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Бюджет галузі у 2020р.

1 662 млн. грн. – кошти міського бюджету

1 101 млн. грн. – субвенції з державного та 

обласного бюджету

8 шкіл увійшли до ТОП-100 шкіл України 

Відновлено: - 27 груп у ДНЗ
- 25 шкільних спортмайданчиків

- 10 басейнів

Реалізовано

- 5-6 вересня

Молодвіж. Not Wasted.

- 17 листопада Молодіжна сесія 

Львівської міської ради

- 1 грудня старт Першого 

молодіжного телеканалу 

Здійснено сприяння в організації

2,2 млн. грн. 
на програму

- 2 жовтня Перший 

спортивний форум

Розвиток 

інфраструктури
27,2 

млн. грн. 
-

ряду заходів
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Встановлено
550 камер відеоспостереження,

з них 160 – зчитують номерні знаки

Закуплено
3 рятувальні 

пневмоподушки 

«Куб життя»

Проведено
навчання керівників 

установ, та осіб 

відповідальних за 

стан пожежної 

безпеки

Бюджет галузі у 2020р.
2,3 млрд. грн. з різних джерел

Придбано
медичного обладнання

на 342,2 млн.грн

Виконано
ремонтів і реконструкцій

- капітальних на 131,7 млн.грн

- поточних на 34,3 млн.грн.

Реалізовано
6 проектів на 7,7 млн. грн.

з громадського бюджету

2 мікропроекти на 0,9млн 

Протидія COVID-19
5 закладів надають лікування.

Облаштовано 1 230 ліжок, 

424 кисневі концентратори 

26 дітей усиновлено, 

67 дітей влаштовано 

під опіку/піклування

Забезпечення житлом дітей сиріт
9 квартир – програма співфінансування 

12 квартир – субвенція з держбюджету

Відремоновано - 7 квартир

Створюється Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Рідні» 

Матеріально-технічне забезпечення
дитячих будинків сімейного типу - 632,6 тис. грн.

Надано 333,6 млн. грн. субсидій домогосподарствам

Протидія домашнього насильства:
• Придбано автомобіль для Мобільної бригади допомоги постраждалим

• Здійснено 167 оперативних виїздів

• Для жертв відкрито окремі «кризові кімнати» та притулок. 

Протидія COVID-19
- Роздано 12 тис. пакунків з 

продуктами та засобами гігієни

- Виплати для 1 564 медиків 

на суму 21,4 млн.грн.

- Облаштовано у житлових будинках 

16 пандусів та 4 підйомники

Створено новий сайт

http:\\social.lviv.ua
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Капітальний ремонт 

• аварійних будинків, 

• житлового фонду,

• прибудинкових 

територій, тротуарів.

Оновлення транспорту

Із м. Фрайбург реалізовано проект 

«Рясне - район зелених технологій»

Ремонт доріг

• вул. Т. Шевченка,

• вул. С. Бандери.

• Замовлено інвентаризацію

та паспортизацію водойм міста;

• проведено лаврицидну обробку

відкритих водойм в парках,

• відновлено джерело в парку Залізна

вода та наповнення Піскових озер.

Ремонтні роботи проведено: у парку ім. Івана 

Павла ІІ, Личаківському, ім. Виговського, 

«Залізна вода», «Високий Замок», «700-річчя 

Львова», Білогорща, «Знесіння», та ін.

Визначено кращі проекти: 

• школи мистецтв на вул. 

Личаківській, 105,

• церемоніальної будівлі 

на території Янівського

цвинтаря

Укладено договори на розроблення змін 

до Плану зонування територій м. Львова

"Дні реставрації у Львові"
Майстри-реставратори надавали 

безкоштовні консультації про догляд за 

історичними вікнами та брамами

Проводяться ремонтно-

реставраційні роботи дахів, 

фасадів, балконів, еркерів 

будинків-пам'яток архітектури
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Розвиток мережі ЦНАП
Відкрито 5 нових підрозділів – Винники, 

Брюховичі, Зашків, Лисиничі, Дубляни

Успішно реалізовано 

«Мобільний ЦНАП»
• 14 дн. польової роботи;

• 1 000 клієнтів прийнято. 

Надано консультацій
• 188 422 – телефонних

• 24 763 - електронних 

2 766 візитів на сторінку ЦНАП для іноземців

Підтримка StartUp Прориву 2020
• 2 команди отримають по 25 тис. грн. 

• проекти, які будуть представлятись на 

платформу, будуть дофінансовані на 50%. 

Підключено офіційну платформу для 

допомоги мешканцям при відкритті 
власного бізнесу. Реалізовано 87 кейсів.

• ознайомчий каталог на 

офіційному порталі міської ради

• ознакування

місцевої продукції 

в мережах 
супермаркетів 

Центр підтримки підприємництва 
• курс «Вчимося бізнесу»

• тренінг «Основи бізнес-планування»

• серія вебінарів «Доступні кредити 5-7-9%»

Підтримка хабів:

Підтримка місцевих виробників

• ярмарок

Львів найкращий в Україні 

у номінації «Інвестиції та 

економічний розвиток»
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Промоційні публікації про Львів 
- Бортовий журнал, Турецькі Авіалінії, січневий 

випуск, охоплення – 4 млн. пасажирів.

- Нідерландський журнал про подорожі 

Wandelmagazine, березень 2020, 6 000 прим.  

Участь у міжнародних виставках

-The Norwegian Travel Fair «Reiselivsmessen Oslo»

-The New York Times Travel Show

- International Mediterranean Tourism Market

- Міжнародна виставка «ТурЕКСПО»

Промоція та розвиток локального середовища

Підтримка в умовах пандемії та карантину

54 почесні 

амбасадори 

Львова

Львів став другим містом Європи

за економічним потенціалом

Оновлено 

інвестиційний паспорт 

Львова, для поширення

інформації про місто 

серед бізнес-середовищ.
Отримано кредитний 

рейтинг міста - pівень В, 

прогноз стабільний. 



Дякуємо за увагу


