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Пріоритет 1. Виховання компетентності і креативності
Напрям: Освіта як основа креативності
• Проект «ЦЕ - Центри Едукації» (освітня мережа, яка діє у міських
бібліотеках Львова та розвиває культуру неформального навчання протягом
життя)

Напрям: Культура особистості
• Програма «Львів 2020: Фокус на культуру» (просвітницькі та промоційні
кампанії у сфері культури, освіти, спадщини)

Напрям: Креативна молодь
• Впровадження програми соціальної відповідальності бізнесу «Львів
МолоДвіж Інвест» (створення Клубу соціальних інвесторів, який має на меті
залучення бізнесу до підтримки соціального підприємництва)

Напрям: Спорт як джерело енергії та шлях для реалізації цілей
• Розвиток спортивної інфраструктури м. Львова
(Будівництво: спортивного залу для єдиноборств, Палацу спорту,
муніципальних басейнів)

Пріоритет 2. Захист життя і здоров'я кожного
Напрям: Безпека життя у місті
• Система впровадження датчиків IоT – інтернет речей (Впровадження
системи моніторингу та безпеки ліфтових шахт, щитів електроживлення,
каналізаційних люків, дощоприймачів та ін)
• Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру (придбання пожежних автомобілів та пожежних
автодрабин; придбання пневматичних рятувальних подушок «Куб життя»)

Напрям: Охорона здоров'я мешканців
• Створення амбулаторій сімейної медицини (за адресою просп. В.
Чорновола, 99, вул. Малоголосківська, вул. Залізнична, 7)
• Створення міського центру паліативної та хоспісної допомоги
(Завершення робіт з реконструкції будівлі за адресою м. Львів, вул. Мушака,
54 та придбання медичним та технологічним обладнанням )

Напрям: Соціальний та економічний захист незахищених
верств населення
• Створення відділення підтриманого проживання та відкриття філій для
надання послуг денного догляду особам з інвалідністю (Відкриття
філій у 6-ти районах міста: дітей з інвалідністю – 6 груп для
повнолітніх осіб з інвалідністю - 5 груп)

Пріоритет 3. Розбудова ефективного і успішного міста
Напрям: Інфраструктура міста (транспорт, дороги, житлове
господарство, енергозбереження)
• Реконструкція основних магістралей міста (вул. Т. Шевченка, вул. С.
Бандери, перехрестя вулиць Академіка А. Сахарова — І. Нечуя Левицького - М.
Коперника, вул. Д. Вітовського, пл. І Франка; трамвайної лінії; на вул.
Академіка А. Сахарова та на вул. Кн. Ольги. Будівництво: шляхопроводу на
перехресті вулиць Т. Шевченка - о. Омеляна Ковча; проектованої вулиці від вул.
Суботівської до мікрорайону Рясне)
• Проект «Міський громадський транспорт України» (Закупівля: 10
трамваїв; 50 тролейбусів; 100 тролейбусів з автономним ходом, 100 нових
автобусів)

Напрям: Громадський простір та екосистема міста
• Будівництво сміттєпереробного комплексу
• Відновлення Пелчинського ставу на вул. Д. Вітовського

Напрям: Збереження історико-архітектурної спадщини
• «Бюро спадщини» (Організація та проведення заходів спрямованих
на збереження та популяризацію спадщини Львова та Львівської області)

Пріоритет 4. Концентрація креативних і продуктивних людей
Напрям: Ефективне врядування
• Електронне врядування - переведення адміністративних послуг в онлайнформат (Впровадження системи обміну даними «Трембіта»; Реалізація
пілотного проекту "Є-малятко")

Напрям: Креативна економіка (нові продукти, інновації, нові
технології)
• Реалізація фінансових механізмів сприяння розвитку підприємництва

Напрям: Просторовий розвиток (інноваційні простори, хаби,
медіа)
• Відкриття наукових інкубаторів

Напрям: Стимулювання сталого економічного розвитку
• Підприємницьке навчання (Проведення заходів програми сприяння розвитку

підприємництва та інших цільових програм в ЛКП «Центр підтримки підприємництва»;
Тренінговий курс «Вчимося бізнесу»; Шкільне підприємництво; Тренінговий курс «Жінки в бізнесі»)

• Підтримка соціального підприємництва (Підтримка проектів, спрямованих на
вирішення наявних соціальних проблем - інтеграцію людей з інвалідністю, надання
робочих місць людям в кризових ситуаціях)

Пріоритет 5. Залучення креативних людей ззовні
Напрям: Туризм як знайомство з містом
• Створення комфортного та безпечного середовища для туристів та гостей
міста (Впровадження стандартів zero-waste; забезпечення доступності
туристичних ресурсів для всіх категорій осіб, особливо для осіб з інвалідністю)

Напрям: Ділова гостинність - основа тісної співпраці
• Підвищення рівня обізнаності міського середовища про конференціндустрію, розвиток та об’єднання професійних учасників ринку (реалізація
Програми “Почесні Амбасадори Львова“; збільшення кількості регулярних
міжнародних авіасполучень з містом )

Напрям: 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 енергоефективності

Програма формування податкової культури у м. Львові на 2020 – 2022 роки
Ціль Програми
Формування у суспільстві податкової культури та підвищення свідомості громадян міста

Завдання Програми
•
•
•
•
•

ознайомлення громадян з нормативно-правовими актами щодо оподаткування
системне інформування населення про роботу фіскальних органів
трансформація індивідуального ставлення до сплати податків
виховання свідомої молоді
залучення і поширення практик Євросоюзу щодо податкової політики на місцевому рівні

Очікувані результати реалізації Програми
Розширення
бази
оподаткування

Збільшення
надходжень до
місцевого
бюджету

Створення баз
даних житлової
та комерційної
нерухомості

Формування
свідомої громади
міста Львова

Учасники реалізації Програми
Львівська
міська
рада

Органи ДПС
у Львівській
області

Львівський
обласний
центр
зайнятості

ГУ Держпраці
у Львівській
області

Створення бази об’єктів оподаткування

Інформаційно-роз’яснювальна робота
проведення форумів та
круглих столів
проведення інформаційної
кампанії

Заходи та
механізм
реалізації
Програми

проведення додаткової
інвентаризації
створення реєстрів
комерційної та житлової
нерухомості для податку на
нерухоме майно

розповсюдження
інформаційних матеріалів

Канали зв’язку

Особистий кабінет
львів’янина

Центр надання
адміністративних послуг

Профільні
науковці,
експерти

Портал споживачів
комунальних послуг

Реєстр територіальної
громади

формування бази об’єктів
житлової нерухомості, яка
здається в оренду

Цифровий та
телефонний зв’язок

Дякуємо за увагу

