
ЗВІТ ПО ПРОГРАМІ СПРИЯННЯ 
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА 
2020-2022 РІК 
ЗА І КВАРТАЛ 2020 РОКУ 

2020 рік
Відділ ділових індустрій управління 
економіки департаменту 
економічного розвитку



Реалізовується в рамках Програми сприяння розвитку
підприємництва у м. Львові на 2020– 2022  роки навчання
для підприємців – початківців.

Тренінговий курс «Вчимося бізнесу»

46 
учасників

36
отримало 
сертифікат

2 групи

311
відвідувань

Успішні історії:
Лідія Лукович



Проект «Шкільне підприємництво»

Учні
9-тих 
класів

4 суботи

2020 
лютий

26 
учасників

Відібрані на 
основі 

«Навігатор 
до 

фінансової 
свободи»



Західноукраїнський кластер 
індустрії моди

Львівські дизайнери презентували свої
колекції на спільному стенді West 
Ukrainian Fashion Industry Cluster під час 
виставки Pure London 09-12 лютого 2020

Діяльність кластерів
Зустріч щодо створення Кластеру 
крафтової кераміки

Зустріч будівельно-реставраційного 
кластеру

https://www.facebook.com/purelondon/?__tn__=K-R&eid=ARD41IKtK_6ZXVylBZfzNzc0V7peWODQwy7XPYg4oKLBIGN9nGGIy6cCpTjX7_iqBPrBYRvbW-ZfQ0ud&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARBvpgYOKNtox6HGtftEea2kb-KNJ8KzuxyAkw9G65PVx1QWhF2cDxo45loipwqA6HphNkC4hSYSGLp8Fff6NdpcyjxqYVALRGKCJbAkzZneX9eAhckssCEnq1sGwz4iBk3fKLKLtVApgRfg0tdZHWMpvfTRTwzFua43mb1EZ7jSPaK1hwxmf0FBQpTyCg3iy3ui9MWgMDVAh3gKvMigmdC_Zfnb3czTuqoq_8a4BzALA-bzE3zyYdcxB2SnR8F7g8BAw_EUYdGi0X1c71j_DmKGB4CjSs5YipkK-7FJgIoMAENF6zkewBVz0ld-IEZk3Ip1jAmH4l-yIPsnHP0h99Cu5BMg0Ew-h9MkxDLpIGEGelyhHs-2M5aCMQORJ7yN9Aram3lN8SFIlvfuTG_XBm0VXjuVjQqd0RuDswiUvyFJoRCFDPahhvkP8ja_FlQjSOjyhcl-PP_uFJx7npGSI604g_eRWmqOvFEwOoPzhVQdHFwBT_s5tOX2yBQd


Кластер видавничої діяльності та поліграфії

Серія відео-інтерв`ю з 
учасниками кластеру

- Що таке поліграфія?
- Що таке кластер?
- Тренди поліграфії

Опитування поліграфістів 
про потребу в модернізації 
існуючого обладнання чи 
розробці механізмів для 
скорочення ручної праці на 
підприємствах

Участь у виставці

Загальні збори 
учасників кластеру

Семінар



Зустрічі та навчання

Семінар – тренінг «Енергоменеджмент в промисловості»

Тренінг «Розробка, впровадження і підтримка системи
безпечності продукції HACCP для ресторанного господарства»

Тренінг «Доступні кредити 5-7-9%» від представників Укргазбанку

Тренінг «Дотримання законодавства з питань праці»

Зустріч з представниками соціальних підприємств



Регуляторна діяльність

Затверджено План прийняття РА на 2020 рік, 
з них – 7 проектів ухвал, 4 проекти РВК

На сайті ЛМР з початку 2020 року розміщено 
2 проекти РА

Проведено 2 консультації з громадськістю 
щодо обговорення проектів РА

Оприлюднено план відстеження 
результативності РА у 2020 році та 2 звіти 

про відстеження результативності

м. Львів найкраще в Україні у номінації
«Інвестиції та економічний розвиток» серед

обласних центрів та віце-чемпіон у загальному
рейтингу за підсумками 2019 року 

Оприлюднено всі діючі регуляторні акти 
на Регуляторній мапі України



Проект «Соціальні підприємства Львова»

соціальних підприємств
відео роликів 
статей 

5

https://www.facebook.com/pg/cpp.lviv/videosВідео ролики тут: 

https://www.facebook.com/pg/cpp.lviv/videos/?ref=page_internal


Майстер - класи

Спільно з Соціальним підприємством «Рукомисли» провели 
майстер-клас з малювання на батіку для: 
- арт-терапертів Львівської клінічної психіатричної лікані
- пацієнтів Львівської клінічної психіатричної лікарні
- працівників Львівської міської ради



Розширено коло 
потенційних учасників

Кластери

Соціальні 
підприємства

Маркетингові ваучери

Збільшено суму 
маркетингового ваучера

Для ЮО – 50 тис.грн.

Для ФОП – 25 тис.грн

Подано заяву на отримання
маркетингового ваучера
Кластером індустрії моди за
участь у виставці на суму
28 тис.грн.



2 
презентації 
про податки

1 
екскурсія

Екскурсії та презентації для студентів

- Робота Центру підтримки 
підприємництва

- Види місцевих податків та 
зборів

- Надходження місцевих 
податків до бюджету Львова

- Структура доходів міського 
бюджету


