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Відділ ділових індустрій управління  

економіки департаменту

економічного розвитку



Регуляторна діяльність

26 проектів – план РА на 2021 рік

Проведено 56 консультацій для розробників
РА

Оприлюднено план відстеження результативності
РА та 15 звітів про відстеження результативності

м. Львів посіло друге місце у рейтингу
прозорості та підзвітності міст-2020

Оприлюднено всі діючі регуляторні акти на
Регуляторній мапі України та проводиться
наповнення Платформи ефективного
регулювання

Місто підключено до офіційної Платформи 
ефективного регулювання

92
кейси

Прийнято 6 регуляторних актів, з них – 2
ухвали, 4 - рішення



Ваучерна підтримка суб’єктів підприємництва

Маркетингові ваучери на розвиток

15 проектів - 509,5 тис.грн

Ваучери на енергозбереження

2  проекти – 200 тис.грн

18  проектів – 367 тис.грн

Виставково-ярмаркові ваучери

Учасники:

- виробники, надавачі послуг, які

зареєстровані на території ЛМТГ та не 

мають заборгованості із виплати заробітної

плати та сплати податків

- об'єднання підприємців

- кластери

Маркетингові ваучери

 до 25 тис. грн. для фізичних осіб ФОП

 до 50 тис. грн. для юридичних осіб

Ваучери на енергозбереження

 до 100 тис. грн. на енеогозбереження



Відшкодування відсотків за кредитами

Макс термін кредиту - 60

міс.

Внесок С/Г не < 30 %

вартості об’єкта

кредитування

Критерії:

o реєстрація у м. Львові;

o діяльність протягом останніх 12 

місяців;

o відсутність заборгованості;

o виробництво на території м. Львова;

o середня з/п – не < 7 000 грн.;

o кількість найманих працівників – не 

< 5  осіб

Мін сума кредиту 200 тис. грн.

Розмір відшкодування - % ставка

Макс сума кредиту не > 3 млн грн

Сума відшкодування – 210 тис. грн за 3 роки

ПП «Диз Арт»

2021 рік відшкодовано понад 27 тис. грн



«Програма сприяння розвитку львівських

товаровиробників»
нкоригуючий коефіцієнт з орендної плати за землю
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Площа > 1,0 га

Розмір пільги – 40%

Чисельність працюючих > 50 осіб

Середня заробітна плата > 12000 грн.
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Загальна сума пільги за 

2021 рік – понад 9 млн грн

11



Програми підтримки розвитку 
стартап-культури

2021 – 2 стартапи від ЛМР по 31 тис.грн.
Більше 

+3500
звернень

Гаряча лінія для підприємців

Категорія
дзвінків



Проект «SMM школа для соціальних підприємств» 80
тис. грн. - 11 соціальних підприємств – 36 годин

Спільний проект "Крафтове печиво та 
Трав'яний чай"

Конкурс соціально-культурних проєктів «Зробимо
Львів кращим!» - 50 тис. грн. – ГО «100% життя»

Проєкт «КРИЛА» - «Жінки залучені: шлях до
зростання та економічної безпеки» 

Соціальні підприємства

Фокус соціальне підприємництво -
Рукомисли

Соціальна
реклама



Промоція місцевоговиробника

✅ Lvivcityhelper bot

✅ електронний каталог

підприємств на сайті ЛМР

Промопроект подкастів #Знай Львівське

112
підприємств

На
Facebook та Instagram 

12
Історій 

успіху

Проект «Сімейні бізнеси Львова»

https://www.facebook.com/LvivCityHelper/?__xts__%5b0%5d=68.ARBFV9YY2a-TVcm6AXAp5wufnCB9pBMFjGNGhqWUKcwbNkPbIMD2lXCIkDMMfpXaJqyO5eK4Q2IT-BuqhF9R2qq_nAKSkOnGrpdFMM4sTmBFG2mjroE1JAxxfznEeEQ9qcgdSUo4tSMpT9cXXfcFjApCVw-QCK3KmMmCabBWiUlXYf1zua0xP26lg4DSXBsBya62U-Fzbw7WiVMYaKywma9OneG6UQ1yagXdIsTIL12U1JBpJcSI6U6zl2CBTkVBOaRyyA&__tn__=,dK*F-R&eid=ARCOPWsyQqHb8hU21sVxQFOl6LuetKzPxtDTECVzPGQ-09VHXnIIEwk4YOxbrJ7YiJ1Udm6COtosIHye


Відеоролик про

5
Торгових марок

Проект 

«Львівський Великодній кошик»

Промоція місцевоговиробника
Проект 

«Купуй Львівське свято»

92
виробника



4 Тренінгових курси «Вчимося бізнесу»

55 учасників – 120 годин



Перша ЖІНОЧА БІЗНЕС-ШКОЛА "Вчимося бізнесу"

29  учасниць

10 бізнес тем

2 майстер-класи

2 надихаючі 
Історії Успіху

2 курси - 60 годин

2 візити на підпри-
ємства, якими 
керують Жінки



Проєкт "Студентське підприємництво"

Основи бізнес - планування

Бізнес гра

Податкова система

Тайм менеджмент
31

студент

Екскурсії



92 учасники

19 кейсів

5 локацій

Підтримка бізнесу

Промоція 
виробника

Інвестиційна 
діяльність

Соціальні 
підприємства

Навчання

Інфраструктура 
підприємництва

Бізнес+влада

Співпраця міста

Міжнародна 
фінансова 
допомога

Промзони

Жінки в бізнесі

ІТ кластер

Енергоменеджмент

Бізнес-інкубаторБюджет

Фінансові 
механізми



Тренінги, навчання, семінари
«10 кроків особистого фінансового зростання»

«Конфліктологія та перемовини»

«SMM навчання»

«Сучасні методи створення масштабування малого бізнесу»

«Створення та розвиток бізнесу/особистого бренду в соцмережах»

Всесвітня акція «Задзвони у дзвін заради гендерної рівності!»

«НАССР – система харчової безпеки» 

2 LEAN тури в компанії Progres service для соціальних підприємств та Кластерів

«РРО для СПД 2022»

287 учасників



Діяльністькластерів

Зареєстровано у 2021

Кластер крафтової кераміки

Кластер медичного бізнесу

Західноукраїнський
кластер індустріїмоди

Захід для знайомства з
ринком одягу у Нідерландах

Учасник 
програм 
розвитку за 
підтримки GIZ 
Ukraine та 
UNDP Ukraine / 
ПРООН в 
Україні

Бренди Mantissa та 
Piccolo на Baby Expo 2021 

Expo 2020 Dubai

Участь у  

виставці

Кластер видавничої 
діяльності та поліграфії 

https://www.facebook.com/gizukraine/?__cft__%5b0%5d=AZU4BfIf6d3KOQyMRIxlOKovldeFnnLzwQczXfr2XOoouSqFDenZoPigXP6Kceg5umR9pIb-1bLjlG9sFf6P-AOwo0iY1nDrjmM7bACtwtzAxpSSxrfsQl7AvTUJhhtWrXljW9UNhVPj2QfdpFNTupyF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UNDPUkraine/?__cft__%5b0%5d=AZU4BfIf6d3KOQyMRIxlOKovldeFnnLzwQczXfr2XOoouSqFDenZoPigXP6Kceg5umR9pIb-1bLjlG9sFf6P-AOwo0iY1nDrjmM7bACtwtzAxpSSxrfsQl7AvTUJhhtWrXljW9UNhVPj2QfdpFNTupyF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Expo2020Dubai/?__cft__%5b0%5d=AZW8i194UTq1eMnl-7hkjvwHLsvrYDlgF8-y8uQ1FnNJr14CwOsZZKQ9kbPhMoqk_Wg5f39fd_LowXRgc__CuTh7S_AaNtbJrnfa7nYOo4RZ0bN2yOVTX7eihyonKVQPimuuQJsoR4h-EaA5UMk9q8xh&__tn__=kK-R


Програма перспективного розвитку промислових зон
Рішення підприємців: 

Понад 200 СГД включено до Програми 
перспективного розвитку промислових зон  

м. Львова

+ 6 нових
промислових 

зон



Рівні права і можливості 

Жінки в Бізнесі
Українська Платформа

Всеукраїнський
жіночий економічний 
форум

Зустріч з 
Президенткою 
Жіночої ділової 
палати

Проєкт «Жінки України: залучені, 
спроможні, незламні»



Екскурсії та презентації

- Надходження місцевих
податків до бюджету Львова та їх види

- Структура доходів міського бюджету
- Екскурсії (школа «Арніка» та ліцей

імені Соломії Крушельницької»)

Екскурсії

Презентація

про податки







Центр Підтримки Підприємництва

Бізнес - ігор12

Бібліотека

бізнес книг
98Майстер -

класи4

Чатбот

• Запис на консультації та навчання

• Промоція виробника

• Програми підтримки бізнесу

Карантин

вихідного дня

Вакцинація/Дія

Помаранчева зона

Червона зона

Інші звернення

770+

1800+

187+

857+

256+

3 870+







Електронний журнал «Простір 
бізнесу» - 47 номерів у 2021 роціПостійна електронна розсилка 

актуальної інформації

Консультації щодо 
відкриття та ведення 

власної справи

Адміністрування розділу “Економіка” на 
порталі ЛМР (87 новин)

Розміщення новин на сторінках у мережі 
Facebook – 750

Інформаційно-консультативна підтримка

Інтерв’ю, ефіри, 
брифінги – 24 


