-2022

2020-2022

Управління
інформаційних
технологій
департаменту
розвитку

Управління
інформаційних
технологій
департаменту
розвитку

1. Масштабування
системи на всі підрозділи
ЛМР
2. Впровадження
використання ЕЦП на всіх
етапах погодження
документу
3. Реалізація процесів:
розпоряджень, ухвал,
рішень, квартирна черга
4. Впровадження модулю
"Управління персоналом"
5. Автоматизація адмінпослуг, взаємодія з
Порталом мешканця
6. Встановлення нового
Storage
7. Впровадження системи
резервного копіювання та
створення карти
резервного копіювання
8. Забезпечення
резервними каналами
зв'язку (Інтернет)
9. Модернізація
міжмережевого екрану
10. Налаштування політик
безпеки

Кількість
учасників

120 учасників офлайн;
понад 2000
учасників - онлайн.

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

94,44

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Реалізовано. 2 жовтня 2020 року
було проведено Форум
електронного урядування "«Форум
451°Е» - Час (для) змін" з метою
обговорення запровадження
інновацій в турбулентні часи. Захід
проводився за адресою вул.
Вітовського, 57, м. Львів,
приміщення Lem Station. На заході
були присутні представники
муніципалітетів українських міст,
громадські активісти, розробники
програмного забезпечення, ІТспеціалісти, активні мешканці та
журналісти.

1. Відтестовано можливість
масштабування всіх підрозділів,
перешкод не виявлено. Рішення 467
від 05.06.2020.
2. Запроваджено використання ЕЦП
на всіх етапах проходження
документу.
3. Реалізовано процес Ухвал ЛМР,
по завершенню етапу запуску ухвал
буде запущено розпорядження та
рішення.
СЕД - 500,00
4. Проводиться фінальна стадія
модернізація АП модернізації адмін-послуг та
взаємодії з порталом мешканця
300,00 (90%).
технічний

супровід

Здійснюється впровадження
першого етапу системи захисту
інформації (шифрування каналів).
Впроваджено систему Е-малятко.
-

-

997,20

№
з/п

Напрям

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

36.3
.

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

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

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

1. Оптимізація структури
наборів даних
2. Створення нових
наборів даних
3. Приведення наявних
наборів даних до нових
рекомендацій / стандартів
опублікування
4. Автоматизація збору та
обробки часто
повторюваних наборів
5. Імплементація верстки
мобільної версії сайту
6. Реалізація англомовної
версію сайту
7. Наповнення новими
наборами даних: категорії
Безпека, Охорона
здоров'я, корисна
інформація за адресою,
ЦНАПи (роудмапи), місця
для паркування,
відстеження черги в
садок, зроблено у Львові,
Львів vs коронавірус
8. Розробка на платформі
Viber
9. Оновлення дизайну
геопорталу

36.4
.

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

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

Модернізація активного
мережевого та
серверного обладнання
в ЛМР та побудова
автономної системи ІРадрес, розвиток
оптоволоконних мереж
та локальної мережі
міської ради

2020-2022

Кількість
учасників

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

50,00

Управління
інформаційних
технологій
департаменту
розвитку

-

-

2 500,00

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Портал відкритих даних Львова це
відкрита платформа, розроблена на
основі відкритого програмного коду
CKAN, яка містить інформацію від
структурних підрозділів Львівської
міської ради та інших установ, у
форматі відкритих даних, що
публікуються на порталі як
прикріплені файли. Їх можна
попередньо переглянути,
завантажити або використати за
допомогою інтерфейсу прикладного
програмування API. На Порталі
створено кабінети для 93
організацій-розпорядників даних та
опубліковано понад 490 наборів
відкритих даних у різних форматах
(.xls/.xlsx, .csv та .json), кількість
яких буде щодалі зростати, а самі
набори оновлюватимуться.
Тривають роботи з реалізації
запланованих проектів.

Завершені роботи із заміни та
налаштування комутаторів у будівлі
ЛМР. Триває монернізація WI-Fi
мережі у будівлі ЛМР, підготовка
документів для закупівлі автономної
системи IP-адрес. Завершено
підключення загальноосвітніх
навчальних закладів до міської
шкільної інформаційної мережі.
Проведено закупівлю та введено в
експлуатацію додаткове дискове
сховище. Встановлено та
налаштовано новий центральний
фаєрвол-маршрутизатор.
Побудовано SD-WAN для доступу у
мережу інтернет.

№
з/п

Напрям

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

37.1
.

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

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

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"

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

2020-2022

Широке інформування
мешканців про доступні
способи участі у
місцевому
самоврядуванні

2020-2022

37.2
.

38.1
.

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Станом на кінець 2020р. в
управління "Секретаріат ради" не
надходили відповідні звернення та
не виникала необхідність залучення
експертів на виконання даного
Положення.

-

-

-

Напрацювання
Управління
"Секретаріат ради" оновленого положення
про громадський
бюджет м. Львова

22 учасника
робочої групи

-

Інформування
Управління
"Секретаріат ради" мешканців про

можливість участі у
місцевому
самоврядуванні електронні петиції,
громадські слухання,
консультації з
громадськістю, місцеві
ініціативи, виступи на
сесії ЛМР.

Подано - 240 пр.,
Допущено до
голосування - 201
пр.
Проголосували 103 825 осіб,
Отримано 165 514
голосів.
Переможці - 80
проектів.

117,96

Напрацьовано оновлене положення
про громадський бюджет м. Львова,
винесено на розгляд депутатам
Львівської міської ради. Депутати
відповідний проект положення
підтримали. Кампанія громадського
бюджету 2020-2021
відбуватиметься за оновленими
правилами

В рамках кампанії голосування за
проекти громадського бюджету
2020/2021 змакетовано та
виготовлено інформаційні флаєри,
каталоги проектів, інформаційні
афіші, банер на Ратушу,
зображення для соцмереж.
Здійснено аудіо трансляцію ролика
в 100 автобусах на 12 маршрутах
АТП-1. На інформаційних площинах
(біл-бордах) було розміщено
інформацію із закликом до львів'ян
проголосувати за подані проекти.
Додатково було здійснено
публікацію Каталогу проектів ГБ у
газеті «Високий замок».

№
з/п

Напрям

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

38.2
.

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

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

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

2020-2022

38.3
.

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

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

Розвиток культурної,
освітньої, житлової,
відпочинкової,
спортивної, транспортної
та іншої інфраструктури
міста згідно з
пріоритетами мешканців
м. Львова

Виконавець

Етапи організації
(план)

Оскільки подання
Управління
"Секретаріат ради" проєктів на

Громадський бюджет
Львова стартує 15
серпня, відповідно,
станом на 01.07.
ведуться підготовчі
роботи: аналіз та
тестування онлайнплатформи,
напрацювання
промоційної продукції
та визначення каналів її
поширення.

2020-2022

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Громадські
організації міста
Львова та
мешканці міста
Львова, які
відповідають
критеріям
учасника/автора/за
явника.

46,34

Реалізація проектівУправління
"Секретаріат ради" переможців, які

відображають потреби
На онлайнмешканців міста
платформі
відбувається відповідно
громадського
до Положення про
бюджету Львова
громадський бюджет м. висвітлюється хід
Львова, затвердженого та реалізація усіх
ухвалою № 632 від
214 проєктів30.06.2016р.
переможців (2016Ознакування
2019 років). З них
реалізованих проєктів
- 55 проєктівінформаційними
переможців 2019
табличками та
року. Проекти, по
додаткове висвітлення
суті, є
результатів на онлайніндикатором
ресурсах (фейсбук
потреб та
сторінки,
пріоритетів
Інформаційний портал
львів'ян.
депутатів, сайт
Громадського бюджету
Львова) стимулює

32 139,30

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
В рамках промоційної кампанії
подання проектів громадського
бюджету Львова 2020/2021
змакетовано та виготовлено
флаєри, афіші, інформаційні
таблиці, банер на Ратушу,
інформаційні блокноти, ручки,
футболки, значки, наліпки. Ці
промоційні товари поширювались у
Центрах надання адміністративних
послуг, серед мешканців міста, та,
зокрема, серед потенційних авторів
проектів. По місту було поширено
сітілайти із зображенням на них вже
реалізованих проектів Громадського
бюджету. Додатково було здійснено
надрук інформації з заохоченням до
подання проектів на квитанціях
ЛМКП Львівводоканал. Підсумки
кампанії громадського бюджету
Львова 2020/2021: подано проєктів 240, допущено до голосування - 201.

Впродовж 2020 року очікувалась
реалізація 55 проектів-переможців
2019/2020р. на суму 46 756 421 грн.
(7 великих та 48 малих). З них 28
проєктів у категорії "Освітні та
медичні проєкти" та 27 у категорії
"Інші проєкти". Усі проєкти
спрямовані на покращення
інфраструктури Львова. Станом на
31.12. реалізовано 44 проєктипереможці на загальну суму 32,13
млн.грн. Для підтримання
публічності процесу реалізації
заключено угоду щодо доступу та
технічної підтримки онлайнплатформи Громадського бюджету
Львова та поширюються фотозвіти
реалізованих проектів у мережі
інтернет. Також реалізовані проекти
ознаковуються Інформаційними
таблицями.

№
з/п

Напрям

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

39.1
.

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

Надання
фінансової
підтримки
громадським
організаціям на
реалізацію
соціальнокультурних
проектів
"Зробимо Львів
кращим"

Організація і проведення
конкурсів для
визначення громадських
організацій, які
отримуватимуть
фінансову підтримку на
реалізацію соціальнокультурних проектів

2020-2022

Надання
фінансової
підтримки
громадським
організаціям на
реалізацію
соціальнокультурних
проектів
"Зробимо Львів
кращим"

Співфінансування за
рахунок коштів міського
бюджету соціальнокультурних проектів
громадських організацій,
які отримали
фінансування від інших
національних чи
міжнародних
грантодавців

39.2
.

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

Виконавець

Етапи організації
(план)

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Реалізація відбувається
Управління
"Секретаріат ради" згідно Програми
надання фінансової
підтримки громадським
організаціям на
реалізацію соціальнокультурних проектів
“Зробимо Львів
кращим“, затвердженої
ухвалою 130 від
04.02.2016р.

2020-2022

Кількість
учасників

Реалізація відбувається
Управління
"Секретаріат ради" згідно Програми
надання фінансової
підтримки громадським
організаціям на
реалізацію соціальнокультурних проектів
“Зробимо Львів
кращим“, затвердженої
ухвалою 130 від
04.02.2016р.

117

У 2020 році
громадськими
організаціями
міста подано 110
соціальнокультурних
проєктів (проектипереможці будуть
реалізовані
впродовж 2021
року).

304,87

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Із поданих 117 проектів, вибрано
для отримання дофінансування і
реалізацію впродовж 2020 року 54
проекти. Переможці по напрямках:
«культура» - 12, «соціальний
захист» - 19, «освіта» - 5, «розвиток
громадянського суспільства» - 9,
«інформаційні технології та
інновації» - 4, «туризм» - 3,
«поводження з відходами» - 2. У
2020 році громадськими
організаціями міста подано 110
соціально-культурних проєктів
(проекти-переможці будуть
реалізовані впродовж 2021 року.
Конкурсний відбір відбудеться у
січні-лютому 2021 року).
Станом на 31.12.2020 проєкти які
отримали співфінансування від
національних чи міжнародних
грантодавців на дофінансування в
рамках конкурсу соціальнокультурних проєктів не подавались.

0

№
з/п

Напрям

Проєкт

39.3
.

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

Надання
фінансової
підтримки
громадським
організаціям на
реалізацію
соціальнокультурних
проектів
"Зробимо Львів
кращим"

39.4
.

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

Надання
фінансової
підтримки
громадським
організаціям на
реалізацію
соціальнокультурних
проектів
"Зробимо Львів
кращим"

Зміст заходу

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

Розширення напрямків
реалізації соціальнокультурних проектів,
аналіз і моніторинг
реалізованих соціальнокультурних проектів з
метою ефективного
планування та
використання у
майбутньому коштів
міського бюджету

Термін
виконання
2020-2022

Виконавець

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Реалізація відбувається
Управління
"Секретаріат ради" згідно Програми
надання фінансової
підтримки громадським
організаціям на
реалізацію соціальнокультурних проектів
“Зробимо Львів
кращим“, затвердженої
ухвалою 130 від
04.02.2016р.

2020-2022

9

304,871

7 профільних
управлінь ЛМР та
громадські
організації-автори
54 проєктівпереможців

-

Розширення напрямків
Управління
"Секретаріат ради" конкурсу визначається

наступним алгоритмом:
1. Моніторинг запитів
від ГО розширення
напрямків конкурсу.
Вивчення потреб
суспільства. 2.
Переговори з
профільними
управліннями ЛМР, які
можуть бути долучені
до напрямків конкурсу
"Зробимо Львів
кращим". 3. Створення
відповідного проєкту
ухвали. 4.
Інформування
громадськості через
доступні канали
інформації про
розширення переліку
напрямків конкурсу.
Промоційна кампанія.

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Управлінням "Секретаріат ради"
укладено угоди щодо реалізації
проєктів з 9 громадськими
організаціями. Усі проекти успішно
реалізовані - ГО “Твоє місто Львів“,
проєкт “Це працює! Громадський
Бюджет Львова“, ГО “Батьки в дії“,
проєкт “Курс громадянської освіти для
дітей віком 15-17 років“, ГО
“Платформа трансформації“ проєкт
“Розвиток громадських організацій,
через сучасні діджитал інструменти
комунікації, SMM для ГО“, ГО “Центр
Громадянських Ініціатив“ проєкт “Епетиції як ефективний інструмент
взаємодії представників влади та
мешканців міста“, ГО “Кращий Сихів“
проєкт “Після перемоги: історії
втілення проектів-переможців
Громадського Бюджету Львова“, ГО
“Суспільство і право“ проєкт “Разом
для громади!“, ГО “Асоціація
випускників УКУ“ проєкт
“Всеукраїнський суспільний форум
“Екуменічний соціальний тиждень“, ГО
“Леді Ді Ательє“ проєкт “Намалюю тобі
любов“, ГО “Перший жіночий
ветеранський простір Рехаб“ проєкт
“Проведення у Львові Всеукраїнського
За результатами співпраці з
профільними управліннями Львівської
міської ради у 2020 році управлінням
"Секретаріат ради" напрацьовано
відповідний проект ухвали, який
створює 5 додаткових напрямків
конкурсу "Зробимо Львів кращим":
"екологія", "молодіжна політика",
"спорт", "особистісний розвиток",
"підприємницькі ініціативи". У підсумку
конкурс налічує 13 напрямків. Підсумки
прийому проектів на 2021 рік - подано
110 проектів: Культура - 25, Туризм 13, Освіта - 13, Соціальний захист - 28,
Розвиток громадянського суспільства 14, Інформаційні технології та інновації
- 5, Поводження з відходами - 2,
Молодіжна політика - 1, Спорт – 1,
Екологія - 4, Підприємницькі ініціативи 4. Оцінка реалізованих соціальнокультурних проектів є публічною та
розміщується на сайті Інформаційний
портал депутів ЛМР.

№
з/п

Напрям

Проєкт

40.1
.

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

Забезпечення
прозорості
діяльності
Львівської
міської ради

Зміст заходу

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

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

2020-2022

Управління
"Секретаріат ради",
департамент
"Адміністрація
міського голови"

Реалізація відбувається
згідно Ухвали №1368
від 26.12.2016 р. «Про
затвердження
Програми висвітлення
діяльності міської ради,
її виконавчих органів,
посадових осіб та
депутатів у засобах
масової інформації у
2017-2020 роках»

Кількість
учасників

20 львівських ЗМІ

40.2
.

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

Забезпечення
прозорості
діяльності
Львівської
міської ради

Розміщення промоційних
матеріалів про м. Львів у
засобах масової
інформації, журналах,
періодичних виданнях,
кінотеатрах, інтернетресурсах, путівниках
тощо

2020-2022

Управління
"Секретаріат ради",
департамент
"Адміністрація
міського голови"

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

541,61

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Виготовлення та трансляція
інформаційних повідомлень про
діяльність міської ради та депутатів
через аудіовізуальні засоби масової
інформації: ПП "НТА-Незалежне
телевізійне агентство, КП «ТРК
«Перший Західний», ТзОВ «ТРК
ПРАВДА ТУТ ЛЬВІВ».
Виготовлення та розміщення
радіопрограм про діяльність міської
ради та депутатів:
ТзОВ "Радіоінформаційний центр
«Незалежність», ТзОВ «ТРК
«Львівська хвиля», ПП «Західна
Столиця», ПП
Телерадіоінформаційна агенція
«Регіон-Інформ Україна», та ін.
Виготовлення та розміщення
матеріалів у мережі Інтернет,
соціальних мережах та інтернетагенціях про діяльність міської ради
та депутатів: ТзОВ «Видавничий Дім
«Високий Замок»; ТзОВ «Варіанти
Львів»; ТзОВ «Професійна ліга», та
ін.
Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року.

-

-

-

№
з/п

Напрям

Проєкт

40.3
.

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

Забезпечення
прозорості
діяльності
Львівської
міської ради

40.4
.

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

Забезпечення
прозорості
діяльності
Львівської
міської ради

Зміст заходу

Впровадження нових
ефективних форм
взаємодії міської ради з
територіальною
громадою міста

Забезпечення
інформаційнороз’яснювальної роботи
щодо прав та обов’язків
мешканців міста з питань
місцевого значення

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022

Управління
"Секретаріат ради",
департамент
"Адміністрація
міського голови"

2020-2022

Управління
"Секретаріат ради",
департамент
"Адміністрація
міського голови"

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

Реалізація відбувається
Депутатський
за допомогою
корпус Львівської
традиційних засобів
міської ради.
масової інформації, а
Мешканці міста.
також за допомогою
електронних каналів
інформації:
Інформаційний портал
депутатів
(https://www.lvivrada.gov.
ua), сайт Громадського
бюджету Львова
(https://gb.cityadm.lviv.ua) та сторінок
у соціальних мережах:
"Інформаційний портал
депутатів Львівської
міської ради", "Творимо
місто разом" та
"Громадський бюджет
Львова".

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

Створення рубрики
"контактні дані
депутатів і прийом
громадян": 1. Збір
інформації. 2. Аналіз та
систематизація
інформації. 3.
Оприлюднення
інформації.
Забезпечення
розміщення звітів
депутатів про роботу за
минулий рік: 1.
Напрацювання та
розсилка депутатам
шаблону звіту. 2. Збір
інформації. 3. Аналіз та
систематизація
інформації. 4.
Оприлюднення
інформації.
Функціонування на
фейсбук сторінці
Інформаційного
порталу депутатів
автоматичної

64 депутати
Львівської міської
ради, мешканці
міста Львова

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Проведено інформування
мешканців про створення
спеціальної комісії для підготовки
Регламенту Львівської міської ради
8-го скликання; висвітлення
прийняття Регламенту ЛМР 8-го
скликання; інформування про
збільшення переліку напрямків, за
якими львів’яни зможуть подавати
проєкти на конкурс соціальнокультурних проєктів «Зробимо Львів
кращим»; Інформування про
прийняття депутатами оновленого
положення про конкурс
«Громадський бюджет Львова»;
інформування про затвердження
Львівською міською радою інновації
від Львова для громадських
організацій та комунальних установ
– Програми колективного
фінансування соціально-культурних
проєктів у м. Львові; інформування
про нові можливості для
громадських організацій колективне фінансування проєктів
доброчинцями та ЛМР стане
можливим на платформі СтартЕра.
Оперативно оновлюється інформація
про зміни у прийомі громадян на
персональній сторінці кожного
депутата на Інформаційному порталі
депутатів lvivrada.gov.ua «Контактні
дані і прийом громадян»: електронна
пошта фракції, дні, місце і час прийому
громадян, публічна сторінка в
facebook. На Інформаційному порталі
депутатів створення 227 новин у
рубриці «Новини», розміщення 323
інформаційних матеріалів у рубриці
«Трибуна депутата».

-

№
з/п

Напрям

Проєкт

41.1
.

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

Організація
зовнішніх
зв'язків
Львівської
міської ради

41.2
.

42.1
.

42.2
.

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

ЕФЕКТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ

Зміст заходу

Обслуговування ділових
зустрічей представників
офіційних делегацій

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

2020-2022

Управління
"Секретаріат ради",
департамент
"Адміністрація
міського голови"

До оголошення
карантинних обмежень
відбувся 1 візит
ввічливості, а саме зустріч секретаря ради
та представників
Робочої групи з питань
співпраці м.Львова з
містами Турецької
Республіки з
представником
муніципалітету міста
Газіантеп (Турецька
Республіка).

Організація
зовнішніх
зв'язків
Львівської
міської ради

Організація
транспортного
забезпечення та
проживання
представників офіційних
делегацій

2020-2022

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

Організація навчальних
семінарів, тренінгів та
курсів

2020-2022

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

2020-2022

Управління
"Секретаріат ради",
департамент
"Адміністрація
міського голови"

Управління
персоналом

Управління
персоналом

-

Збір учасників,
оголошення закупівель
(за потреби),
формування графіків та
груп, забезпечення
приміщення та
необхідного
устаткування
Збір учасників,
проведення
настановчих зустрічей,
проведення
індивідуальних
співбесід, скерування
на стажування
(практику), отримання
двостороннього відгуку,
видача диплому за
результатами
стажування.

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Забезпечення розміщення звітів
депутатів про роботу за минулий рік.

8 учасників зустрічі

-

3,28

5,7

2 - 5 березня 2020 - візит Шамс
Асаді, голови відомства з прав
людини до Львова з метою
проведення циклу лекцій для
посадовців Львівської міської ради
щодо прав людини. Здійснено
організацію проживання.
Проведено навчання для 142
працівників Львівської міської ради.

142

244,0

97 учасників успішно завершили
стажування у Львівській міській раді

97

-

№
з/п

Напрям

Проєкт

1.1.

КРЕАТИВНА
ЕКОНОМІКА (НОВІ
ПРОДУКТИ,
ІННОВАЦІЇ, НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ)

Підтримка екоініціатив

КРЕАТИВНА
ЕКОНОМІКА (НОВІ
ПРОДУКТИ,
ІННОВАЦІЇ, НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ)

Підтримка екоініціатив

КРЕАТИВНА
ЕКОНОМІКА (НОВІ
ПРОДУКТИ,
ІННОВАЦІЇ, НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ)

Підтримка екоініціатив

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

КРЕАТИВНА
ЕКОНОМІКА (НОВІ
ПРОДУКТИ,
ІННОВАЦІЇ, НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ)

КРЕАТИВНА
ЕКОНОМІКА (НОВІ
ПРОДУКТИ,
ІННОВАЦІЇ, НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ)

Підтримка екоініціатив

Підтримка екоініціатив

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

Пріоритет ІV. Концентрація креативних і продуктивних людей
Зменшення
2020-2022
Департамент
використання
розвитку,
поліетиленових пакетів
департамент
шляхом популяризації
економічного
використання власних
розвитку
торбинок або
багаторазової тари
"Сoffee to go" у своє
2020-2022
Департамент
горнятко. Заохочення
розвитку, КУ
людей купляти каву у
Інститут міста
багаторазову тару,
надаючи, при цьому,
додаткові знижки

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

2020-2022

Zero waste management у
Львові – сукупність
організаційних,
регуляторних,
фінансових та освітніх
заходів, спрямованих на
зменшення генерування
та збільшення роздільного збору й переробки
відходів

2020-2022

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

2020-2022

Кількість
учасників

-

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

-

Департамент
розвитку

-

-

-

Департамент
розвитку, КУ
Інститут міста

-

-

-

Департамент
розвитку, КУ
Інститут міста
-

-

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)

Місто підтримує соціально-культурні
проєкти громадських організацій у
галузі «Поводження з відходами»,
зокрема просвітницьку кампанію
«Без поліетилену»

Проект реалізовується. Ініціатива
почалась з кав’ярні "Світ кави", де
почали продавати брендовані
чашки keepcup і знижку у розмірі
5% на каву з собою. Цю ідею
підтримала ініціатива Zero Waste
Lviv, суть якої полягає у тому, щоб
за п’ять років у місті зменшилась
кількість відходів на 30%.
Проект реалізовується. Майстерня
друкованих з пластику дизайноб'єктів - приклад того, що відходи
можуть бути переробленими і
корисними знову, а результат може
бути гарним і навіть унікальним.

Проект реалізовується.
Проводяться інформаційні та
просвітницькі кампанії, челленджі
свідомого споживання та мінімізації
відходів, організовуються zero waste
фестивалі, лекторії, майстер-класи,
зустрічі.

Проект реалізовується.
Встановлюються картонні
контейнери для роздільного
сортування пластику, паперу, скла
та батарейок в офісах, школах,
закладах харчування, державних
установах, ОСББ. Відсортовані
відходи вторинно сортуються та
переробляються.

№
з/п

Напрям

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

1.6.

КРЕАТИВНА
ЕКОНОМІКА (НОВІ
ПРОДУКТИ,
ІННОВАЦІЇ, НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ)

Підтримка екоініціатив

Створення онлайн-мапи
пунктів прийому твердих
побутових відходів

2020-2022

Департамент
розвитку, КУ
Інститут міста

Проведення виставковоярмаркових заходів:
"Львівський
товаровиробник",
українських
товаровиробників,
галузевих виставок,
міських виставковоярмаркових заходів та ін.

2020-2022

Проведення промоційної
кампанії "Купуй
Львівське!" шляхом
розміщення сіті-лайтів,
біл-бордів, поширення
флаєрів, банерів,
промоційних статей в
електронних та
друкованих засобах
масової інформації
2.3.
КРЕАТИВНА
Організація виставкової
Маркетингова
ЕКОНОМІКА (НОВІ стратегія "Купуй експозиції дитячих
ПРОДУКТИ,
малюнків та проведення
Львівське!"
ІННОВАЦІЇ, НОВІ
конкурсу на найкращу
ТЕХНОЛОГІЇ)
роботу з відзначенням
переможців

2020-2022

2.1.

2.2.

2.4.

КРЕАТИВНА
Маркетингова
ЕКОНОМІКА (НОВІ стратегія "Купуй
ПРОДУКТИ,
Львівське!"
ІННОВАЦІЇ, НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ)

КРЕАТИВНА
Маркетингова
ЕКОНОМІКА (НОВІ стратегія "Купуй
ПРОДУКТИ,
Львівське!"
ІННОВАЦІЇ, НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ)

КРЕАТИВНА
Брендування логотипів
Маркетингова
ЕКОНОМІКА (НОВІ стратегія "Купуй "Купуй Львівське!" в
ПРОДУКТИ,
торгових мережах міста
Львівське!"
ІННОВАЦІЇ, НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ)

Етапи організації
(план)

-

-

-

-

Департамент
економічного
розвитку

Департамент
економічного
розвитку

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)

-

Департамент
економічного
розвитку

-

-

-

Планується реалізація
заходів у другому
півріччі 2020 року.

Проводяться промоційні кампанії на
підтримку великих
товаровиробників та крафтових
товаровиробників шляхом
поширення промоційних статтей в
засобах масової інформації.

-

Департамент
економічного
розвитку
-

З 17 до 20 грудня 2020р, у
Львівському палаці мистецтв (вул.
Коперника, 17) відбуваласяся
виставка-ярмарок «Львівський
товаровиробник», де було
представлено широкий асортимент
продукції від місцевих виробників.
Свою продукцію представили 11
підприємств-виробників та 12
учасників Handmade-ярмарку.

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року у зв'язку з
карантином.
-

2020-2022

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Проект реалізовується. З картою
можна ознайомитися на сайті
http://solvetpv.lviv.ua/

-

2020-2022

Кількість
учасників

-

-

Реалізовано брендування товарів
місцевих виробників знаком
"Зроблено у Львові" у мережах
супермаркетах міста. Також
реалізовано долаткову підтримку
місцевих виробників в час
карантинних обмежень шляхом
розміщення соціальної реклами на
30-ти сітілайтах, 70-ти біл-бордах,
та у більш ніж 100 автобусах.

№
з/п
2.5.

2.6.

3.1.

Напрям

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

КРЕАТИВНА
Маркетингова
ЕКОНОМІКА (НОВІ стратегія "Купуй
ПРОДУКТИ,
Львівське!"
ІННОВАЦІЇ, НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ)

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

2020-2022

Департамент
економічного
розвитку

КРЕАТИВНА
Маркетингова
ЕКОНОМІКА (НОВІ стратегія "Купуй
ПРОДУКТИ,
Львівське!"
ІННОВАЦІЇ, НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ)

Безкоштовне розміщення 2020-2022
ознайомчого каталогу
продукції львівських
виробників на
офіційному порталі
міської ради

КРЕАТИВНА
ЕКОНОМІКА (НОВІ
ПРОДУКТИ,
ІННОВАЦІЇ, НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ)

Проєкт

Ділова індустрія Створення галузевих
кластерів.

Етапи організації
(план)

-

2020-2022

3.3.

3.4.

КРЕАТИВНА
ЕКОНОМІКА (НОВІ
ПРОДУКТИ,
ІННОВАЦІЇ, НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ)

Ділова індустрія Залучення бізнесструктур для організації
панелі стартапів,
ІТ-конференцій та
різноманітних форумів

КРЕАТИВНА
ЕКОНОМІКА (НОВІ
ПРОДУКТИ,
ІННОВАЦІЇ, НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ)

2020-2022
Ділова індустрія Ведення електронного
журналу "Простір Бізнесу"

КРЕАТИВНА
ЕКОНОМІКА (НОВІ
ПРОДУКТИ,
ІННОВАЦІЇ, НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ)

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

2020-2022

2020-2022

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

Департамент
економічного
розвитку
-

-

-

Департамент
економічного
розвитку,
департамент
розвитку, КУ
Інститут міста
-

3.2.

Кількість
учасників

Департамент
економічного
розвитку,
департамент
розвитку, КУ
Інститут міста
Департамент
економічного
розвитку

-

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Додаток «Made in Lviv» містить
контактну інформацію підприємстввиробників продукції різних галузей
– адреси, телефони, електронні
пошти, веб-сайти, короткий опис
про підприємство та фото продукції.
База даних постійно оновлюється.
Проект реалізовано. Мешканці
можуть ознайомитися з
електронним каталогом львівських
товаровиробників на сайті міської
ради. Створено он-лайн платформу
для промоції львівських виробників
у соціальних мережах.
Проведено зустріч щодо створення
Кластеру крафтової кераміки. З
діючими кластерами проведено 6
засідань, 16 робочих зустрічей.
Організовано зйомку серії відеоінтерв'ю з учасниками кластеру
виробничої поліграфії. Проведено
зустріч будівельно-реставраційного
кластеру. Проведено LEAN - тур в
компанії Progres service для
учасників кластеру видавничої
дяльності та поліграфії та кластеру
моди.
Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року.

-

-

-

За 2020 рік опубліковано 42 випуски
електронного журналу "Простір
бізнесу".
-

-

-

Департамент
економічного
розвитку
-

-

-

Розділ "Економіка" на офіційному
порталі міської ради наповнюється
актуальною інформацією про бізнес
на регулярній основі. Також місто
підключено до офіційної платформи
ефективного регулювання, для
допомоги мешканцям у відкритті
власного бізнесу. За 2020 рік
реалізовано 87 кейсів.

№
з/п

Напрям

3.5.

КРЕАТИВНА
ЕКОНОМІКА (НОВІ
ПРОДУКТИ,
ІННОВАЦІЇ, НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ)

3.6.

3.7.

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Ділова індустрія Залучення компетентних
суб’єктів підприємницької
діяльності для
консультацій у сфері
публічних закупівель, з
метою поліпшення
ефективності
проведення тендерних
процедур та
недопущення порушень

2020-2022

Департамент
економічного
розвитку,
структурні
підрозділи
Львівської міської
ради

КРЕАТИВНА
ЕКОНОМІКА (НОВІ
ПРОДУКТИ,
ІННОВАЦІЇ, НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ)

Ділова індустрія Проведення курсів
підвищення кваліфікації,
навчань у сфері
публічних закупівель

2020-2022

КРЕАТИВНА
ЕКОНОМІКА (НОВІ
ПРОДУКТИ,
ІННОВАЦІЇ, НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ)

2020-2022
Ділова індустрія Організація засідань
Ради директорів шляхом
проведення зустрічей з
керівниками
промислових підприємств

Департамент
економічного
розвитку,
структурні
підрозділи
Львівської міської
ради

Етапи організації
(план)

-

Кількість
учасників

150

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

-

125

-

-

-

-

Департамент
економічного
розвитку

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
У липні 2020 р. проведено вебінар
на тему "Оренда державного та
комунального майна через систему
ProZorro.Продажі." до якого було
залучено представників
електронного торгівельного
майданчика Е-tender. 18-20
листопада 2020р. проведено онлайн тренінг "Закупівлі в
ProZorro.Продажі. від А до Я"
спільно з Центром Громадського
моніторингу та досліджень.
Проведено навчання для
представників структурних
підрозділів ЛМР розпорядників
бюджетних коштів, зокрема
виконавчих органів, районних
адміністрацій, ЛКП та
загальноосвітніх начальних
закладів. 13-15 жовтня 2020р.
відбулося два тренінги "Основи
закупівель".
В січні 2020 року було організовано
Раду директорів Сихівського району,
яку приймала ТзОВ "Львівська
ізоляторна компанія". Теми зустрічі:
"Діяльність промислових
підприємств в умовах COVID-19 та
вакцинація працівників",
"Перспективний розвиток
промислових зон міста Львова, в
тому числі Сихівського району. У
вересні відбулася зустріч Ради
директорів промислових
підприємств на Фабриці "Трембіта".
Теми зустрічі: "Інфраструктурні
проекти в місті", "Реформування
комунальних закладів охорони
здоров'я на прикладі Лікарні
швидкої допомоги".

№
з/п

Напрям

Проєкт

4.1.

КРЕАТИВНА
ЕКОНОМІКА (НОВІ
ПРОДУКТИ,
ІННОВАЦІЇ, НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ)

Реалізація
фінансових
механізмів
сприяння
розвитку
підприємництва

4.2.

4.3.

КРЕАТИВНА
ЕКОНОМІКА (НОВІ
ПРОДУКТИ,
ІННОВАЦІЇ, НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ)

Реалізація
фінансових
механізмів
сприяння
розвитку
підприємництва

КРЕАТИВНА
ЕКОНОМІКА (НОВІ
ПРОДУКТИ,
ІННОВАЦІЇ, НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ)

Реалізація
фінансових
механізмів
сприяння
розвитку
підприємництва

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

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

2020-2022

Департамент
економічного
розвитку

Часткова компенсація
відсотків за кредитами
для здешевлення
банківського
кредитування для
суб'єктів малого та
середнього
підприємництва
Розповсюдження
інформації про доступні
фінансово-кредитні
ресурси з різних джерел
фінансування

2020-2022

Етапи організації
(план)

-

КРЕАТИВНА
Формування
ЕКОНОМІКА (НОВІ культури сплати
ПРОДУКТИ,
податків
ІННОВАЦІЇ, НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ)

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

-

1

81,64

Департамент
економічного
розвитку

-

5.1.

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Департамент
економічного
розвитку
-

2020-2022

Кількість
учасників

5 740

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Подано заявки на отримання
маркетингових ваучерів Кластером
індустрії моди за участь у виставці
на суму 26,8 тис грн., та ПП "ДизАрт" за участь у виставці на суму
11,8 тис.грн. Збільшено суму
маркетингового ваучера який
можуть отримати юридичні особи до 50 тис грн, фізичні особи - до 25
тис грн. Розширено коло поенційних
учасників - додано соціальні
підприємства, та кластери.
Визначено 1 учасника Програми
відшкодування, який відповідає
встановленим критеріям - ПП "Диз
Арт". За 2020 рік підприємству
відшкодовано 81,6 тис.грн.

Здійснюється розповсюдження
інформації про доступні фінансовокредитні ресурси через засоби
масової інформації та соціальні
мережі. Зокрема, 8 липня 2020 року
між ЛМР, Офісом підтримки
підприємництва, Фондом розвитку
підприємництва та 7 банками
підписано Меморандум про
взаєморозуміння і співпрацю по
Програмі "Доступні кредити 5-7-9%".
Проведено 7 вебінарів, середня
взаємодія з вебінаром - 820 людей.
Захід реалізовано. Платники
податку на нерухомість можуть
отримати інформацію щодо
заборгованості зі сплатити її на
сайті міської ради.

Департамент
економічного
розвитку

-

-

-

№
з/п
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Напрям

Проєкт

Термін
виконання

Виконавець

Розміщення на сайті
міської ради цифрового
калькулятора для
розрахунку суми податку
на нерухоме майно, за
допомогою якого будьхто зможе самостійно
розрахувати та сплатити
необхідну суму податку

2020

Департамент
економічного
розвитку

КРЕАТИВНА
Формування
ЕКОНОМІКА (НОВІ культури сплати
ПРОДУКТИ,
податків
ІННОВАЦІЇ, НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ)

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

2020-2022

КРЕАТИВНА
Формування
ЕКОНОМІКА (НОВІ культури сплати
ПРОДУКТИ,
податків
ІННОВАЦІЇ, НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ)

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

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

КРЕАТИВНА
Формування
ЕКОНОМІКА (НОВІ культури сплати
ПРОДУКТИ,
податків
ІННОВАЦІЇ, НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ)

КРЕАТИВНА
Формування
ЕКОНОМІКА (НОВІ культури сплати
ПРОДУКТИ,
податків
ІННОВАЦІЇ, НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ)

Зміст заходу

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Цифровий калькулятор для
розрахунку суми податку на
нерухоме майно, розроблено та
розміщено на сайті міської ради.

-

-

-

Департамент
економічного
розвитку
-

-

3,62

Розроблено сервіс Chat-bot, а також
реалізовано послугу автоматичного
sms-інформування (спільно з
оператором мобільного зв'язку
Lifecell) платників податку на
нерухомість про поточні
нарахування та заборгованість.

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року

Департамент
економічного
розвитку

-

-

-

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року

Департамент
економічного
розвитку

-

-

-

№
з/п
5.6.

5.7.

6.1.

7.1.

Напрям

Проєкт

КРЕАТИВНА
Формування
ЕКОНОМІКА (НОВІ культури сплати
ПРОДУКТИ,
податків
ІННОВАЦІЇ, НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ)

КРЕАТИВНА
Формування
ЕКОНОМІКА (НОВІ культури сплати
ПРОДУКТИ,
податків
ІННОВАЦІЇ, НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ)

ПРОСТОРОВИЙ
РОЗВИТОК
(ІННОВАЦІЙНІ
ПРОСТОРИ,
ХАБИ, МЕДІА)

ПРОСТОРОВИЙ
РОЗВИТОК
(ІННОВАЦІЙНІ
ПРОСТОРИ,
ХАБИ, МЕДІА)

Стимулювання
відкриття
наукових
інкубаторів

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

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

Проведення
інвентаризації об’єктів
нерухомості на території
м. Львова для
розрахунку податку на
нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки
Створення центру
інновацій на вул.
Валовій, 2

2020-2021

Організація курсів
Розвиток
стартап культури навчання створення
стартапів.

Етапи організації
(план)

-

2020-2022

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

2,0

Департамент
розвитку, КУ
Інститут міста

Департамент
економічного
розвитку,
департамент
розвитку

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Проводиться розсилка листів
суб'єктам підприємницької
діяльності, які, згідно даних
державної фіскальної служби,
здійснюють виплату заробітної
плати на рівні мінімальної. Також
здійснюються візити до підприємців,
з метою перевірки офіційного
працевлаштування робітників.
Розповсюджуються буклети
інформаційної кампанії з Інспекцією
праці, щодо недопущення виплати
заробітної плати "у конверті"
Здійснюється процес інвентаризації
об’єктів нерухомості на території м.
Львова

Департамент
економічного
розвитку
-

2020-2022

Кількість
учасників

1. Пошук фінансування
на реконструкцію
приміщення
2. Реконструкція
приміщення
3. Створення центру
інновацій
1. Формування
програми курсів
навчання для стартапів
2. Пошук спікерів для
програми курсів
навчання для стартапів
3. Проведення курсів
навчання

-

-

-

-

Проект перебуває на стадії
розрахунку вартості проекту
реконструкції приміщення та пошуку
фінансування на проведення робіт.

У співпраці із Tech Startup School
Львівської політехніки у вересні
організовано стартап-подію StartUp
Прорив 2020.
-

-

№
з/п

Напрям

7.2.

ПРОСТОРОВИЙ
РОЗВИТОК
(ІННОВАЦІЙНІ
ПРОСТОРИ,
ХАБИ, МЕДІА)

Проєкт

Зміст заходу

Проведення пітчингів
Розвиток
стартап культури стартапів

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

2020-2022

Департамент
економічного
розвитку,
департамент
розвитку

1. Визначення тематики
для пітчингів
2. Проведення пітчингів
стартапів

Кількість
учасників

-

7.3.

7.4.

ПРОСТОРОВИЙ
РОЗВИТОК
(ІННОВАЦІЙНІ
ПРОСТОРИ,
ХАБИ, МЕДІА)

ПРОСТОРОВИЙ
РОЗВИТОК
(ІННОВАЦІЙНІ
ПРОСТОРИ,
ХАБИ, МЕДІА)

Проведення заходів з
Розвиток
стартап культури популяризації стартапкультури підприємництва
у м. Львові.

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

2020-2022

2020-2022

Департамент
економічного
розвитку,
департамент
розвитку

Підготовка до
проведення хакатону в
партнерстві з
Львівською обласною
державною клінічною
психіатричною лікарнею
для реалізацію рішень:
- сайту; - брендбуку; концепції донейтрішень; - соціального
підприємництва.

50

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

9,49

Департамент
економічного
розвитку,
департамент
розвитку

-

90

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
25 вересня 2020 відбувся StartUp
Прорив 2020, у програмі якого
відбувалися навчання стартаперів,
для допомоги у створенні успішної
StarUp-компанії; майстер-класи,
success-story від практиків, які
мають досвід реалізації успішних
стартапів; конкурс стартапів Tech
Startup Challenge – пітчинг перед
потенційними інвесторами та бізнесангелами; презентація
краудфандингового майданчику
StartEra; нетворкінг і ділові
знайомства, зустрічі інвесторів,
бізнесу та стартапів з метою
обговорення ділових пропозицій,
отримання інвестування та обміну
контактами.
Для популяризації стартап-культури
підприємництва ЛМР підтримує
кращі проекти конкурсу StartUp
Прорив преміями. Дві команди
отримають по 25 тисяч гривень в
межах міської програми підтримки
стартапів. Окрім того, ті проекти, які
проходили StartUp Прорив і будуть
представлятись на платформу,
будуть дофінансовані на 50%.

Організовано один курс "Шкільного
підприємництва" у лютому 2020
року. Також здійснено екскурсію
студентам для ознайомлення з
роботою Центру підтримки
підприємництва. Проведено
презентації про види місцевих
податків та зборів, надходження
місцевих податків до бюджету м.
Львова і структуру доходів міського
бюджету. 2 групи з 16 учасників
взяли участь у дводенному тренінгу
"Основи бізнес-планування". У двох
закладах освіти відбулися тренінги
на тему "Як стати успішним
львівським підприємцем
випускнику/-ці коледжу", учасниками
стали 40 студентів.

№
з/п

Напрям

7.5.

7.6.

7.7.

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

ПРОСТОРОВИЙ
РОЗВИТОК
(ІННОВАЦІЙНІ
ПРОСТОРИ,
ХАБИ, МЕДІА)

Організація заходів з
2020-2022
Розвиток
стартап культури популяризації культури
підприємництва у школах.

Департамент
економічного
розвитку,
департамент
розвитку

ПРОСТОРОВИЙ
РОЗВИТОК
(ІННОВАЦІЙНІ
ПРОСТОРИ,
ХАБИ, МЕДІА)
ПРОСТОРОВИЙ
РОЗВИТОК
(ІННОВАЦІЙНІ
ПРОСТОРИ,
ХАБИ, МЕДІА)

Проведення школи
Розвиток
стартап культури пітчингу задля якісної
підготовки проектів.

2020-2022

Вдосконалення освітніх
Розвиток
стартап культури програм у вищих
навчальних закладах
відповідно до потреб
ринку.

2020-2022

Департамент
економічного
розвитку,
департамент
розвитку
Департамент
економічного
розвитку,
департамент
розвитку

Етапи організації
(план)

-

ПРОСТОРОВИЙ
РОЗВИТОК
(ІННОВАЦІЙНІ
ПРОСТОРИ,
ХАБИ, МЕДІА)

Створення міської
Розвиток
стартап культури краутфаундингової
платформи.

2020-2022

26

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
У лютому 2020 року (4 суботи)
спільно з Львівською бізнес-школою
організовано проект "Шкільне
підприємництво" для учнів 9 класу.
Прийняло участь 26 учасників які
бцли відібрані на основі бізнес-гри
"Навігатор до фінансової свободи"
Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року.

-

-

7.8.

Кількість
учасників

-

-

-

-

Департамент
економічного
розвитку,
департамент
розвитку

-

-

-

Для вступників, які у майбутньому
планують пов’язати свою
професійну діяльність із сферою
технологій, підготовано підбірку
інноваційних бакалаврських
програм, оновлених та запущених
Львівським ІТ Кластером. Навчальні
плани усіх програм розроблялися
спільно експертами провідних ІТкомпаній та викладачами
університетів. Оновлені
бакалаврські програми – це
поєднання роботи над власними
проектами, вивчення профільних
дисциплін, участі у воркшопах та
семінарах, які проводять запрошені
спеціалісти з ІТ-індустрії та які
також виступають у ролі менторів та
наставників для студентів.

У Львові функціонує перша в
Західній Україні краудфандингова
платформа StartEra, створена Tech
StartUp School у партнерстві з
Національним університетом
«Львівська політехніка» і медіахабом «Твоє місто». У першому
півріччі 2020 року на платформі
фонд «100% життя» проводив збір
для проєкту соціального
підприємства спрямованого на
підтримку ВІЛ-інфікованих та
людей, що перехворіли на
туберкульоз. Фонд планує відкрити
швейну фабрику, приміщення для
якої розташоване на території
обласної психіатричної лікарні, що
на вулиці Кульпарківській, 95.

№
з/п

Напрям

7.9.

ПРОСТОРОВИЙ
РОЗВИТОК
(ІННОВАЦІЙНІ
ПРОСТОРИ,
ХАБИ, МЕДІА)

Створення венчурного
Розвиток
стартап культури фонду - інвестиційного
фонду, що буде
орієнтований на роботу з
інноваційними проектами

ПРОСТОРОВИЙ
РОЗВИТОК
(ІННОВАЦІЙНІ
ПРОСТОРИ,
ХАБИ, МЕДІА)

Організація та
2020-2022
Розвиток
стартап культури проведення студентських
ідеатонів - заходів з
популяризації стартапів в
студентському
середовищі

7.10
.

8.1. СТИМУЛЮВАННЯ
СТАЛОГО
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ

8.2. СТИМУЛЮВАННЯ
СТАЛОГО
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ

Проєкт

Нормативноправове
регулювання

Нормативноправове
регулювання

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022

Департамент
економічного
розвитку,
департамент
розвитку

Проведення
регуляторної діяльності
шляхом затвердження
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

2020-2022

Переведення
адміністративних послуг
в електронний формат

2020-2022

Департамент
економічного
розвитку,
департамент
розвитку

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року
-

-

-

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року

-

-

-

Управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку

-

Департамент
адміністративних
послуг, управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)

-

-

-

-

-

Затверджено План прийняття
регуляторних актів (РА) на 2020 рік,
з них 8 проектів ухвал, 4 проекти
РВК. На сайті ЛМР з початку року
розміщено 6 проекти РА.
Оприлюднено план відстеження
результативності РА у 2020 році та
14 звітів про відстеження
результативності. Оприлюднено всі
діючі регуляторні акти на
Регуляторній мапі України.
Проведено 4 консультації з
громадськістю щодо обговорення
проектів РА. Прийнято 2 регуляторні
акти.

Спільно з Міським центром
інформаційних технологій та
Управлінням інформаційних
технологій на сайті "Особистий
кабінет львів'янина" додано 51 нову
послугу, яку можна замовити
дистанційно. Кількість послуг зросла
з 6 до 57 ( з початку року станом на
01.12.2020 було замовлено 790
послуг дистанційно). Також
розпочав свою роботу чат-бот
Lvivcityhelper bot.

№
з/п

Напрям

8.3. СТИМУЛЮВАННЯ
СТАЛОГО
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ

8.4. СТИМУЛЮВАННЯ
СТАЛОГО
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ

9.1. СТИМУЛЮВАННЯ
СТАЛОГО
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ

Проєкт

Нормативноправове
регулювання

Зміст заходу

Надання консультацій
суб'єктам
підприємництва,
асоціативним
підприємницьким
структурам

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022

Управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку, ЛКП
"Центр підтримки
підприємництва"
департаменту
економічного
розвитку

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

2020-2022

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

2020-2022

Нормативноправове
регулювання

Управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку, ЛКП
"Центр підтримки
підприємництва"
департаменту
економічного
розвитку
Управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку, ЛКП
"Центр підтримки
підприємництва"
департаменту
економічного
розвитку

Етапи організації
(план)

-

Кількість
учасників

68 449

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
За 2020 рік Центром підтримки
підприємництва було організовано
67 робочих та 17 навчальних
заходів. Проведено 36 вебінарів, із
середньою взаємодією 1 955 осіб за
зустріч. Крім того опрацьовано
більше 2 000 звернень, що
надійшли на Гарячу лінію
підприємця, яка створена для
швидкого реагування на потреби
підприємців м. Львова в умовах
карантину. Основна тематика
звернень: особливості податків та
зборів, орендної плати, можливості
функціонування та обмеження
бізнесу в умовах карантину, тощо.
Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року у зв'язку з
карантином.

-

-

-

68 449

-

-

Проводяться он-лайн вебінари,
серед яких найпопулярніші
"Стратегія та антикризовий
менеджмент", "Як організувати
ефективну дистанційну роботу в
компанії", "Особливості
обслуговування центру зайнятості
під час карантину", "Допомога з
часткового безробіття для малого і
середнього бізнесу під час
карантину", "Детально про програму
підтримки МСБ. Гаряча лінія для
підприємців", "Складні питання: що
робити для бізнесу?", "Львівська
міська рада та бізнес.
Взаємодопомога в умовах
карантину", "Договір в умовах
карантину", "Правовий захист
бізнесу" та ін. В середньому
взаємодіє з вебінаром 1 955 людей.
Загальне охоплення за час
проведення вебінарів - 68 449
відвідувань.

№
з/п

Напрям

9.2. СТИМУЛЮВАННЯ
СТАЛОГО
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ

9.3. СТИМУЛЮВАННЯ
СТАЛОГО
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ

9.4. СТИМУЛЮВАННЯ
СТАЛОГО
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ

9.5. СТИМУЛЮВАННЯ
СТАЛОГО
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ

Проєкт

Зміст заходу

Підприємницьке Проведення тренінгового
курсу "Вчимося бізнесу".
навчання

Підприємницьке Проведення професійних
бізнес-тренінгів
навчання

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022

Управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку, ЛКП
"Центр підтримки
підприємництва"
департаменту
економічного
розвитку
Управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку, ЛКП
"Центр підтримки
підприємництва"
департаменту
економічного
розвитку

2020-2022

Підприємницьке Організація навчань
"Шкільне
навчання
підприємництво" із
проведенням бізнесконкурсів, симуляційних
ігор, тренінгів з основ
фінансової грамотності
для школярів

2020-2022

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

2020-2022

Управління
економіки департаменту економічного
розвитку, ЛКП
"Центр підтримки
підприємництва"
департаменту
економічного
розвитку

Управління
економіки департаменту економічного
розвитку, ЛКП
"Центр підтримки
підприємництва"
департаменту
економічного
розвитку

Етапи організації
(план)

-

-

-

-

Кількість
учасників

48

-

26

40

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

-

-

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
На регулярній основі проводяться
30-годинні курси для усіх бажаючих
започаткувати власну справу. За
друге півріччя 2020 року курс
"Вчимося бізнесу" прослухало 3
групи учасників (48 осіб), 36 з яких
отримало сертифікат про успішне
звернення навчання.

За перше півріччя 2020 року було
проведено семінар-тренінг
"Енергоменеджмент в
промисловості", тренінг "Розробка,
впровадження і підтримка системи
безпечності продукції НАССР
(Hazard Analysis and Critical Control
Point — система аналізу ризиків,
небезпечних чинників і контролю
критичних точок) для ресторанного
господарства", тренінг "Доступні
кредити 5-7-9%", тренінг
"Дотримання законодавства з
питань праці", зустрічі та навчання
для соціальних підприємств.
Організовано 12-годинний курс для
учнів 8-х і 9-х класів шкіл м. Львова,
для ознайомлення з основами
підприємництва. Спільно зі
спікерами із Львівської бізнес-школи
у лютому було проведено навчання
для школярів, щоб підтримати їхні
бажання зайнятися власною
справою. Також проведено
"Навігатор до фінансової свободи"
Навчальних практики для студентів
на підприємствах у 2020р.обмежені
у зв'язку з карантином. Натомість у
двох закладах освіти, для 40-а
студентів було проведено тренінг
"Як стати успішним львівським
підприємцем випускнику/-ці коледжу"

№
з/п

Напрям

9.6. СТИМУЛЮВАННЯ
СТАЛОГО
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ

9.7. СТИМУЛЮВАННЯ
СТАЛОГО
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ

Проєкт

Зміст заходу

Підприємницьке Організація тренінгового
курсу "Жінки в бізнесі"
навчання

Підприємницьке Моделювання бізнесу
шляхом проведення
навчання
ділових бізнес-ігор

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022

Управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку, ЛКП
"Центр підтримки
підприємництва"
департаменту
економічного
розвитку
Управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку, ЛКП
"Центр підтримки
підприємництва"
департаменту
економічного
розвитку
Управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку

2020-2022

10.1 СТИМУЛЮВАННЯ
.
СТАЛОГО
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ

Стимулювання
розвитку
кадрового
потенціалу

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

2020-2022

10.2 СТИМУЛЮВАННЯ
.
СТАЛОГО
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ

Стимулювання
розвитку
кадрового
потенціалу

Організація стажування
та навчальної практики
для учнів професійнотехнічних навчальних
закладів для здобуття
практичних навиків на
підприємствах

2020-2022

10.3 СТИМУЛЮВАННЯ
.
СТАЛОГО
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ

Стимулювання
розвитку
кадрового
потенціалу

Відзначення кращих
представників галузей
економіки та
співорганізація
професійних свят

2020-2022

Управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року

-

-

-

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року

-

-

-

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року

-

-

-

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року

-

-

-

Управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку

-

200

-

22 травня 2020 у Львові вже
вдванадцяте відзначають День
кельнера. Мета свята — підвищити
престиж професії офіціанта та
спонукати молодь до навчання у цій
сфері. Із професійним святом
кельнерів привітав міський голова
Львова Андрій Садовий, посадовці
мерії та відомі ресторатори. Також
Центр підтримки підприємництва
долучився до організації та
проведення фестивалю "Галицький
талант", який об'єднав 17 закладів
освіти та понад 150 учасників.

№
з/п

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

10.4 СТИМУЛЮВАННЯ
.
СТАЛОГО
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ

Стимулювання
розвитку
кадрового
потенціалу

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

2020-2022

Управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку

11.1 СТИМУЛЮВАННЯ
.
СТАЛОГО
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ

Забезпечення підтримки
Підтримка
проектів, спрямованих на
соціального
підприємництва вирішення наявних
соціальних проблем інтеграцію осіб з
інвалідністю, надання
робочих місць людям у
кризових ситуаціях тощо

2020-2022

1.1.

1.2.

Напрям

ТУРИЗМ ЯК
ЗНАЙОМСТВО З
МІСТОМ

ТУРИЗМ ЯК
ЗНАЙОМСТВО З
МІСТОМ

Вдосконалення Оновлення системи
інфраструктури міської туристичної
навігації
туристичної
галузі м. Львова
і забезпечення
сучасної
навігації туриста
у м. Львові
Вдосконалення
інфраструктури
туристичної
галузі м. Львова
і забезпечення
сучасної
навігації туриста
у м. Львові

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

Етапи організації
(план)

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

-

-

Управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку

Пріоритет V. Залучення креативних людей ззовні
2020-2022
Управління
туризму
департаменту
розвитку, ЛКП
“Центр розвитку
туризму м. Львова“

Управління
туризму
департаменту
розвитку, ЛКП
“Центр розвитку
туризму м. Львова“

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року.

-

2020-2022

Кількість
учасників

Заплановано рейси:
з 1 липня - ЛісабонЛьвів та Біллуннд-Львів
(двічі на тиждень)
з 2 липня - Таллін-Львів
(тричі на тиждень)
з 3 липня - Одеса-Львів
(тричі на тиждень),
Гамбург-Львів та
Щецин-Львів (двічі на
тиждень)
з 4 липня - ХерсонЛьвів (тричі на тиждень)
з 6 липня - БолоньяЛьвів (двічі на тиждень)
з 7 липня - БергамоЛьвів (двічі на тиждень)
з 8 липня - Рим-Львів
(двічі на тиждень)

-

-

Проведено зустрічі з
представниками соціальних
підприємств. Здійснюється
популяризація діяльності соціальної
майстерні "WoodLuck",
інклюзивного ательє "Lady Di
atelier", соціальної майстерні
"Рукомисли", "Майстерні мрії" та
"Save Kulparkiv" шляхом публікації
статтей та відеороликів у
соціальних мережах.

Здійснено соціологічне дослідження
і експертний аналіз об'єктів
туристичного інтересу. Коштів на
реалізацію програми в умовах
Covid19 не виділено.
-

-

-

-

Чартерний перевізник Windrose
розпочав регулярне сполучення з 20
червня: Київ-Львів, Одеса-Львів,
Харків-Львів.
1 липня у львівському аеропоту
авіакомпанія WizzAir відкрила шість
нових маршрутів та забазувала
літак Airbus A320 - Гамбург,
Таллінн, Біллуннд, Лісабон, Щецин,
Будапешт.
У кінці 2020 року авіакомпанії
почали поступово відновлювати
перельоти зі Львова. Wizz Air,
Ryanair та SkyUp відновлюють
близько 20 напрямків.
Проведено промотури для
журналістів провідних українських
каналів, українських блогерів,
знімальної групи Державного
агентства з розвитку туризму для
знімання промоційного відео
«Мандруй Україною».

№
з/п

Напрям

Проєкт

1.3.

ТУРИЗМ ЯК
ЗНАЙОМСТВО З
МІСТОМ

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

1.4.

ТУРИЗМ ЯК
ЗНАЙОМСТВО З
МІСТОМ

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Координація діяльності
та забезпечення
функціонування мережі
міських Центрів
туристичної інформації

2020-2022

Управління
туризму
департаменту
розвитку, ЛКП
“Центр розвитку
туризму м. Львова“

Вдосконалення Підготовка, запуск та
інфраструктури функціонування Музею
Міста
туристичної
галузі м. Львова
і забезпечення
сучасної
навігації туриста
у м. Львові

2020-2022

Управління
туризму
департаменту
розвитку, ЛКП
“Центр розвитку
туризму м. Львова“

2.1.

ТУРИЗМ ЯК
ЗНАЙОМСТВО З
МІСТОМ

Створення
комфортного та
безпечного
середовища для
туристів та
гостей міста

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.

ТУРИЗМ ЯК
ЗНАЙОМСТВО З
МІСТОМ

Створення
комфортного та
безпечного
середовища для
туристів та
гостей міста

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“

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Розроблений ескізний проєкт центру
туристичної інформації на площі
Двірцевій. Замовником будівництва
виступає Львівавтодор.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Відкрито приміщення Музею Міста у
підземеллях Ратуші після ремонтнореставраційних робіт. Здійснюється
підготовка експозиційних матеріалів
для виставки "Подорож героя.
Останній тиждень літа", працює
"Лабораторія дитинства".

Проведено "III Форум гідів" (лютий),
"X Дні європейської спадщини"
(вересень), під час яких гідам були
представлені теми, маршрути та
туристичні продукти, що включають
локації поза центром. Здійснюється
промоція туристично-привабливих
об'єктів поза межами історичного
ареалу на сайті lviv.travel, на
Telegram-каналі Lviv Travel Updates,
на Facebook-сторінках Lviv.Travel,
Lviv Tourist Information Center.
Залучаються локації до партнерства
в рамках проекту Lviv City Card.

Підготовлені листи-звернення до
закладів розміщення щодо
забезпечення доступності закладів
(робота у цьому напрямку була
призупинена у зв'язку із початком
карантину). Проведено серію
екскурсій "Різдвяна історія Львова"
(грудень) для сімей учасників ООС,
осіб з порушенням слуху та зору.

№
з/п

Напрям

Проєкт

2.3.

ТУРИЗМ ЯК
ЗНАЙОМСТВО З
МІСТОМ

Створення
комфортного та
безпечного
середовища для
туристів та
гостей міста

Зміст заходу

Проведення досліджень
та аналізу ринку,
опитувань туристів та
гостей міста

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022

Управління
туризму
департаменту
розвитку, ЛКП
“Центр розвитку
туризму м. Львова“

Етапи організації
(план)

-

3.1.

ТУРИЗМ ЯК
ЗНАЙОМСТВО З
МІСТОМ

Покращення туристичної
Заохочення
пропозиції міста
новаторських
тенденцій та
експериментальн
их проектів у
сфері туризму,
проведення
туристично
привабливих
заходів

2020-2022

Кількість
учасників

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

Управління
туризму
департаменту
розвитку, ЛКП
“Центр розвитку
туризму м. Львова“

-

-

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
ЛКП "Центр розвитку туризму м.
Львова" замовило статистику
туристичних потоків до міста за
2020 рік у мобільного оператора
зв'язку - компанії "Київстар".
Результати очікуються у лютому
2021 року. Проводиться адаптація
надання туристичних послуг для
протидії поширення COVID-19 розробка протоколів безпеки для
туристичних компаній,
екскурсоводів, туристичноатракційного транспорту, готелів,
хостелів. Центр туристичної
інформації Львова отримав відзнаку
#ПодорожуйБезпечно
(#SafeTravels), запроваджену НТОУ
в партнерстві із World
Travel&Tourism Council (WTTC), що
видається на основі відповідності
чітким протоколам безпеки. Знято
відеоролик про безпечне
обслуговування в Центрі
Туристичної Інформації:
https://cutt.ly/njdWguc
Збільшено інформування потенційних
туристів про туристичну пропозицію у
Львові в онлайн-форматі: Telegram-канал
"Lviv Travel Updates"; статті на сайті
www.lviv.travel і дописи у соціальних
мережах у Facebook (Lviv.Travel, Lviv
Tourist Information Center) і Instagram
(Lviv.Travel). Запущено google-календар із
відкритим доступом із подіями у Львові.
Оновлення роботи сайту www.lviv.travel.
Центром туристичної інформації (ЦТІ)
розроблено 12 тематичних буклетів про
актуальні туристичні пропозиції міста.
Запущено онлайн-магазин сувенірної
продукції на Facebook-сторінці ЦТІ.
Розширення мережі партнерств в рамках
проекту Lviv City Card (3 нові партнери).
Реалізовано заходи в рамках програми
"Львів 2020 - Фокус на культуру": маркетинг
культурних об'єктів і подій, консалтинг
закладів культури щодо організації
культурних заходів, консультаційні послуги
з питань розвитку підприємництва і
комунікацій. Проведення промокампаній
"Для своїх", "Їду до Львова" (на День
Незалежності, на День туризму, на осінні
канікули, на Миколая за подарунками, на
зимові свята) - травень-грудень.

№
з/п

Напрям

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

3.2.

ТУРИЗМ ЯК
ЗНАЙОМСТВО З
МІСТОМ

Заохочення
новаторських
тенденцій та
експериментальн
их проектів у
сфері туризму,
проведення
туристично
привабливих
заходів

Сприяння створенню і
популяризації нових
конкурентоспроможних
туристичних продуктів та
тем

2020-2022

Управління
туризму
департаменту
розвитку, ЛКП
“Центр розвитку
туризму м. Львова“

Заохочення
новаторських
тенденцій та
експериментальн
их проектів у
сфері туризму,
проведення
туристично
привабливих
заходів
Заохочення
новаторських
тенденцій та
експериментальн
их проектів у
сфері туризму,
проведення
туристично
привабливих
заходів

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

2020-2022

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

2020-2022

3.3.

3.4.

ТУРИЗМ ЯК
ЗНАЙОМСТВО З
МІСТОМ

ТУРИЗМ ЯК
ЗНАЙОМСТВО З
МІСТОМ

Управління
туризму
департаменту
розвитку, ЛКП
“Центр розвитку
туризму м. Львова“

Етапи організації
(план)

-

Кількість
учасників

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Промоція відпочинку у зелених
зонах та на відкритому просторі,
активного відпочинку, культурної
пропозиції. Співфінансовано
проекти громадських організацій, які
виграли у конкурсі соціальнокультурних проектів - "Про кого
говорять вулиці Сихова", "Львівські
лучники - 2021", "100 єврейських
адрес Львова", а також графітіфестиваль "Алярм".
Створено три прогулянкові
маршрути "Стежки здоров'я" в парку
Знесіння. Акцію "Для своїх"
проведено на відкритих територіях
міста, зокрема на територіях музеїв.

-

-

-

Управління
туризму
департаменту
розвитку, ЛКП
“Центр розвитку
туризму м. Львова“

-

-

-

Центр туристичної інформації
розробив інформаційний буклет
"Діти у Львові". Проводиться збір
інформації про наявні пропозиції
для сімейного відпочинку у
екскурсоводів і туристичних
компаній м. Львова. Для розвитку
релігійного туризму на сайті
«Духовна велич Львова» створено
вкладку «Релігійний туризм», яка
містить правила поводження в храмі
як гідів, так і туристів. В подальшому
планується розміщення в храмах
цих правил у вигляді піктограм.
Також публікуються пропоновані
маршрути храмами міста. Екскурсії
новини туристичними об’єктам:
Митрополичими садами (Собор Св.
Юра), Підземеллями Гарнізонного
храму.

№
з/п

Напрям

Проєкт

3.5.

ТУРИЗМ ЯК
ЗНАЙОМСТВО З
МІСТОМ

Заохочення
новаторських
тенденцій та
експериментальн
их проектів у
сфері туризму,
проведення
туристично
привабливих
заходів

Зміст заходу

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

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022

Управління
туризму
департаменту
розвитку, ЛКП
“Центр розвитку
туризму м. Львова“

Етапи організації
(план)

-

3.6.

3.7.

ТУРИЗМ ЯК
ЗНАЙОМСТВО З
МІСТОМ

ТУРИЗМ ЯК
ЗНАЙОМСТВО З
МІСТОМ

Заохочення
новаторських
тенденцій та
експериментальн
их проектів у
сфері туризму,
проведення
туристично
привабливих
заходів
Заохочення
новаторських
тенденцій та
експериментальн
их проектів у
сфері туризму,
проведення
туристично
привабливих
заходів

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

2020-2022

Узгодження інтересів
представників
туристичної галузі та
освіти, науки

2020-2022

Управління
туризму
департаменту
розвитку, ЛКП
“Центр розвитку
туризму м. Львова“

Управління
туризму
департаменту
розвитку, ЛКП
“Центр розвитку
туризму м. Львова“

-

-

Кількість
учасників

-

-

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

-

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Участь у виставках:
"Reiselivsmessen Oslo" (Осло,
Норвегія), 4-5 січня; "The New York
Times Travel Show" (Нью-Йорк,
США), 24-26 січня; "Ferienmesse
Wien" (Відень, Австрія) – заочна
участь, 16-19 січня; "IMTM" (ТельАвів, Ізраїль),12-13 лютого;
"ТурЕКСПО" (Львів) - 20-22 жовтня.
Участь у конференціях: "Туризм
2020: криза чи досвід?" (Одеса) - 31
липня; "Tourism Women Forum"
(Київ) - 3 вересня; онлайн-зустрічах
та вебінарах від Еuropean Cities
Marketing, Державного Агентства
Розвитку Туризму тощо.
Організовані конференції: III Форум
гідів - 25-26 лютого, Львівський
міжнародний форум індустрії
туризму і гостинності (панель
"Мандруй Україною безпечно") - 20
жовтня, III Всеукраїнський Форум
Центрів Турисичної Інформації - 21
жовтня; онлайн-зустрічі з
українськими Центрами туристичної
інформації.
Проведено конкурс соціальнокультурних проектів,
співфінансовано три проектипереможці конкурсу. Реалізований
проект "Тиша у Львові" у співпраці з
компанією Skeiron. Проведено акцію
"Для своїх" (30 травня) у співпраці із
екскурсоводами, музеями,
закладами харчування.
Співпраця з навчальними
закладами щодо підготовки планів
навчання. Стажування та
проходження практики з залученням
студентів та випускників до роботи
над проектами управління, в тому
числі як волонтерів.

№
з/п

Напрям

Проєкт

4.1.

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

Підвищення
рівня обізнаності
міського
середовища про
конференціндустрію,
розвиток та
об’єднання
професійних
учасників ринку

Зміст заходу

Термін
виконання

Забезпечення співпраці з 2020-2022
науковими
середовищами та
учасниками туристичного
ринку з метою розвитку
сфери ділової гостинності

Виконавець

Етапи організації
(план)

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку

У 2020 р. в рамках
Програми "Львів
науковий" заплановано
дофінансувати 12
конференцій (соціальнонаукових проектів) на
загальну суму 250,0
тис.грн.

Кількість
учасників

-

4.2.

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

Підвищення
рівня обізнаності
міського
середовища про
конференціндустрію,
розвиток та
об’єднання
професійних
учасників ринку

Розвиток та подальша
реалізація Програми
"Почесні Амбасадори
Львова"

2020-2022

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

Заплановано запуск
нового набору
Почесних Амбасадорів
Львова 2020-2022, 6-ий
відбір (серпень –
вересень)

-

239,31

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Проводиться підтримка конференцій в
рамках Програми "Львів науковий" на
2020 рік (У зв’язку з пандемією
конференції змінюють дату
проведення, переносять на наступний
рік або на невизначений термін,
проходять в онлайн режимі, тому
станом на 01.07.20 не відбулося
дофінансування жодної конференції).
Організовано навчальну сесію «Як
розкрити потенціал вашої локації» за
участю міжнародного експерта –
представниці конгрес-центру Кракова
Паули Фандеровської – на МІСЕ панелі
Event Industry Forum (лютий).
Проведено онлайн youtube сесію «Що з
туризмом у Львові» (в т.ч. про етапи
виходу конференц-індустрії Львова з
карантину) (13.05). Проведено онлайн
youtube сесію «Де будемо проводити
події після карантину? ТОП-10
безпечних локацій» (25.05). З червня
дозволено проводити заходи за участі
50 людей на відкритому просторі. З
вересня дозволено розташовувати до
100 людей у приміщенні.

Станом на кінець 2020 чинних 54
Почесних Амбасадорів Львова
Проведено зустріч з Почесними
Амбасадорами Львова з метою
обговорення співпраці та
планування проектів (27.01)
Проведено онлайн зустріч Почесних
Амбасадорів Львова за участю
міського голови А. Садового (08.05)
Реалізовано проекти з Почесними
Амбасадорами Львова, серед яких
заявки на проведення конференцій
у Львові, прямі конференції, лекції
(запрошення) науковців, та ін. 16
жовтня проведено урочисту
церемонію відзначення Почесних
Амбасадорів міста до яких
доєдналося 9 осіб, яким мер міста
вручив відповідну відзнаку та
подарунковий сертифікат на 25,0
тис.грн. для проведення
конференції (в рамках Пакету
підтримки конференц-бюро).

№
з/п

Напрям

Проєкт

4.3.

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

Підвищення
рівня обізнаності
міського
середовища про
конференціндустрію,
розвиток та
об’єднання
професійних
учасників ринку

Проведення роботи з
авіаперевізниками та
іншими зацікавленими
сторонами щодо
збільшення кількості
регулярних міжнародних
авіасполучень з містом

Підвищення
рівня обізнаності
міського
середовища про
конференціндустрію,
розвиток та
об’єднання
професійних
учасників ринку

Проведення розрахунку
2020-2022
економічного ефекту
індустрії ділової
гостинності на економіку
м. Львова та
соціологічних досліджень
з метою виявлення
тенденцій розвитку
сфери ділової гостинності

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку

Підвищення
рівня обізнаності
міського
середовища про
конференціндустрію,
розвиток та
об’єднання
професійних
учасників ринку

Забезпечення підтримки
основних міських заходів
індустрії ділової
гостинності

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку

4.4.

4.5.

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку

Етапи організації
(план)

-

2020-2022

-

-

Кількість
учасників

-

-

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

-

7,03

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Станом на кінець 2020:
- Відновлення близько 20 напрямків
зі Львова (авіакомпанії Wizz Air,
Ryanair, SkyUp).
- Turkish Airlines та Belavia
збільшують частоту виконання
рейсів.
- Вперше здійснено вантажний рейс
за маршрутом Нью-Йорк-Львів (23
жовтня 2020, літак Boeing 787-9
Dreamliner, замовлення компанії
Meest)
- 1 липня у львівському аеропорту
авіакомпанія WizzAir відкрила шість
нових маршрутів – Гамбург,
Таллінн, Біллуннд, Лісабон, Щецин,
Будапешт – та забазувала літак
Airbus A320.
В результаті допорогової закупівлі
на проведення комплексного
соціологічного дослідження
конференц-індустрії м. Львова у
2020 р. підписано договір із
соціологічною агенцією «ФАМА»
(27.02.2020), виконання договору
призупинено у зв’язку з
карантинними обмеженнями через
пандемією СOVID-19

Надано інформаційне партнерство:
1. Event Industry Forum, Львів, (2022.02) (ЛКП "Львівське конференцбюро" також співорганізатор)
2. Перший міжнародний конгрес
відновлення волосся в Україні
(22.02)
3. TEDxLviv: Zeitgeist (29.02)
4. Запущено офлайн студію ЛКП
"Львівське конференц-бюро" з
обладнанням для проведення
гібридних та онлайн-конференцій,
вебінарів, тренінгів в умовах
підтримки конференц-середовища в
час пандемії (червень)

№
з/п

Напрям

4.6.

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

4.7.

4.8.

4.9.

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

Проєкт

Зміст заходу

Створення, ведення та
Підвищення
рівня обізнаності наповнення календаря
ділових подій м. Львова
міського
середовища про
конференціндустрію,
розвиток та
об’єднання
професійних
учасників ринку
Підвищення
рівня обізнаності
міського
середовища про
конференціндустрію,
розвиток та
об’єднання
професійних
учасників ринку

Забезпечення створення
та розвиток організацій
професійних
організаторів
конференцій

Підвищення
рівня обізнаності
міського
середовища про
конференціндустрію,
розвиток та
об’єднання
професійних
учасників ринку

Розробка електронної
системи зі збору
статистичних даних по
заходах ділової
активності

Підвищення
рівня обізнаності
міського
середовища про
конференціндустрію,
розвиток та
об’єднання
професійних
учасників ринку

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

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку

Етапи організації
(план)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)

-

-

-

Проводиться інформування
професійних організаторів
конференцій про міжнародні заходи,
які відбуваються онлайн і напряму
стосуються проведення подій та
конференцій.

Зібрано статистичну інформацію
про проведені конференції у
першому півріччі 2020 р. через
портал MICE аналітики mice.org.ua

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку
-

2020-2022

-

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку
-

2020-2022

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Ведеться наповнення та оновлення
бази конференцій за 2020 рік

-

2020-2022

Кількість
учасників

-

-

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку
-

-

-

Співорганізація 3-го Event Industry
Forum, Львів, (20-22.02), на якому,
зокрема, організовано панель у
сфері конференц-індустрії з
навчальними сесіями за участю
міжнародних та національних
експертів. Долучення до онлайн
святкування Світового дня ділової
гостинності, 14 квітня

№
з/п

Напрям

Проєкт

5.1.

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

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

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

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

Забезпечення участі у
2020-2022
локальних та
міжнародних тендерах на
право проведення
заходів ділової
гостинності у м. Львові.

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку

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

Проведення ознайомчих
турів для організаторів
заходів ділової
гостинності.

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку

5.2.

5.3.

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку

Етапи організації
(план)

-

2020-2022

-

Кількість
учасників

-

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Впродовж квітня-травня пророблена
робота по підсумку діяльності ЛКП
та аналіз роботи за 2017-2020 рр.,
та на основі цих даних розпочато
процес обговорення та розробки
стратегії розвитку, діяльності та
маркетингового плану ЛКП
"Львівське конференц-бюро" на
наступні роки. Також розробляється
оновлена Програма розвитку
індустрії ділової гостинності 20212023 рр.
Впродовж 2020 року ЛКП "Львівське
конференц-бюро" подавало 6
заявок (RFP), щоб здобути право на
проведення міжнародних зустрічей,
конференцій та конгресів. В лютому
було подано 2 заявки, в квітні - 1, та
ще 3 заявки протягом другого
півріччя. Виграно 3 заявки на
проведення міжнародних заходів
ділової гостинності у м. Львові.
Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року

-

-

-

№
з/п

Напрям

5.4.

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

Проєкт

Зміст заходу

Робота у сфері Проведення прес-турів
для журналістів
маркетингу та
продажів задля галузевих видань.
збільшення
наукового,
туристичного та
конференційного
потенціалу м.
Львова

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку

Етапи організації
(план)

-

5.5.

5.6.

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

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

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

2020-2022

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

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

2020-2022

Кількість
учасників

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку
-

-

-

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку
-

-

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Організовано прес-тури: • для 25-ти
представників ЗМІ #Мандруй
Україною (20-24.07) у співпраці з
Держагентством розвитку туризму
України, ЛОДА, управлінням
туризму ЛМР; • для телеканалу IZ
TV, Туреччина (5-7.08) у співпраці з
робочою групою з питань співпраці
м. Львова з містами Турецької
Республіки; • для проєкту Via Regia
Ukraine (13-14.08) - фото- та
відеозйомка Львова для проєкту
«Створення мережі культурномистецьких центрів «Via Regia
Ukraine», який втілює Державний
історико-культурний заповідник м.
Дубно, за підтримки Українського
культурного фонду спільно зі
Львовом та іншими містами
України. Загалом в місті
зафільмували понад 15 об’єктів.
В результаті допорогової закупівлі
на проведення комплексного
соціологічного дослідження
конференц-індустрії м. Львова у
2020 р. підписано договір із
соціологічною агенцією «ФАМА»
(27.02.2020), виконання договору
призупинено у зв’язку з
карантинними обмеженнями через
пандемією СOVID-19
Здійснено промоційні публікації про
Львів: - стаття у бортовому журналі,
Турецькі Авіалінії – січневий випуск
(охоплення – 4 млн. пасажирів); стаття у популярному
нідерландському журналі про
подорожі Wandelmagazine –
березневий випуск (тираж – 6 тис.
примірників). Стаття з розповідями
про Львів у різні періоди: довоєнний,
радянський і сучасний (український)
Львів.

№
з/п

Напрям

Проєкт

5.7.

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

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

Зміст заходу

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

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку

Етапи організації
(план)

-

5.8.

5.9.

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

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

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

2020-2022

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

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

2020-2022

Кількість
учасників

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

269,76

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку

-

-

-

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку
-

-

48,04

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Конференц-потенціал Львова
представлено на 4 міжнародних та
національних заходах ділової
гостинності: Conventa, Любляна
(Словенія, 22-23.01), на виставці
перебували професійні організатори
подій з 45 європейських країн; Event
Industry Forum, Львів, (20-22.02);
Convene, Вільнюс (Литва, 12-13.02),
проведено більше 30
індивідуальних зустрічей з
замовниками.
Участь у 2-му етапі проекту сталого
транскордонного співробітництва
міст та регіонів у забезпеченні
сталої політики розвитку інновацій
та туризму "Sustainable Cross-Border
Destinations-project»", Гданськ
(Польща, 24-26.02).
Онлайн-програма «Recovery Clinic»,
організована міжнародною
консалтинговою компанією
GainingEdge та експертом Мілошем
Міловановичем, вебінар, Сербія
(11.06)
Інтерактивний вебінар
“Маркетингові стратегії для
подолання кризи, спричиненої
COVID-19”, компанія Toleranca
Marketing, експерт Gorazd Cad,
Словенія (Любляна, 18.06)
Укладено договір з компанією
Simpleview на продовження терміну
користування ліцензією CRM
(застосунок для управління
відносинами з клієнтами,
автоматизована база контактів) до
кінця 2020 р.; Впродовж січнятравня 2020 р. проводилося
налагодження роботи з CRM та
внесення нових даних, перевірка
достовірності раніше внесених
даних.

№
з/п

Напрям

Проєкт

5.10
.

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

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

Забезпечення членства у 2020-2022
міжнародних
професійних організаціях.

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

Виготовлення
2020-2022
промоційної та
сувенірної, аудіо та відеопродукції.

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

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

6.1.

6.2.

6.3.

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

2020-2022

2020-2022

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Продовження членства у ICCA
(Міжнародна асоціація конгресів та
конференцій) на 2020 рік.

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку
-

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

Кількість
учасників

-

94,23

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку

-

-

-

-

-

53,82

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку
-

-

-

Дотримання промоційної кампанії
попереднього року щодо
позиціонування Львова на
міжнародному ринку ділової
гостинності. У період карантину –
корегування діяльності в межах
онлайн заходів та інформування
про стан речей у Львові за
допомогою соціальних мереж та
щотижневої розсилки новин. Пакет
підтримки від Львівського
конференц-бюро - розробка
промокампаній спільно з
представниками готельного,
ресторанного бізнесу та ЛТА
Виготовлення презентаційнопромоційної продукції (флешки та
ручки з нанесенням логотипу);
відеозйомка промоційного
відеоролика Почесного Амбасадора
Львова Стівена Батлера про його
діяльність у сфері організації
конференцій та інших заходів у
Львові та в Україні в рамках зустрічі
з Почесними Амбасадорами Львова
27 січня 2020 р.
Вдосконалення сайту ЛКП
"Львівське конференц-бюро", сайту
Програми "Почесні Амбасадори
Львова", та їх підтримка. Ведення
сторінки ЛКП "Львівське конференцбюро" у фейсбуці, каналу ЛКП
"Львівське конференц-бюро" на
ютубі. Написання постів у
соціальних мережах twitter, linkedin,
а також статей на офіційному сайті
ЛКП "Львівське конференц-бюро"
lvivconvention.com.ua

№
з/п

Напрям

Проєкт

6.4.

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

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

6.5.

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

Зміст заходу

Промоція конференцможливостей м. Львова
шляхом розміщення
реклами у професійних
друкованих та он-лайн
ресурсах на місцевому,
національному та
міжнародному ринках.
Підготовка та друк
Промоція м.
статей у спеціалізованих
Львова як
учасника ринку локальних та
для проведення міжнародних
заходів ділової професійних виданнях, а
також бортових
активності у
Східній Європі журналах транспортних
компаній.

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку

2020-2022

Етапи організації
(план)

-

6.7.

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

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

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

2020-2022

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

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

Розробка мобільних
додатків та іншого
програмного
забезпечення для
розвитку, оптимізації та
підвищення
ефективності процесів у
сфері конференціндустрії м. Львова.

2020-2022

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку

-

6.6.

Кількість
учасників

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку

-

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Реалізовано 12 публікацій, зокрема
8 - міжнародних. Розміщено
публікації у виданнях CMW
Conference & meeting world, Media
Star, Kongres New Europe Meetings
Industry Magaine, Ukraine Travel
News, та ін.
Теми публікацій: 1. Event Industry
Forum; 2. Львів серед двох
претендентів на проведення
світового конгресу CIOFF; 3. Львів
став приймаючим містом літньої
школи зі сталої мобільності; 4.
SUSTAINABLE CROSS-BORDER
DESTINATIONS – СТАЛІ
ТРАНСКОРДОННІ НАПРЯМКИ; 5.
Зустріч клубу Почесних
Амбасадорів Львова; 6. У Львові
відбудеться науковий симпозіум
«Серцево-судинна допомога в
практиці сімейного лікаря»; 7. До
Львова їде Всеукраїнський
Математичний рух. Матеріали були
поширені серед локальних ЗМІ,
серед яких: сайт ЛМР, Gal Info,
Zaxid,net, Afisha, Galnet, West news,
Health.ua, Кращий Сихів, Ідея міста,
Mediastar, Мобільність, Vgorode,
Geo Pro.

Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року

-

-

-

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку
-

-

-

Робота щодо розробки мобільного
додатку цьогоріч не здійснювалась,
розробка залишилась на етапі
створеного технічного завдання
мобільного додатка для конференціндустрії Львова

№
з/п

Напрям

Проєкт

6.8.

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

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

6.9.

7.1.

7.2.

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Створення та
систематизація
фотобази з
використанням
спеціального
програмного
забезпечення та вебресурсів м. Львова.
Розробка та
Промоція м.
впровадження
Львова як
учасника ринку промоційних кампаній
для проведення для ключових сегментів
заходів ділової економіки міста
активності у
Східній Європі

2020-2022

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку

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

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

2020-2022

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

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

2020-2022

2020-2022

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку

Етапи організації
(план)

-

Кількість
учасників

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

15,6

-

-

-

-

-

-

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку

-

-

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Залучено фотографа для
проведення зйомок подій та
створення архіву для фотобази ЛКП
"Львівське конференц-бюро",
ведеться оновлення фотобази ЛКП

Ведеться промоційна кампанія
щодо позиціонування Львова на
міжнародному ринку ділової
гостинності. Основною метою
діяльності ЛКП є розвиток сфери
ділової гостинності, відомої також як
конференц-туризм, у місті Львові,
що позитивно впливатиме на
економіку міста.
Проведено зустрічі з
представниками та здійснено
інвентаризацію нових конференцзалів міста (МолоДвіж Центр,
Modern Art Hotel)

Турецька компанія «Онур»
запланувала будівництво
багатофункціонального конгресхолу, готелю, а також офісних
будівель на ділянці площею 4,8 га
поруч із львівським аеропортом,
ринком «Південний» та ТРЦ
«Вікторія Гарденс» (вул. Щирецька
– вул. Ряшівська). На замовлення
компанії «Онур» компанією
Cushman and Wakefield виготовлено
техніко-економічне обґрунтування.
ЛКП «Львівське конференц-бюро»
виступало консультантом на етапі
виготовлення техніко-економічного
обґрунтування.
Процес призупинено на
невизначений термін у зв’язку з
пандемією.

№
з/п

Напрям

Проєкт

7.3.

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

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

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

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

Залучення експертів та
експертних
консалтингових компаній
з метою проведення
аналізу технікоекономічного
обґрунтування проекту
конгрес-холу

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

Реалізація інших
2020-2022
інфраструктурних
проектів, метою яких є
поліпшення конференцінфраструктури м. Львова

7.4.

7.5.

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку

Етапи організації
(план)

-

2020-2022

Кількість
учасників

-

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
Департамент
розвитку

-

-

-

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Проведено панельну дискусію за
участю основних стейкхолдерів та
представниці конгрес-центру
Кракова Паули Фандеровської щодо
перспектив розвитку проекту
багатофункціонального комплексу
на національному форумі “Event
Industry Forum 2020”

На замовлення компанії «Онур»
компанією Cushman and Wakefield
виготовлено техніко-економічне
обґрунтування щодо проекту
багатофункціонального конгресхолу, готелю, а також офісних
будівель. ЛКП «Львівське
конференц-бюро» виступало
консультантом на етапі
виготовлення техніко-економічного
обґрунтування.
Процес призупинено на
невизначений термін у зв’язку з
пандемією.
Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку

-

-

-

№
з/п

Напрям

Проєкт

7.6.

ДІЛОВА
ГОСТИННІСТЬ ОСНОВА ТІСНОЇ
СПІВПРАЦІ

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

Здійснення інших видів
2020-2022
робіт з метою
покращення конференцінфраструктури м. Львова

Інвестиційна
підтримка
малого
підприємництва

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

8.1.

8.2.

8.3.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА
ДОВГОТРИВАЛІ
ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ

ІНВЕСТИЦІЇ ТА
ДОВГОТРИВАЛІ
ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ

ІНВЕСТИЦІЇ ТА
ДОВГОТРИВАЛІ
ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ

Інвестиційна
підтримка
малого
підприємництва

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

Забезпечення
потенційних інвесторів
інформацією про
інвестиційні проекти

Сприяння реалізації
Інвестиційна
інвестиційних проектів
підтримка
малого
підприємництва

2020-2022

2020-2022

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Управління
інвестицій та
проектів
департаменту
економічного
розвитку,
управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку, КУ
Інститут міста
Управління
інвестицій та
проектів
департаменту
економічного
розвитку,
управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку, КУ
Інститут міста
Управління
інвестицій та
проектів
департаменту
економічного
розвитку,
управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку, КУ
Інститут міста

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Захід не реалізовувався у другому
півріччі 2020 року

ЛКП "Львівське
конференц-бюро",
департамент
розвитку

-

2020-2022

Кількість
учасників

-

-

Здійснення публікації
на он-лайн ресурсах та
соціальних мережах.
Розсилка електронних
листів підприємцям.
-

Здійснення публікації
на он-лайн ресурсах та
соціальних мережах.
Розсилка електронних
листів та особистий
контакт з потенційними
інвесторами.

-

1. Публікуються новини на сайті
міської ради та на сайті управління
інвестицій та проектів;
2. Публікуються новини у мережах
Facebook та LinkedIn;
3. Здійснюється розсилка
електронних листів суб'єктам
підприємницької діяльності на
MailChimp.

1. Публікуються статті на сайті
управління та міської ради;
2. Здійснюється розсилка
електронних листів через Mailchimp;
3. Підтримується постійний контакт
з потенційними інвесторами;
-

-

Здійснення публікації
на он-лайн ресурсах та
соціальних мережах.
Розсилка через
електронних листів.

1. Публікуються новини на сайті
міської ради та на сайті управління;
2. Публікуються новини в мережах
Facebook та LinkedIn;
3. Здійснюється розсилка на
MailChimp.
-

-

№
з/п

Напрям

Проєкт

9.1.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА
ДОВГОТРИВАЛІ
ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ

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

9.2.

9.3.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА
ДОВГОТРИВАЛІ
ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ

ІНВЕСТИЦІЇ ТА
ДОВГОТРИВАЛІ
ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ

Зміст заходу

Організація та участь у
щорічних міжнародних
заходах інвестиційного
спрямування

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

Прийом офіційних
делегацій та бізнес-місій

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

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

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

2020-2022

Управління
інвестицій та
проектів
департаменту
економічного
розвитку,
управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку, КУ
Інститут міста

Співорганізація та
прийняття участі у
міжнародних подіях
(форумах,
конференціях) таких як
IT Arena, Міжнародний
Економічний Форум,
Danish BPO Forum та
інші.

Управління
інвестицій та
проектів
департаменту
економічного
розвитку,
управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку, КУ
Інститут міста
Структурні
підрозділи
Львівської міської
ради

1. Організація зустрічей
з офіційними
делегаціями та
потенційними
інвесторами;
2. Організація прийомів
іноземних бізнес-місій у
Львові;

2020-2022

2020-2022

Кількість
учасників

4 076

1. Дизайн, макетування
та друк промоційної
брошури;
2. Виготовлення
блокнотів та ручок;
3. Брендування USBфлеш-накопичувачів та
пакетів;

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

150,00

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
8-10 жовтня 2020 року відбулась
сьома конференція IT Arena. У
зв’язку з пандемією та логістичними
обмеженнями, подія відбулась в
онлайн-форматі: учасники могли
приєднатись до конференції з будьякої точки планети. Загалом на
онлайн платформі IT Arena
зареєструвались 4076 користувачів.
93 компанії скористались
функціоналом B2B метчмейкінгу на
платформі. Учасники отримали 78
годин курованого контенту від 88
спікерів на теми від глибинного
навчання, основ розвитку продуктів,
кризи довіри клієнтів, глокалізації та
свободи та приватності в
програмуванні від легендарного
Річарда Столмана, засновника руху
вільного програмного забезпечення.

Заходи не реалізовувалися у
другому півріччі 2020 року у зв'язку з
карантином.

-

-

Виготовлено промоційну брошуру.
Виготовлення іншої промоційної
продукції здійснюється за запитом.

-

128,38

№
з/п

Напрям

Проєкт

9.4.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА
ДОВГОТРИВАЛІ
ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ

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

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

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

Розширення мережі
промоції інвестиційних
можливостей Львова

9.5.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА
ДОВГОТРИВАЛІ
ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

2020-2022

Управління
інвестицій та
проектів
департаменту
економічного
розвитку,
управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку, КУ
Інститут міста
Управління
інвестицій та
проектів
департаменту
економічного
розвитку,
управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку, КУ
Інститут міста

1. Наповнення сайту
актуальною
інформацією про
доступні земельні
ділянки, актуальні
інвестиційні проекти та
економічні новини міста;
2. Виправлення
помилок сайту;
3. Оплата хостингу
сайту;

2020-2022

1. Публікація
економічних новин на
сайті управління
інвестицій українською
та англійською мовами;
2. Здійснення розсилки
через Mailchimp;
3. Ведення у мережах
Facebook та LinkedIn
сторінок управління;
4. Підтримка постійного
контакту з іноземними
виданнями;
5. Співорганізація та
прийняття участі у
міжнародних подіях
(форумах,
конференціях);

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
1. Проведено актуалізацію переліку
аукціонних земельних ділянок;
2. Здійснюються регулярні
публікації новини на сайті;
3. Оплачено хостингу сайту на 2020
рік;

-

1,00

Здійснюються регулярні щотижневі
публікації новин. Опубліковано
понад 90 постів у соціальних
мережах Facebook та LinkedIn.
Проводиться щомісячна розсилка
електронних листів по MailChimp.

-

-

№
з/п

Напрям

10.1
.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА
ДОВГОТРИВАЛІ
ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ

10.2
.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА
ДОВГОТРИВАЛІ
ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ

Проєкт

Зміст заходу

Розвиток індустріального
Підготовка,
парку "Сигнівка"
супровід та
сприяння
реалізації
інвестиційних
проектів/продукті
в міста

Підготовка,
супровід та
сприяння
реалізації
інвестиційних
проектів/продукті
в міста

Будівництво підземного
багаторівневого
майданчика для
паркування (на площі Є.
Петрушевича)

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

2020-2022

Управління
інвестицій та
проектів
департаменту
економічного
розвитку,
управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку, КУ
Інститут міста

1. Виконання робіт із
розвитку інфраструктури
2. Продаж земельних
ділянок
3. Залучення інвесторів
4. Відкриття
промислових
підприємств

Управління
інвестицій та
проектів,
Департамент
економічного
розвитку
Департамент
містобудування,
Департамент
інженерного
господарства та
інфраструктури,
Залічнична РА,
ЛКП Львівавтодор,
ЛКП Львівсвітло,
ЛКП
Львівводоканал,
ЛКП
Львівтеплоенерго,
приватні підприємці
- учасники
промислової зони

Управління
інвестицій та
проектів
департаменту
економічного
розвитку,
управління
економіки департаменту економічного
розвитку, КУ
Інститут міста

1. Підготовка матеріалів
проекту: досліджень,
містобуівдної та
земельної документації
2. Підготовка
документації
3. Пропозиції про
здійснення державного
приватного партнерства
4. Прийняття рішення
про доцільність
реалізації проекту
5. Підготовка та
проведення конкурсу
6. Залучення інвестора
7. Будівництво паркінгу

2020-2022

Управління
інвестицій та
проектів, ЛКП
Львівавтодор

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

28 396,70

429,99

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Завершуються будівельні роботи по
розвитку інфраструктури. У жовтні
2020 р. проведено земельні торги,
на яких продано 4 земельні ділянки
промислової зони загальною
площею 27,9 га, що дозволило
залучити 169 млн. грн приватних
інвестицій. Управління інвестицій
та проектів здійснює промоцію
інвестиційних можливостей та
пошук нових інвесторів до
промзони: проведено понад 25
зустрічей з інвесторами та понад 15
спільних виїздів по промзоні.

Прийнято рішення виконавчого
комітету ЛМР №1012 про ініціацію
проекту ДПП. Спільно із державною
Агенцією ДПП підготовано
концептуальну записку проекту. За
результатами її детального аналізу
прийнято рішення виконкому ЛМР
№1056 від 13.11.2020 про визнання
доцільності підготовки ТЕО проекту.
Проведено публічне обговорення
інвестиційної привабливості проекту
із приватним бізнесом (market
sounding). Проводиться підготовка
до залучення радників для розробки
ТЕО проекту.

№
з/п

Напрям

Проєкт

10.3
.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА
ДОВГОТРИВАЛІ
ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ

Підготовка,
супровід та
сприяння
реалізації
інвестиційних
проектів/продукті
в міста

10.4
.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА
ДОВГОТРИВАЛІ
ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ

Зміст заходу

Створення культурнорозважального
навчального закладу
"Театр "Музей кіно"

Термін
виконання

Виконавець

2020-2022

Управління
інвестицій та
проектів
департаменту
економічного
розвитку,
управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку, КУ
Інститут міста

1. Підготовка матеріалів
проекту: досліджень,
містобудівної та
земельної документації
2. Підготовка
3. Пропозиції про
здійснення державного
приватного партнерства
Управління
4. Прийняття рішення
інвестицій та
про доцільність
проектів,
реалізації проекту
ЛКП Агенція
5. Підготовка та
ресурсів
проведення конкурсу
6. Залучення інвестора Львівської міської
ради
7. Реконструкція
приміщень
8. Створення кіно
простору

Управління
інвестицій та
проектів
департаменту
економічного
розвитку,
управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку, КУ
Інститут міста

1.Підготовка матеріалів
проекту: досліджень,
містобудівної та
земельної документації
2. Затвердження ухвали
про інвестиційний
проект
3. Інформування
ЮНЕСКО та отримання
погодження
4. Підготовка та
проведення конкурсу
6. Залучення інвестора
7. Будівництво канатної
дороги

Будівництво підвісної
2020-2022
Підготовка,
оглядової канатної дороги
супровід та
сприяння
реалізації
інвестиційних
проектів/продукті
в міста

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

Управління
інвестицій та
проектів,
ЛКП
Зелений Львів.

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

-

832,32

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Виконавчим комітетом Львівської
міської ради прийнято рішення №
625 від «Про затвердження переліку
проектів, які можуть розглядатись
для реалізації на умовах державноприватного партнерства у м.
Львові», яким включено даний
проект в перелік проектів ДПП у м.
Львові. Отримано запит приватного
інвестора щодо ініціації підготовки
Пропозиції про здійснення ДПП з
його сторони, відповідно до Закону
України «Про державно-приватне
партнерство». Приватний партнер
здійснює підготовку ТЕО проекту
ДПП.

Виконано опрацювання зауважень
ЮНЕСКО та внесення коректив у
концепцію канатної дороги.
Проведено попереднє обговорення
концепції проекту із представниками
КВС ЮНЕСКО та міжнародними
експертами. Після завершення
процедури узгодження проекту із
КВС ЮНЕСКО планується
проведення інвестиційного конкурсу
та безпосередня реалізація проекту.

№
з/п

Напрям

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

10.5
.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА
ДОВГОТРИВАЛІ
ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ

Підготовка,
супровід та
сприяння
реалізації
інвестиційних
проектів/продукті
в міста

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

1. Підготовка матеріалів
проекту: досліджень,
містобудівної та
земельної документації
2. Затвердження ухвали
Управління
про інвестиційний
інвестицій та
проект
проектів,
3. Підготовка та
ЛКП
проведення конкурсу
Львівелектротранс
4. Залучення інвестора
, приватний
5. Реконструкція
інвестор - ТзОВ
трамвайного депо
"ЛЕМ-стейшн"
6. Створення
креативного простору

Управління
інвестицій та
проектів
департаменту
економічного
розвитку,
управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку, КУ
Інститут міста

1. Будівництво споруд
для механічної та
біологічної обробки
сміття;
2. Відновлення
Грибовицького
сміттєзвалища та
встановлення споруд
для очистки фільтратів;
3. Розвиток
центрів для переробки
побутових відходів.

11.1
.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА
ДОВГОТРИВАЛІ
ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ

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

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

2020-2022

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

ЛКП "Зелене
місто",
ЛМР,
ЄБРР

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Виконання інвестиційних
зобов'язань приватним інвестором
із реконструкції трамвайного депо

19 921,00

Спільно з Європейським банком
реконструкції та розвитку
ініційовано проект модернізації
інфраструктури ТПВ у м. Львові, що
передбачає залучення 25 млн. євро
кредитних коштів та 10 млн. євро
1. Кредит ЄБРР- грантових коштів від Е5Р на
15 млн євро + ФЧТ першочергові заходи у сфері
- 5 млн євро,
поводження з твердими у м. Львові.
2. Грант Е5Р - Кошти залучено, проект
10 млн євро,
реалізовується. Здійснена вибірка
3. Місцевий
коштів.
внесок - 6,75 млн
євро.

№
з/п

Напрям

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

11.2
.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА
ДОВГОТРИВАЛІ
ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ

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

Супровід проекту
впровадження
автоматизованої
системи оплати проїзду у
громадському транспорті
м. Львова

2020-2022

Управління
інвестицій та
проектів
департаменту
економічного
розвитку,
управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку, КУ
Інститут міста

1. Основні заходи
впровадження
автоматизованої
системи оплати
проїзду, послуги із
встановлення та
підтримки програмного
забезпечення;
2. Управління
проектом та рекламна
кампанія

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

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

Управління
інвестицій та
проектів
департаменту
економічного
розвитку,
управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку, КУ
Інститут міста

Транспортна частина:
1. Постачання 100-та
автобусів;
2. Постачання 10-ти
трамваїв.
Інфраструктурна частина:
1.
Капітальний ремонт
трамвайних вагонів з
модернізацією
(переобладнанням) для
забезпечення
перевезення пасажирів з ЛКП "Львівавтодор"
ЛКП
обмеженою мобільністю
"Львівелектротранс"
2. Реконструкція
ЛК АТП № 1
автобусного депо
ЛМР ЄІБ
3. Реконструкція
тролейбусної контактної
мережі (вул. Зелена, вул.
Стрийська, вул.
Тролейбусна)
4. Капітальний ремонт
кабельних ліній напругою
600 В постійного струму
(фідери) від тягової
підстанції № 6 до площі
Митної та вул.
Личаківської

11.3
.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА
ДОВГОТРИВАЛІ
ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ

2020-2022

Кількість
учасників

ЛКП
"Львівавтодор",
ЛМР,
ЄБРР

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

1. Кредит ЄБРР10 млн євро
2. Місцевий
внесок - 1,2 млн
євро

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
ЛКП «Львівавтодор» та ЄБРР
підписали кредитний договір на
суму 10 млн. євро, а Львівська
міська рада виступила гарантом.
Загальна вартість проекту – 11,2
млн. євро. 12 березня 2020
відбулась процедура підписання
Контракту між ЛКП «Львівавтодор»
та Консорціумом компаній
«Мікроелектроніка» і «СофтСерв –
Муніципальні технології».
Розраховано тривалість реалізації
проекту – до 11 листопада 2021.

Транспортна частина: кошти залучено,
проект реалізовується.
Інфрастурктурна частина: Процес
залучення кредитних коштів.

Кредит ЄІБ - 40
млн євро

02.09.2020– підписано Контракт (заг
сума з ПДВ 20 862 787,48 євро).
02.09.2020– Постачальник надав
Гарантію забезпечення виконання
контракту.
04.09.2020- надіслано запит на
погодження вибірки коштів у сумі 6 084
979,77 євро до Мінінфра з фінансовим
планом та планом закупівель. 15.0916.09.2020-до Мінінфра над пакет док.
на вибірку. 08.12.2020- МінІнфра
повідомило, що індикативна
процентна ставка (фіксована)
становить 0,623% річних. Фактична
пропозиція ЄІБ щодо процентної
ставки буде надана Мінфіну на
погодження 10.12. (або 11.12.) Оплата
авансу (10%). (грудень 2020).
18.12.2020 - отримано першу вибірку
коштів - 6 084 979.77 євро

№
з/п

Напрям

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Етапи організації
(план)

11.4
.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА
ДОВГОТРИВАЛІ
ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ

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

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

1. Підписання листа про
наміри щодо співпраці
між ЛМР та
Європейським
інвестиційним банком.
2.
Подання Міністерству
оригінал клопотання
про державну
реєстрацію проєкту
«Технічна допомога для
підтримки
впровадження Проєкту
«Підвищення безпеки
автомобільних доріг у
містах України».
3. Отримання
погодженого
примірника договору.
4.
Реалізація проекту.

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

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

11.5
.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА
ДОВГОТРИВАЛІ
ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ

2020-2022

Управління
інвестицій та
проектів
департаменту
економічного
розвитку,
управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку, КУ
Інститут міста

Кількість
учасників

ЛКП
"Львівавтодор"

ЛМКП
"Львівводоканал"
ЛМР
ЄБРР
НЕФКО

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)

07.01.2020 набрав чинності Закон
України «Про ратифікацію
Фінансової угоди по Проекту
«Підвищення безпеки
автомобільних доріг в містах
України» між Україною та
Європейським інвестиційним
Загальна вартість банком»
заходів 37,8 млн Консультантам надано інформацію
для підготовки документів за
євро,
першим пакетом реалізації (вулиці І.
фінансування рамковий кредит Мазепи та Б. Грінченка)
02.06 отримано від Консультантів
Європейського
шаблон соціальної документації та
інвестиційного
зразки проектної документації для
банку.
мікрорайону Рясне.
Здійснено підготовку соціальної
документації для вулиць Грінченка і
Мазепи. Очікується фінансування.

Кошти залучено, проект
реалізовується. Із звіту
Консультанта ЄБРР, в якому
перераховано бюджет проекту,
випливає можливість зростання
1. Кредит ЄБРР- вартості компоненту на 3-4 млн
15 млн євро +
євро. Даний звіт був надісланий до
Кредит НЕФКО - 5 ЄБРР на погодження 17 січня 2020.
млн євро
2.
Банк погодив можливість
Грант Е5Р - 7,5
застосування переговорної
млн євро + 0,6
процедури із підрядником і
млн євро Фундація 04.12.2020 року було підписано
Нурмінена
3. Контракт. Готується документація
Місцевий внесок - на першу вибірку кредитних коштів.
4,0 млн євро

№
з/п

Напрям

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

11.6
.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА
ДОВГОТРИВАЛІ
ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ

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

Залучення грантових
коштів у рамках
програми
транскордонного
співробітництва "ПольщаБілорусь-Україна 20142020" для реалізації
проекту "Створення
велосипедного шляху
всесвітньої спадщини на
українсько-польському
прикордонні"

2020

Управління
інвестицій та
проектів
департаменту
економічного
розвитку,
управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку, КУ
Інститут міста

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

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

11.7
.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА
ДОВГОТРИВАЛІ
ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ

2020-2022

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Проектну заявку м. Львова було
відхилено

-

Управління
інвестицій та
проектів
департаменту
економічного
розвитку,
управління
економіки
департаменту
економічного
розвитку, КУ
Інститут міста
-

-

ЛМКП
"Львівтеплоенерго"
ЛМР
ЄБРР

-

Реалізовується проект Модернізації
централізованого теплопостачання
у м. Львові . Кількість встановлених
індивідуальних теплових пунктів 192, в роботі – 38 ІТП. На
змонтованих індивідуальних
теплових пунктах тривають пусконалагоджувальні роботи. З початку
опалювального сезону подано
1. Кредит ЄБРР- гарячу воду та опалення
споживачам через ІТП по ЦТП 17
20 млн євро
2. Грант - Е5Р- (18 будинків), ЦТП 8 (28 будинків),
10 млн євро + ТС - ЦТП 16 (28 будинків). Загалом 74
будинки. Триває процедура
1,2 млн євро
3. Місцевий погодження ЄБРР змін тендерних
внесок - 10,6 млн умов для зміни дислокації
когенераційного блоку. Запущено
євро
систему диспетчеризації та
контролю теплопостачання міста.
Очікується погодження технічної
документації для зміни дислокації
щодо реконструкції ТЦ "Південна"
встановлення когенераційного
блоку на енергомасі.

№
з/п

Напрям

Проєкт

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

11.8
.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА
ДОВГОТРИВАЛІ
ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ

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

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

Етапи організації
(план)

Кількість
учасників

Фінансове
забезпечення,
тис. грн. (факт)

Виконання станом на 31.12.2020
(факт)
Отримано кредитний рейтинг
міста Львів від агентства Fitch
Ratings. Рівень В, прогноз
стабільний.

-

ЛМР,
Рейтингова
компанія

-

