
Додаток 1

№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

Пріоритет І. Виховання компетентності і креативності

1.1. ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Підтримка 

обдарованої 

молоді м. Львова

Виплата одноразових 

премій для обдарованої 

молоді 

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Розгляд документів 

для отримання премії 

проводиться з 13 

вересня по 13 жовтня 

2021 Керівна рада 

програми, більшістю 

ухвалює рішення про 

надання одноразових 

премій

30 -

Проводяться підготовчі роботи

1.2. ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Підтримка 

обдарованої 

молоді м. Львова

Фінансова підтримка 

обдарованої молоді для 

надання можливостей 

участі в інтелектуальних 

турнірах, конкурсах, 

олімпіадах, змаганнях

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Впродовж 

навчального року 

учасники не пізніше 

ніж за 30 днів участі у 

заходах, які 

відбуваються у 2021 

році, подають 

документи на розгляд 

керівної ради. Керівна 

рада, більшістю 

ухвалює рішення про 

надання/не надання 

та розмір фінансової 

підтримки

- -

Проводяться підготовчі роботи

1.3. ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Підтримка 

обдарованої 

молоді м. Львова

Відзначення грошовою 

винагородою переможців 

міських учнівських 

інтернет-олімпіад

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

У вересні 2021 року 

планується провести 

інтернет-олімпіади - -

Проводяться підготовчі роботи

1.4. ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Підтримка 

обдарованої 

молоді м. Львова

Відзначення випускників 

закладів загальної 

середньої освіти м. 

Львова, які у 

навчальному році за 

результатами 

зовнішнього незалежного 

оцінювання з базової 

дисципліни отримали: 

200 балів; 400 балів; 600 

балів

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Після результатів 

додаткової сесії ЗНО та 

оголошення 

результатів, 

відбувається 

нагородження 

випускників, які 

отримали максимальну 

кількість балів

58 378,88

Відбулося відзначення  випускників 

закладів загальної середньої освіти 

Львівської міської територіальної 

громади, які у 2020/2021 навчальному 

році за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання з базової 

дисципліни отримали 200 та 400 балів.

55 випускників отримали 200 балів, 3 

випускників - 400 балів.

ЗВІТ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ЗАХОДІВ 

м. Львова на 2020-2022 роки

на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку 



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

2.1. ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Шкільні дебати - 

навчання 

Британського 

формату 

парламентських 

дебатів

Проведення дебатних 

турнірів українською 

мовою. Учнів шкіл будуть 

навчати принципам 

логіки, критичного та 

аналітичного мислення, 

публічних виступів

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики
- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

2.2. ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Шкільні дебати - 

навчання 

Британського 

формату 

парламентських 

дебатів

Проведення дебатних 

турнірів англійською 

мовою

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики
- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

2.3. ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Шкільні дебати - 

навчання 

Британського 

формату 

парламентських 

дебатів

Проведення у м. Львові 

Шкільного чемпіонату 

України з дебатів

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 56 -

Шкільний чемпіонат України з дебатів 

відбувся 24-25 квітня. Відзнакою мера 

нагороджено Дем’янчука Андріана-

Дмитра - фіналіста – Львівської 

Шкільної Ліги 31.01.2021, 

Всеукраїнського Шкільного Дебатного 

Турніру 3-4 квітня - пів-фіналіста – 

Шкільного Чемпіонату України з 

Дебатів 24-25 квітня, - топ-спікера – 

Львівської Шкільної Ліги 31.01.2021.

3.1. ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Критичне 

мислення - 

пошук нових 

педагогічних 

інструментів

Проведення конкурсу на 

кращий відеоурок із 

використанням 

критичного мислення

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

3.2. ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Критичне 

мислення - 

пошук нових 

педагогічних 

інструментів

Проведення тренінгів 

для вчителів з методики 

розвитку критичного 

мислення учнів у 

викладанні різних 

предметів

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики
- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

4.1. ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Шкільні 

Перегони 

Інтелектуалів 

Львова

Проведення ігор, брейн-

рингів серед учнів 9-11 

класів закладів загальної 

середньої освіти м. 

Львова.

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 100 -

Реалізовується впродовж навчального 

року.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

5.1. ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Театральна 

педагогіка

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"

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 78 -

Реалізовано проект "Фотографія що 

оживає 3". Презентація та вручення 

пам'ятних фотоальбомів учасникам 

проєкту.

6.1. ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Музейна 

педагогіка

Проведення тренінгів, 

майстер-класів, 

навчально-практичних 

семінарів у просторі 

музею, зокрема музейних 

уроків у рамках проектів 

"Львівське рондо", "Львів 

від легенд до історичних 

фактів", "Перлини 

Галицької корони", 

"Мистецьке краєзнавство"

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 120 -

Нагородження учасників міського 

конкурсу "Львівське рондо". Визначено 

67 переможців.

6.2. ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Музейна 

педагогіка

Видрук інформаційно-

методичних матеріалів 

та проведення 

навчальних семінарів 

для вчителів

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 11 -

Проведено нараду з 

представниками музеїв Львова.

6.3. ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Музейна 

педагогіка

Написання учнями 

дослідницьких робіт 

краєзнавчо-

культурологічного змісту

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 9 -

Проведено творчу групу з проєкту 

"Музейна педагогіка".

6.4. ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Музейна 

педагогіка

Нагородження призами  

учасників та лауреатів 

проєкту  "Музейна 

педагогіка"

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 120 -

Нагороджено 67 учасників міського 

конкурсу "Львівське рондо".                                                                             



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

7.1. ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Проєкт 

"Навігатор по 

етикетках"

Видрук навчальних 

посібників  для учнів, які 

ґрунтуються на 

інтерактивних методиках, 

авторських вправах 

педагогів, з метою 

розвитку практичних 

навичок: свідомо 

вибирати та споживати 

якісний продукт

2020 - 2022 Управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, 

управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

7.2. ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Проєкт 

"Навігатор по 

етикетках"

Проведення навчальних 

тренінгів для вчителів 

предмету "Основи 

здоров’я"

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 11 -

Проведено zoom-нараду 

організаторів і партнерів проєкту 

"Навігатор по етикетках": 

"Особливості реалізації проєкту в 

умовах карантину".

7.3. ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Проєкт 

"Навігатор по 

етикетках"

Видрук інформаційних 

плакатів, спрямованих на 

вивчення школярами 

етикеток на продуктах 

харчування для 

осмисленого вибору 

лише якісних продуктів

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики - 6 -

Проведено нараду з 

організаторами і партнерами 

проєкту "Навігатор по етикетках".

8.1. ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Майстерня 

підприємництва

Проведення навчальних 

тренінгів для учителів-

учасників 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

2020 - 2022 Управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, 

управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 5 -

Проведено круглий стіл в рамках 

проєкту "Майстерня 

підприємництва"

8.2. ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Майстерня 

підприємництва

Видрук навчальних 

матеріалів та робочих 

зошитів, які сприятимуть 

формуванню у школярів 

компетентності 

підприємливості та 

фінансової грамотності

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 14 -

Проведено навчання для вчителів 

громадської освіти: - "Майстерня 

підприємництва". - "Концептуальні 

засади формування 

підприємницької компетентності 

школярів".



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників
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тис. грн. (факт)
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(факт)

9.1. ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток мережі 

та підвищення 

рівня комфорту 

навчальних 

закладів всіх 

типів

Виготовлення проектно-

кошторисної 

документації на 

проведення робіт у 

закладах освіти

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики - 4 -

Виготовлено проектно-кошторисну 

документацію для СЗШ № 67, на 

вул. Під Голоском, на вул. П. 

Мирного, №74 (школи мистецтв)

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

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики - 8 402,2

Проведено капітальний ремонт та 

закупівлю обладнання у 10 ДНЗ

9.3. ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток мережі 

та підвищення 

рівня комфорту 

навчальних 

закладів всіх 

типів

Будівництво та 

відновлення належного 

технічного стану 

спортивної 

інфраструктури 

навчальних закладів 

(спортивних залів, 

басейнів, спортивних 

майданчиків та стадіонів, 

корпусів ігрових видів 

спорту та 

спеціалізованих ігрових 

майданчиків з різними 

видами покриття)

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 75 1 021,1

Проведено будівництво та 

відновлення до належного 

технічного стану спортивної 

інфраструктури -спортивних залів - 

10 закладів в роботі, 12 басейнів 

(ПКД у 8 закладах, 4 у роботі), 

спортивних майданчиків та 

стадіонів (СЗШ№3 завершено,23 в 

роботі, 25 ПКД, 4в ЗДО) - 53 

заклади.

9.4. ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток мережі 

та підвищення 

рівня комфорту 

навчальних 

закладів всіх 

типів

Проведення ремонтно-

реставраційних робіт та 

капітальних ремонтів 

будівель, фасадів та 

покрівель закладів освіти

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики
- 37 2 974,7

Проведено ремонтно-реставраційні 

роботи та капітальні ремонти 

будівель у 25 закладах, ремонти 

фасадів - у 7 закладах, у ЗДО № 29 

- завершені роботи, ремонти 

покрівель - 4 заклади в роботі, на 4 - 

 виготовляється ПКД.

9.5. ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток мережі 

та підвищення 

рівня комфорту 

навчальних 

закладів всіх 

типів

Проведення ремонтно-

реставраційних робіт та 

капітальних ремонтів 

навчальних та побутових 

приміщень закладів 

освіти (у тому числі 

санвузлів, харчоблоків, 

пралень, підлог тощо)

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 17 -

Проведено ремонтно-реставраційні 

роботи та капітальні ремонти 

навчальних та побутових 

приміщень у СЗШ № 78 (підлога); 

СЗШ № 66, СЗШ № 33 (сходи); 

харчоблоки у 6 закладах в роботі, 

ПКД - 3, пральня у ЗДО № 166



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

9.6. ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток мережі 

та підвищення 

рівня комфорту 

навчальних 

закладів всіх 

типів

Проведення 

енергозберігаючих 

заходів (реставрація та 

ремонт вікон, 

капітальний ремонт 

систем опалення)

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 22 3,9

Проведення ремонтно-

реставраційних робіт та капітальних 

ремонтів навчальних та побутових 

приміщень у закладах освіти. Вікна 

в роботі у 9 закладах, опалення у 2 

закладах завершено, роботи 

тривають у 3 закладах, 

виготовлення ПКД для 7 закладів 

освіти.

9.7. ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток мережі 

та підвищення 

рівня комфорту 

навчальних 

закладів всіх 

типів

Капітальний ремонт 

інженерних мереж у 

закладах освіти

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики - 2 7,2

Проведення капітального ремонту 

інженерних мереж у 7 закладах 

освіти (зокрема електропостачання 

будівлі школи СЗШ № 72)

9.8. ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток мережі 

та підвищення 

рівня комфорту 

навчальних 

закладів всіх 

типів

Капітальний ремонт 

пожежної сигналізації у 

закладах освіти, 

встановлення та 

автоматизація систем

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики - 9 45,3

Проведення капітального ремонту 

пожежної сигналізації у 9 закладах 

освіти, встановлення та 

автоматизації систем та 

влаштування блискавкозахисту у 

СЗШ ''Лідер''

9.9. ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток мережі 

та підвищення 

рівня комфорту 

навчальних 

закладів всіх 

типів

Проведення ремонтних 

робіт, благоустрій та 

огородження територій 

навчальних закладів 

(замощення, 

облаштування 

пішохідних доріжок, 

систем водовідведення, 

встановлення літніх сцен)

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 38 14,4

Проведення замощення, 

облаштування пішохідних доріжок, 

систем водовідведення, 

капітальний ремонт з 

облаштуванням огорожі ДНЗ № 

102, водовідведення у ПШ 

"Світанок", Ліцеї №10, Ліцеї №28, 

СЗШ № 37, ЗДО № 92 та 

Дублянській загальноосвітній школі.

10.1

.

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток 

ресурсного 

забезпечення 

навчальних 

закладів, 

зокрема 

матеріально-

технічного, 

навчально-

методичного та 

інформаційно-

комунікативного 

оснащення

Придбання обладнання 

для закладів освіти

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 46 236,30

Придбання обладнання для 46 

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.)



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

10.2

.

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток 

ресурсного 

забезпечення 

навчальних 

закладів, 

зокрема 

матеріально-

технічного, 

навчально-

методичного та 

інформаційно-

комунікативного 

оснащення

Поповнення бібліотечних 

фондів

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

10.3

.

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток 

ресурсного 

забезпечення 

навчальних 

закладів, 

зокрема 

матеріально-

технічного, 

навчально-

методичного та 

інформаційно-

комунікативного 

оснащення

Придбання та 

встановлення ігрових 

споруд для закладів 

дошкільної освіти

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 2 -

Придбання та встановлення ігрових 

споруд для 2 закладів дошкільної 

освіти (Барвінок, ЗДО№37)

10.4

.

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток 

ресурсного 

забезпечення 

навчальних 

закладів, 

зокрема 

матеріально-

технічного, 

навчально-

методичного та 

інформаційно-

комунікативного 

оснащення

Ремонт та облаштування 

кабінетів військово-

патріотичного виховання

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

10.5

.

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток 

ресурсного 

забезпечення 

навчальних 

закладів, 

зокрема 

матеріально-

технічного, 

навчально-

методичного та 

інформаційно-

комунікативного 

оснащення

Ремонт та облаштування 

хіміко-фізичних 

лабораторій

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

10.6

.

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток 

ресурсного 

забезпечення 

навчальних 

закладів, 

зокрема 

матеріально-

технічного, 

навчально-

методичного та 

інформаційно-

комунікативного 

оснащення

Ремонт та облаштування 

кабінетів біології

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

10.7

.

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток 

ресурсного 

забезпечення 

навчальних 

закладів, 

зокрема 

матеріально-

технічного, 

навчально-

методичного та 

інформаційно-

комунікативного 

оснащення

Ремонт та облаштування 

кабінетів трудового 

навчання

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

11.1

.

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Реалізація 

програми 

“Успішний 

педагог“

Нагородження 

найкращих педагогів м. 

Львова

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Подання заявок на 

участь у Програмі 

здійснюється до 5 

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.

Учасниками 

Програми 

можуть бути всі 

педагоги 

закладів освіти 

м. Львова. 

Конкурсна 

комісія 

відбирає 100 

кандидатів для 

преміювання.

-

Проводиться прийом заявок на участь 

у конкурсному відборі



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

12.1

.

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Популяризація ІТ 

та інновацій у 

навчальному 

процесі

Тренінги та конференції з 

запровадження 

технологій та 

інноваційних методик у 

навчальному процесі

2020 - 2022 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.

1. 19                     

    2. 22                     

        3. 83                     

            4.  8              

-

1. Мотиваційна зустріч 

"Використання інтерактивних 

технологій, пошук та впровадження 

в навчальний процес" для вчителів 

інформатики м. Львова.

2. Семінар "Цікавинки на уроках 

інформатики в сучасній школі" для 

вчителів інформатики.

3. "Вступ до Python. Огляд 

інструментарію для роботи, 

Налаштування оточення" навчання 

для педагогів та учнів на YouTube-

канал.

4. Семінар "Робототехніка Wedo2.0, 

Mbot, Arduino, доповнено і 

віртуально реальність" для 

вчителів інформатики м. Львів.

12.2

.

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Популяризація ІТ 

та інновацій у 

навчальному 

процесі

Форуми (Інноваційної 

освіти INED тощо)

2020 - 2022 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

- -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року. Захід запланований 

на жовтень-листопад 2021 року. 

Тривають підготовчі етапи - 

визначення з форматом заходу та 

програмою.

12.3

.

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Популяризація ІТ 

та інновацій у 

навчальному 

процесі

Година Коду – долучення 

львівських шкіл до 

всесвітньої акції з 

програмування

2020 - 2022 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.

- -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року. Захід запланований 

на грудень 2021 року.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

12.4

.

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Популяризація ІТ 

та інновацій у 

навчальному 

процесі

Проведення тематичних 

конференцій

2020 - 2022 Управління 

інформаційних 

технологій 

департаменту 

розвитку, 

управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Проведено дистанційну інтернет-

конференцію для вчителів 

"Змішане навчання: очікування та 

досвід упровадження".

13.1

.

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Проєкт ЦЕ - 

Центри Едукації

Курси для дорослих на 

базі бібліотек з 

англійської мови, 

психології, графічного 

дизайну, мови моди, 

проєктного менеджменту 

тощо

2020 - 2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

комунальна 

установа "Інститут 

міста"

1. Розробка та 

організація курсів  

2. Проведення курсів

- -

Розроблено та організовано 7 курсів. 

Проведення планується у серпні 2021 

за кошти Програми неформальної 

освіти дорослих на базі 

Централізованої бібліотечної системи 

для дорослих м. Львова

13.2

.

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Проєкт ЦЕ - 

Центри Едукації

Розробка концепції міста, 

що навчається

2020 - 2022 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

  -    -

Розроблено та подано заявку до 

ЮНЕСКО на вступ у "Мережу міст, що 

навчаються"

14.1

.

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Програма 

відзначення 

найкращих 

викладачів 

мистецьких шкіл 

м. Львова

Преміювання найкращих 

викладачів в сумі 25 тис. 

грн.

2020 - 2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

Реалізація відбувається 

згідно з ухвалою "Про 

затвердження 

Програми відзначення 

викладачів мистецьких 

шкіл м. Львова" 

прийнятою 29 

листопада 2018р.

Учасниками 

Програми 

можуть бути всі 

викладачі 

мистецьких 

шкіл м. Львова.

-

Проводиться прийом заявок на участь 

у конкурсному відборі.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

15.1

.

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Програма 

грантової 

підтримки 

дослідників 

культури

Реалізація конкурсу, який 

спрямований на 

дослідження культури 

України, розвиток 

культурного потенціалу 

міста, сприяння обміну 

досвідом у галузі 

культури на 

всеукраїнському та 

міжнародному рівнях 

2020 - 2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

Реалізація відбувається 

згідно з ухвалою "Про 

затвердження 

Програми грантової 

підтримки проектів, 

скерованих на 

дослідження культури 

України" прийнятою 29 

листопада 2018р.

Кандидатами 

на участь у 

конкурсі можуть 

бути 

представники 

громадських 

організацій, зар

еєстровані у м. 

Львові, штатні 

адміністративні, 

 наукові і творчі 

працівники 

науково-

дослідницьких 

та культурно-

освітніх установ 

незалежно від 

статусу, типу, 

рівня 

акредитації та 

підпорядкуванн

я на території 

м. Львова

-

Проводиться прийом заявок на участь 

у конкурсному відборі,

16.1

.

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Освіта у галузі 

менеджменту 

культури

Проведення навчання 

працівників та 

незалежних менеджерів, 

з метою покращення 

якості культурного 

продукту та стандартів 

функціонування 

культурних інституцій

2020 - 2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

- - -

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.

16.2

.

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Освіта у галузі 

менеджменту 

культури

Розвиток мережі 

закордонного 

партнерства культурних 

інституцій та проектів та 

представлення 

українського культурного 

продукту на міжнародних 

ярмарках

2020 - 2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

17.1

.

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Фестиваль 

пленерного 

малюнка 

"Золотий 

мольберт"

Проведення 

міжнародного конкурсу 

дитячої творчості 

"Золотий мольберт"

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.
213 -

До Дня захисту дітей 1 червня 2021р. у 

залах сакрального мистецтва 

Національного музею у Львові імені 

Андрея Шептицького відкрилась 

експозиція виставки дитячих шедеврів 

– переможців фіналу XIX 

Міжнародного конкурсу «Золотий 

мольберт 2020». Архиєпископ 

Львівський Української Греко-

Католицької Церкви, Митрополит Ігор 

Возьняк благословив присутніх та 

вручив Гран-Прі – «Золотий мольберт» 

переможцю фіналу Дарині Мельник зі 

Львова. Станом на 25 червня понад 

200 учасників з 12 країн світу 

зареєструвались до участі у 

ювілейному XX Міжнародному конкурсі 

дитячої творчості “Золотий мольберт 

2021”

18.1

.

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Дитячий форум 

– фестиваль 

дитячого 

читання 

"Книгоманія"

Проведення форуму, де 

передбачено книжкові 

новинки від українських 

видавців, конкурси, ігри 

та квести, майстер-

класи, події для батьків 

та освітян

2020 - 2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку - 5 000 290,0

Реалізація проекту, через карантинні 

обмеження, проводилась в он-лайн 

режимі. До форуму доєдналося більше 

5 000 користувачів. Станом на 1 липня 

платформу "Книгоманія" запущено з 

повним функціоналом.

19. КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Проєкт 

"Риторика для 

дітей"

Проєкт "Риторика для 

дітей"

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

20.1

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Домедична 

допомога: 

компетентності 

для життя

Проведення навчання 

для педагогів, які 

викладають курси 

"Основи здоров’я", 

"Захист Вітчизни" з 

метою розвитку 

практичних навичок і 

необхідних знань з 

першої домедичної 

допомоги

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Планується проведення 

заходу у другому 

півріччі 2021 року

- -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

20.2

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Домедична 

допомога: 

компетентності 

для життя

Запровадження уроків 

для отримання знань з 

першої домедичної 

допомоги у закладах 

освіти м. Львова

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Планується проведення 

заходу у другому 

півріччі 2021 року - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

21.1

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Національно-

патріотичне 

виховання дітей 

та молоді

Вшанування пам’яті 

героїв Небесної Сотні та 

героїв АТО/ООС

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики, 

департамент 

"Адміністрація 

міського голови"

- 10 000 47,5

Проведення уроків та виховних заходів;

Пошанування героїв АТО та Небесної 

Сотні;

Проведення флешмобів «Ангели 

Майдану»; 

21.2

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Національно-

патріотичне 

виховання дітей 

та молоді

Відзначення пам’ятних 

дат національно-

патріотичного 

спрямування

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики, 

департамент 

"Адміністрація 

міського голови"

- 250 13,9

Проведено заходи до Дня Соборності 

(25-31.01.2021) -

- Конкурс створення мультфільмів за 

творами тараса Шевченка;

- Конкурс коміксів до Дня рідної мови 

"Весела історія про…";

- Конкурс створення інфографіки 

"Матриця життя Шевченка";

- Конкурс "Я донька Прометея.... Я  - 

Мавка з лісових полів"

21.3

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Національно-

патріотичне 

виховання дітей 

та молоді

Проведення конкурсів та 

фестивалів

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 180 36,1

Конкурс "Львівське рондо"       

Міський етап Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри 

"Сокіл" ("Джура")

21.4

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Національно-

патріотичне 

виховання дітей 

та молоді

Туристичні мандрівки з 

воїнами АТО/ООС

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Планується проведення 

заходу у другому 

півріччі 2021 року - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

21.5

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Національно-

патріотичне 

виховання дітей 

та молоді

Дводенні навчально-

польові збори

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Планується проведення 

заходу у вересні-

листопаді 2021 року - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

22.1

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Проєкт "Львів – 

місто літератури 

ЮНЕСКО"

Проведення міського 

фестивалю "Місто, що  

надихає" – відзначення 

м. Львовом річниці 

здобуття титулу "Місто 

Літератури ЮНЕСКО"

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

- - -

Запланований на листопад 2021 року. 

Фестиваль "Місто, що надихає" 

платформою для зустрічі літературної 

спільноти та обговоренню актуальних 

проблемних питань. Фестиваль буде 

поєднувати формати конференції та 

мистецького фестивалю, також 

організатори "Львів - місто літератури 

ЮНЕСКО" передбачають проведення 

подій у форматах офлайн та онлайн. 

22.2

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Проєкт "Львів – 

місто літератури 

ЮНЕСКО"

Проведення 

літературного фестивалю 

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року. Планується 

проведення заходу у вересні 2021 року.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

23.1

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Підтримка 

україномовного 

видання

Проведення конкурсу 

"Надання фінансової 

підтримки 

україномовному 

книговиданню" 

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.

- -

Проведення конкурсу заплановано на 

жовтень-листопад 2021. Прийом 

заявок на участь у конкурсі 

здійснюється упродовж 30 

календарних днів. Перелік переможців 

конкурсу буде оприлюднено на 

офіційному веб-порталі обласної 

державної адміністрації. Книжкова 

продукція, яка буде закуплена згідно з 

Програмою, розповсюджується серед 

закладів та установ сфери культури і 

науки, шляхом безоплатної передачі та 

відповідно до розподілу, 

затвердженого директором 

департаменту з урахуванням 

результатів попереднього вивчення 

потреби у такій продукції.

24.1

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Місяць 

авторських 

читань у Львові

Проведення найбільшого 

транскордонного 

літературного 

фестивалю Центрально-

Східної 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

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

Проведено підготовчий 

етап. Проект 

переведено в онлайн 

форму у зв'язку з 

неможливістю 

проводити публічних 

заходів під час 

карантину. 3 1 по 31 

липня 2021р. у проекті 

візьмуть участь 16 

українських, 10 

словацьких та 5 чеських  

 письменників і 

письменниць. Цьогоріч 

організатори 

літфестивалю 

скоротили й покращили 

програму: відтепер 

лише одне читання на 

день впродовж усього 

липня.

- 200,0

Триває підготовка до найбільшого 

транскордонного літературного 

фестивалю Центрально-Східної 

Європи «Місяць авторських читань» 

який стартує 1 липня 2021 року. Цього 

року МАЧ уже вдруге відбудеться в 

онлайн-форматі. Почесний гість 

фестивалю — Словаччина. Щодня 

протягом місяця у вільному доступі 

для всіх охочих будуть онлайн-

читання, синхронний переклад, 

спеціально перекладені уривки 

невідомих в Україні авторів та насичені 

й відверті вечірні розмови з 

найцікавішими автор(к)ами сучасної 

української літератури.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

25.1

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Реалізація 

соціально-

культурних 

проєктів та 

фестивальних 

заходів

Проведення 

міжнародного 

фестивалю класичної 

музики "LvivMozArt"

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

Фестиваль LvivMozArt є 

фестивалем класичної 

музики, одним з 

найбільших в Україні за 

кількістю подій та 

запрошених «зіркових» 

гостей. Ідея фестивалю 

належить українській 

диригентці Оксані Линів, 

першій жінці, котра стала 

головним диригентом 

опери та філармонійного 

оркестру в австрійському 

Граці. В межах 

фестивалю щороку 

відбувається чимало 

концертів, воркшопи та 

майстер-класи для дітей, 

виставка та форум за 

участі міжнародних 

експертів-дослідників 

Моцарта.

-

-

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року. Міжнародний 

фестиваль класичної музики 

LvivMozArt запланований на 26 - 

29.08.2021

25.2

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Реалізація 

соціально-

культурних 

проєктів та 

фестивальних 

заходів

Проведення 

літературного 

фестивалю у рамках 

Львівського 

міжнародного "Book 

Forum"

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

BookForum у зв’язку з 

пандемією відбудеться 

в онлайн-форматі за 

підтримки Українського 

культурного фонду. 

Упродовж п’яти днів 

відвідувачі матимуть 

змогу переглянути події 

та зустрітись з 

улюбленими авторами 

на сайті та онлайн-

платформах 

фестивалю.

- -

Львівський книжковий ярмарок «Форум 

видавців» відбудеться 15-19 вересня. 

Виставкову експозицію заплановано 

розмістити у Львівському Палаці 

мистецтв. Книжки та іншу друковану 

продукцію українських видавництв 

можна буде придбати також у 

торговельних ятках перед Палацом 

мистецтв, Палацом Потоцьких та на 

проспекті Свободи. Захід буде 

проведено з дотриманням карантинних 

норм.

25.3

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Реалізація 

соціально-

культурних 

проєктів та 

фестивальних 

заходів

Проведення 

міжнародного 

фестивалю старожитніх 

автомобілів "Леополіс 

Гран Прі"

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

Через карантинні 

обмеження проведення 

у 2021 році скасовано
- -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року. 

25.4

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Реалізація 

соціально-

культурних 

проєктів та 

фестивальних 

заходів

Проведення Львівського 

міжнародного 

фестивалю 

короткометражних 

фільмів "Wiz Art"

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

Проведення у 2021 році 

скасовано. Натомість, 

22-24 серпня 

проводитиметься 

спецпрограма "Перші 

тридцять" до Дня 

Незалежності України

- -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року. 



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

25.5

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Реалізація 

соціально-

культурних 

проєктів та 

фестивальних 

заходів

Проведення 

міжнародного 

фольклорного 

фестивалю "Етновир"

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

Проведення заходу 

планується 20-24 

серпня 2021р. 

Програма міжнародного 

фольклорного 

фестивалю “Етновир” 

2021 в розробці.

- -

Ведуться підготовчі роботи для 

проведення Фестивалю «Етновир», що 

відбуватиметься під егідою 

Міжнародної Ради Організацій 

Фестивалів Фольклору і Традиційних 

Мистецтв  (CIOFF®) при ЮНЕСКО.

25.6

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Реалізація 

соціально-

культурних 

проєктів та 

фестивальних 

заходів

Організація тижня 

актуального мистецтва

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

Проведення заходу 

планується у вересні 

2021р. 
- -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

25.7

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Реалізація 

соціально-

культурних 

проєктів та 

фестивальних 

заходів

Проведення джазового 

фестивалю "ДжазБез"

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

Проведення заходу 

планується у грудні 

2021р. 
- -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

25.8

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Реалізація 

соціально-

культурних 

проєктів та 

фестивальних 

заходів

Реалізація міжнародного 

мистецького проекту 

"LvivArtWeek"

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку
- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

25.9

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Реалізація 

соціально-

культурних 

проєктів та 

фестивальних 

заходів

Проведення 

міжнародного джазового 

фестивалю "Leopolis 

Jazz"

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

-
понад

30 000
-

З 24 по 28 червня 2021 року у Львові 

проходив Х міжнародний джазовий 

фестиваль Leopolis Jazz Fest. 

Протягом 5 днів на сценах Leopolis 

Jazz Fest виступило близько 200 

музикантів з 18 країн світу. Фестиваль 

став першою великою концертною 

подією з іноземними зірками, яка 

проходить в Україні з початку пандемії. 

25.1

0.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Реалізація 

соціально-

культурних 

проєктів та 

фестивальних 

заходів

Проведення фестивалю 

"Музична ніч у Львові" – 

виконання творів 

класичної музики у 

форматі 141 концерту у 

141 сакральному 

просторі Львова

2020 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку - - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

25.1

1.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Реалізація 

соціально-

культурних 

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 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

1. Промо-кампанія

2. Збір оголошень

3. Формування програми

4. Проведення заходу

112 колективів 

на 

48-ми локаціях

100,0

Свято музики у Львові - світова 

музична подія, яка відбувається 

щороку в день літнього сонцестояння 

21 червня. Концерти організовують 

самостійно як окремі музиканти і 

музичні гурти, так і музичні заклади – 

філармонії, опери, музичні театри, 

школи та клуби. З 10-ї до 22-ї 

музиканти різного віку, досвіду та 

музичних зацікавлень — від хіп-хопу до 

фольку, від джазу до панк-року — 

виступають на вулицях, площах, 

парках, балконах та інших, часом 

найнесподіваніших місцях.

26.1

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

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 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку
- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

26.2

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Відзначення 

ювілеїв, 

визначних та 

пам'ятних дат

Реалізація проекту 

"Music 117", у рамках 

якого передбачається 

117 зустрічей, дискусій 

та музичних майстер-

класів у 117 школах м. 

Львова з відомими 

композиторами та 

музикантами м. Львова

2020 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

26.3

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Відзначення 

ювілеїв, 

визначних та 

пам'ятних дат

Реалізація проекту 

"Мистецтво канадської 

діаспори. Від минулого 

до сучасного" у рамках 

відзначення Дня 

художника України

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку
- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

27.1

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Програма "Львів 

2020: Фокус на 

культуру"

Створення аналітичної 

платформи для 

посилення міської 

політики у сфері 

культури та формування 

інтегрованої екосистеми 

для міста 

2020 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

комунальна 

установа “Інститут 

стратегії культури“

Планується і експертне, 

якісне дослідження, 

кількісне дослідження 

культурних практик 

львів'ян. - -

Робочою групою напрацьовано 

концепцію платформи та сформовано 

технічне завдання для створення веб-

сайту.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

27.2

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Програма "Львів 

2020: Фокус на 

культуру"

Реалізація 

демонстраційного 

проєкту для створення 

ефективної екосистеми  

культури та туризму – 

"MuseumCityLab"

2020 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

комунальна 

установа “Інститут 

стратегії культури“

- - -

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.

27.3

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Програма "Львів 

2020: Фокус на 

культуру"

Реалізація 

демонстраційного 

проєкту "Майстерня 

міста 2020"

2020 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

комунальна 

установа “Інститут 

стратегії культури“

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 

міста 2021.

6. Корегування програми та 

бюджету для проведення 

офлайн та онлайн заходів 

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.

планується 

залучити                       

           10 000

-

Майстерня міста — це щорічна подія у 

Львові, яка об'єднує громадськість, 

владу та бізнес для якісного 

перетворення міста, використовуючи 

кращі практики залучення мешканців. 

Десята ювілейна Майстерня міста 

відбуватиметься цьогоріч 26-31 серпня 

у форматі квесту. Кожен охочий може 

взяти участь з проходження квесту: 

починаючи від обговорень про 

розвиток міста до майстрування 

різноманітних об'єктів у громаді. 

Реєстрація проєктів та пропозицій 

тривала до 13 травня 2021р. 

Кожна проєктна заявка може отримати 

фінансування на втілення у розмірі до 

30 тис. грн та менторський супровід 

експертів КУ Інститут міста.

27.4

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Програма "Львів 

2020: Фокус на 

культуру"

Створення системи 

неформальної освіти 

діячів у сфері культури

2020 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

комунальна 

установа “Інститут 

стратегії культури“

- - -

Протягом року, з лютого 2020 по лютий 

2021 року реалізовувалася Міжнародна 

програма підвищення компетенцій 

менеджерів культури LWOWRO

27.5

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Програма "Львів 

2020: Фокус на 

культуру"

Створення освітньо-

музичного проєкту "¾" із 

залученням професорів 

музики та аплікантів до 

музично-освітніх 

навчальних закладів

2020 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

комунальна 

установа “Інститут 

стратегії культури“

Проект, що має на меті 

розвиток та 

популяризацію 

класичної музики, 

залучення широкого 

кола професійних 

музикантів до 

навчальних заходів

- -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

27.6

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Програма "Львів 

2020: Фокус на 

культуру"

Реалізація 

демонстраційного 

проєкту "Центри освіти 

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“

- - -

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. 


27.7

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Програма "Львів 

2020: Фокус на 

культуру"

Формування міської 

політики збереження та 

розвитку спадщини 

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 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

комунальна 

установа “Інститут 

стратегії культури“, 

управління туризму 

департаменту 

розвитку

- - -

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": історико-

мистецький  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. 


27.8

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Програма "Львів 

2020: Фокус на 

культуру"

Створення інструментів 

для інтеграції культури у 

громадські простори м. 

Львова через реалізацію 

проєкту "Park Life", 

міжмузейного 

виставкового проєкту 

"Vіva Botanic" Символіка 

рослин у культурі", 

програми "Право на 

місто"

2020 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

комунальна 

установа “Інститут 

стратегії культури“
- - -

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.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

27.9

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Програма "Львів 

2020: Фокус на 

культуру"

Системний розвиток 

креативних та 

культурних індустрій – 

реалізація проектів "Art 

Sale Lviv", "Тлум і Крам"

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

комунальна 

установа “Інститут 

стратегії культури“

Планується реалізація 

заходів у другому 

півріччі 2021 року, 21-22 

серпня 2021 року до 

Дня Незалежності 

України.

- -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

27.1

0.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Програма "Львів 

2020: Фокус на 

культуру"

Проведення публічних 

подій у межах програм 

"Natura Kultura. Великий 

пікнік" та "Жнива! Аграрії 

та художники"

2020 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

комунальна 

установа “Інститут 

стратегії культури“

- - -

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. Жнива! Аграрії та художники!: 

проведення ярмарку аграріїв та 

художників – масштабного заходу на 

верхній терасі Стрийського парку. 

27.1

1.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Програма "Львів 

2020: Фокус на 

культуру"

Реалізація 

демонстраційного 

освітнього проекту "Генії 

з мікрорайонів", у рамках 

якого передбачається 

виконання 5-ти муралів у 

5-ти районах міста 

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.

- 709,57

1. Мурал, присвячений Б. Возницькому 

- реалізовано, 2. Мурал "Подяка 

лікарям" - реалізовано, 3. Мурал, 

присвячений В. Сліпаку - реалізовано, 

4. Мурал, присвячений А. 

Шептицькому - реалізовано.

27.1

2.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Програма "Львів 

2020: Фокус на 

культуру"

Реалізація освітньо-

пізнавального освітнього 

проекту "Форум критиків"

2020 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

комунальна 

установа “Інститут 

стратегії культури“

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

27.1

3.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Програма "Львів 

2020: Фокус на 

культуру"

Реалізація проекту 

"Політ", присвяченого 

галицькій авіації

2020 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

комунальна 

установа “Інститут 

стратегії культури“

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

27.1

4.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Програма "Львів 

2020: Фокус на 

культуру"

Створення та 

забезпечення діяльності 

Фонду культури Львова

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

комунальна 

установа “Інститут 

стратегії культури“

Продовження 

попереднього циклу 

розробки:

2020 - проект 

«Можливості та 

механізми створення 

міських фондів культури»

2021 - 1. Підготовка 

проєкту ухвали про 

створення Фонду культури 

Львова

2. Прийняття Ухвали

3. Проведення робочих 

зустрічей із розробки та 

затвердження структури 

діяльності і статуту Фонду

4. Проведення робочих 

зустрічей із 

напрацювання положення 

про Наглядову раду Фонду

5. Проведення конкурсу 

на керівника Фонду

- -

Підготовано та прийнято ухвалу № 

1104 Про створення комунальної 

установи “Фонд культури Львівської 

міської територіальної громади“.  

Тривають зустрічі із напрацювання 

положення про Наглядову раду

28.1

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Забезпечення 

проведення 

загальноміських 

подій

Співпраця з 

громадськими 

організаціями та 

суб’єктами 

підприємницької 

діяльності у сфері 

організації 

загальноміських подій

2020-2022 Департамент 

“Адміністрація 

міського голови“

-
16 фізичних 

осіб підприємців
894,74

Укладено договори з 16 фізичними 

особами підприємцями на надання 

товарів і послуг для проведення 

загальноміських подій.

28.2

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Забезпечення 

проведення 

загальноміських 

подій

Підняття національного 

синьо-жовтого прапора 

над львівською Ратушею 

на знак вшанування 

першого підняття синьо-

жовтого прапора на 

будівлі Ратуші

2020-2022 Департамент 

“Адміністрація 

міського голови“

- 2 -

Захід відбувся за участі двох депутатів 

1-го демократичного скликання які 

підняли прапор над вежею Ратуші

28.3

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Забезпечення 

проведення 

загальноміських 

подій

Святкування Дня міста з 

безліччю подій, 

концертів, освітніх та 

розважальних заходів

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

-

до 1 000 

офлайн та 

понад 5 000 

онлайн

16,50

Реалізацію заходу обмежили, у зв'язку 

з карантином. Було проведено 

урочисту церемонію винесення 

штандарту міста без святкової 

програми

28.4

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Забезпечення 

проведення 

загальноміських 

подій

Організація заходів, 

присвячених Першому 

публічному виконанню 

Державного гімну України 

2020-2022 Департамент 

“Адміністрація 

міського голови“ - 200 -

Захід проведено за участі медичних 

працівників, духовенства, хору 

депутатів Львівської міської ради та 

Хорової капелли "Дударик"



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

 

28.5

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Забезпечення 

проведення 

загальноміських 

подій

Організація заходів зі 

святкування Дня 

вишиванки

2020-2022 Департамент 

“Адміністрація 

міського голови“

- 50 5,00

У Львові вже традиційно античні статуї 

Нептуна, Амфітріти, Адоніса та Діани й 

фігури левів-охоронців Ратуші 

одягнули у вишивані сорочки й 

вишивані маски. Також у вишиванку 

одягнули найбільшого лева міста, 

якого встановили до сторіччя ЗУНР.

Також була створена фотозона для 

мешканців та виготовлено банер. 

28.6

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Забезпечення 

проведення 

загальноміських 

подій

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 

2020-2022 Департамент 

“Адміністрація 

міського голови“

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

28.7

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Забезпечення 

проведення 

загальноміських 

подій

Організація заходу 

"Поливаний понеділок" 

2020-2022 Департамент 

“Адміністрація 

міського голови“
- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

28.8

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Забезпечення 

проведення 

загальноміських 

подій

Щорічне відзначення Дня 

Незалежності, у межах 

якого проводитимуться: 

святковий концерт та 

парад, відеомапінг, 

лекції, вистави та дискусії

2020-2022 Департамент 

“Адміністрація 

міського голови“

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

28.9

.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ

Забезпечення 

проведення 

загальноміських 

подій

Відзначення Дня 

Захисника Вітчизни

2020-2022 Департамент 

“Адміністрація 

міського голови“
- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

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.

1 328 492,5 Проведено 32 заходи.

29.2

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

Сприяння роботі 

з молоддю, 

створення 

сприятливих 

умов 

життєдіяльності, 

гармонійного та 

різнобічного 

розвитку дітей та 

молоді

Подання пропозицій 

щодо створення 

сприятливих умов для 

розвитку молодіжної 

інфраструктури м. Львова

2020-2022 Управління 

молодіжної 

політики 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Створення вело-

паркувальних площадок 

біля студентських 

гуртожитків та 

університетів.

Забезпечення 

камерами 

відеоспостереження 

територій біля 

студентських гуртожитків

- -

1. Визначено місця облаштування 

велопаркувальних площадок, створено 

робочу групу.

2. Визначено місця облаштування 

камерами відеоспостереження біля 

студентських гуртожитків.

29.3

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

Сприяння роботі 

з молоддю, 

створення 

сприятливих 

умов 

життєдіяльності, 

гармонійного та 

різнобічного 

розвитку дітей та 

молоді

Участь у всеукраїнських 

та міжнародних проєктах 

у галузі молоді

2020-2022 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”

55 -

Подано ряд проектів для погодження 

та спільної реалізації.

29.4

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

Сприяння роботі 

з молоддю, 

створення 

сприятливих 

умов 

життєдіяльності, 

гармонійного та 

різнобічного 

розвитку дітей та 

молоді

Організація та 

співорганізація 

проведення молодіжних 

масових заходів

2020-2022 Управління 

молодіжної 

політики 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Проведення 

масштабних заходів 

для молоді. "Юний 

комбатант", "Навчайся 

відповідально", 

"Експозиція 

можливостей", "Перша 

місцева школа 

самоврядування"

"Експозиція 

можливостей" - 

40,                

"Місцева школа 

само-

врядування" - 

40

177,3

Реалізовано заходи "Експозиція 

можливостей" - з 23.06 по 16.07, 

м.Львів; - "Місцева школа 

самоврядування" - з 31.05 по 01.06, 

м.Львів, вул. С. Бандери 12



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

29.5

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

Сприяння роботі 

з молоддю, 

створення 

сприятливих 

умов 

життєдіяльності, 

гармонійного та 

різнобічного 

розвитку дітей та 

молоді

Сприяння у 

міжнародному 

співробітництві з питань 

молоді

2020-2022 Управління 

молодіжної 

політики 

департаменту 

гуманітарної 

політики

1. Організація молодіжних 

візитів молоді країн 

Європи та Скандинавії до 

Львова у після 

карантинний період 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”, Школа прав 

людини, “Права людини: 

молодь та діти”)

Активна участь 

в зустрічах та 

подання 

пропозицій з 

боку УМП ЛМР

-

Напрацьовано механізм проведення 

міжнародних молодіжних візитів  і 

студентських обмінів. Напрацьовано та 

подано ряд заходів в рамках ініціативи 

«Громада дружня до дітей та молоді»

29.6

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

Сприяння роботі 

з молоддю, 

створення 

сприятливих 

умов 

життєдіяльності, 

гармонійного та 

різнобічного 

розвитку дітей та 

молоді

Формування бачення 

розвитку вуличної 

дитячої інфраструктури

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.

- -

На даний час, проводиться комплекс 

заходів спрямованих на розробку 

механізму доповнення до комплексної 

схеми розміщення дитячи, дитячо - 

спортивних, спортивних майданчиків 

земельними ділянками на територіях 

ЛМТГ ( приєднаних територіях) 

Прийнятих ухвал про доповнення 

схеми розміщення дитячих, дитячо - 

спортивних, спортивних майданчиків 

на території м. Львова - 3. доповнено 

46 нових ділянок

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"

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. 

Фінансування заходів 

управлінням молодіжної 

політики.

1 544 177,6

Львівською міською молодіжною 

громадською організацією "Станиця 

Львів Пласту" - національною 

скаутською організацією України 

проведено 24 заходи



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

30.2

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

Розвиток 

пластового руху 

та Львівської 

міської 

молодіжної 

громадської 

організації 

"Станиця Львів 

Пласту"

Придбання туристично-

спортивного 

спорядження та 

матеріально-технічних 

засобів для якісного 

проведення заходів для 

дітей та молоді "Станиці 

Львів Пласту"

2020-2022 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. 

- 27,2

Придбано необхідне спорядження 

відповідно до потреб Станиці Львів 

Пласту. 

30.3

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

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 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. 

- -

Подано заявки на два приміщення за 

адресами: вул Тернопільська, 19. та С. 

Петлюри, 36. Із запропонованих 

варіантів приміщень для Пласту не 

було виділено. Триває пошук нових 

приміщень для Пласту.

30.4

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

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 Управління 

молодіжної 

політики 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Подання звернень в 

управління освіти щодо 

надання приміщень 

спортивних та актових 

залів відповідно до 

планів діяльності 

Станиці Львів

- -

За запитом використовуються 

приміщення  62-ї школи, бібліотеки 

№6, Медіатеки, УКУ, 68 школи, Музею 

ім. Андрея Шептицького, Палацу 

культури імені Гната Хоткевича, Храму 

Благовіщення Пресвятої Богородиці, 

Сенсотеки, Lem Station, та приміщення 

за адресою вул. Пасічна, 83.

30.5

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

Розвиток 

пластового руху 

та Львівської 

міської 

молодіжної 

громадської 

організації 

"Станиця Львів 

Пласту"

Ремонт приміщень, які 

використовуються для 

діяльності пластових 

куренів, гнізд, роїв та 

гуртків

2020-2022 Управління 

молодіжної 

політики 

департаменту 

гуманітарної 

політики
- - 2 303,74

Завершено ремонт приміщення за 

адресою проїзд Крива Липа, 9. 

Очікується ремонт приміщень за 

адресами вул. Тютюнників, 25, вул. 

Коциловського, 16, вул. Леонтовича, 5, 

вул. Житомирська, 12, вул. Єфремова, 

83, вул. Здоров'я, 3, вул. 

Котляревського, 17, вул. Хоткевича, 16-

а



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

30.6

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

Розвиток 

пластового руху 

та Львівської 

міської 

молодіжної 

громадської 

організації 

"Станиця Львів 

Пласту"

Висвітлення у засобах 

масової інформації подій 

"Станиці Львів Пласту"

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. 

- -

Підготовлена і поширена інформація 

про виїзд міського голови на пластову 

домівку у Винниках. Поширено у 

засоби масової інформації  всі 

повідомлення, які надходили зі станиці 

Львів у прес-службу Львівської міської 

ради про організацію і проведення 

заходів Пласту.

31.1

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

Створення 

молодіжного 

медіа-ресурсу, 

гнучкої 

неформальної 

мережі 

молодіжного 

середовища, 

міського 

волонтерського 

корпусу

Щорічний Всеукраїнський 

захід для молоді 

"МолоДвіж", який 

передбачає зустріч 

змінотворців, 

спілкування та 

інтерактив задля 

порозуміння

2020-2022 Комунальна 

установа 

“Львівський міський 

молодіжний центр“ 

Підготовчий етап - захід 

планується на 4 

вересня 2021 року.

- -

Проводяться підготовчі роботи.

31.2

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

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

2020-2022 Комунальна 

установа 

“Львівський міський 

молодіжний центр“

Підготовчий етап - захід 

планується на листопад 

2021 року.

- -

Проводяться підготовчі роботи.  

Основну координацію проведення 

заходу передано управлінню 

молодіжної політики.

31.3

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

Створення 

молодіжного 

медіа-ресурсу, 

гнучкої 

неформальної 

мережі 

молодіжного 

середовища, 

міського 

волонтерського 

корпусу

Проведення хакатону з 

питань участі молоді у 

місцевому 

самоврядуванні

2020-2022 Комунальна 

установа 

“Львівський міський 

молодіжний центр“

Підготовчий етап - захід 

планується на листопад-

грудень 2021 року.

- -

Проводяться підготовчі роботи.  

Частково координацію проведення 

заходу передано управлінню 

молодіжної політики.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

32.1

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

Впровадження 

програми 

соціальної 

відповідальності 

бізнесу "Львів 

МолоДвіж Інвест"

Розробка та створення 

Клубу соціальних 

інвесторів, який має на 

меті залучення бізнесу 

до підтримки соціального 

підприємництва

2020-2022 Комунальна 

установа 

“Львівський міський 

молодіжний центр“ - - -

Формат заходу трансформовано на 

підтримку реалізації проекту Індекс 

благополуччя молоді

33.1

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

Проведення 

молодіжних 

обмінів між 

містами України 

з питань 

розвитку 

муніципалітетів

Обмін досвідом молодих 

людей з різних частин 

України

2020-2022 Комунальна 

установа 

“Львівський міський 

молодіжний центр“ - - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

33.2

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

Проведення 

молодіжних 

обмінів між 

містами України 

з питань 

розвитку 

муніципалітетів

Узагальнення і 

поширення кращих 

європейських та світових 

практик у сфері 

молодіжної політики

2020-2022 Комунальна 

установа 

“Львівський міський 

молодіжний центр“

На 12 серпня 2021р. 

Вперше у Львові 

відбудеться 

святкування 

Міжнародного Дня 

молоді.

300 -

Львів - фіналіст конкурсу Молодіжна 

столиця Європи 2024. Активності 

зосереджені у цьому напрямку. 

33.3

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

Проведення 

молодіжних 

обмінів між 

містами України 

з питань 

розвитку 

муніципалітетів

Проведення тематичних 

заходів задля активного 

залучення молоді до всіх 

сфер життя на місцевому 

і регіональному рівнях

2020-2022 Комунальна 

установа 

“Львівський міський 

молодіжний центр“

Планується до 

реалізації після 

проведення опитування 

Індекс благополуччя 

молоді у листопаді-

грудні 2021 року.

- -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

34.1

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

Створення 

культури 

креативу

Проведення 

міжнародного музичного 

фестивалю "Флюгери 

Львова" 

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

34.2

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

Створення 

культури 

креативу

Проведення двічі на рік 

фестивалю "Ніч у Львові" 

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

Планується проведення 

заходу у другому 

півріччі 2021 року. - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

34.3

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

Створення 

культури 

креативу

Проведення щорічного 

фестивалю дитячих та 

юнацьких театральних 

колективів "Казка у гаю".

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

Планується проведення 

заходу у другому 

півріччі 2021 року. - -

Проводяться підготовчі роботи для 

проведення "Казки в гаю" - фестивалю 

дитячих та юнацьких колективів 

34.4

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

Створення 

культури 

креативу

Організація щорічного 

добросусідського 

фестивалю у мікрорайоні 

Топольна-Замарстинів 

"Балатон-фест"

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

Свято організовують 

ініціативні мешканки 

району за підтримки 

управління культури 

Львівської міської ради. 

Мета свята — 

згуртувати і 

познайомити сусідів між 

собою, розвивати 

мікрорайон.

- -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

34.5

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

Створення 

культури 

креативу

Проведення Фестивалю-

лабораторії підліткової 

драматургії "ДрамаTeen", 

який допомагає відібрати 

талановитих школярів

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку
- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

35.1

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

Партисипативні 

проєкти в 

оновлених 

бібліотеках міста

Діяльність Першої 

Львівської Медіатеки, 

Urban бібліотеки, Wiki-

бібліотеки

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

- - -

Ведення офіційних сторінок закладів у 

соціальних мережах. Видача книг на 

замовлення. Діяльність бібліотек 

обмежена у зв'язку з карантином.

36. КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

Організація 

конкурсів "Юні 

таланти"

Організація конкурсів 

"Юні таланти"

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

37.1

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

Проєкт "Friendly 

school"

Проведення  тренінгів з 

бюджетування видатків 

та розподілу ресурсів, 

формування команди, 

дизайну, стратегії 

комунікації, тайм-

менеджменту

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики - 19 600,00

Проведено конкурс проектів Friendly 

school. Визначено 3 проекти-

переможці, до створення яких залучені 

учні. Згідно з проектами 

передбачається створення сучасної 

лабораторії в школі № 70, медіатеки в 

школі № 82 та сучасний центр в школі 

№ 52.

38. КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

Патріотичне 

виховання 

учнівської 

молоді м. 

Львова, 

популяризація 

аніматорства та 

шкільного 

волонтерського 

руху

Патріотичне виховання 

учнівської молоді м. 

Львова, популяризація 

аніматорства та 

шкільного 

волонтерського руху

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 45 102,6

Закуплено обладнання для 

облаштування у школах кабінетів   

"Захист України"

39.1

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

Проєкт 

"Маленький 

принц. Львів, що 

любить тварин"

Видрук зошитів для учнів 

7-х класів та організація 

уроків, на яких діти 

спілкуватимуться з 

вчителями про 

взаємодію людей та 

тварин, потреби тварин, 

наслідки 

безвідповідального 

ставлення до них та 

правила відповідальної 

поведінки.

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

39.2

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

Проєкт 

"Маленький 

принц. Львів, що 

любить тварин"

Проведення навчальних 

дводенних тренінгів для 

вчителів біології, які 

викладають курс зоології, 

“круглих столів“ та прес-

конференції

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики - 35 -

Проведено 500 тематичних уроків у 

навчальних закладах. 

39.3

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

Проєкт 

"Маленький 

принц. Львів, що 

любить тварин"

Придбання цінних 

подарунків для 

переможців конкурсу "До 

чотирилапих як до себе"

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021року

39.4

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

Проєкт 

"Маленький 

принц. Львів, що 

любить тварин"

Проведення 

презентаційних тренінгів 

для вчителів шкіл України

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики - 29 -

Протягом 2020 - 2021 навчального 

року проводилися робочі зустрічі, 

зокрема віртуальний майстер-клас 

для вчителів шкіл України, 

навчання для вчителів МТГ Львова, 

проведення тематичних уроків.

40.1

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

Проєкт "Юні 

екскурсоводи"

Навчальні тренінги та 

екскурсії для юних 

екскурсоводів з числа 

школярів міста

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

-
учні 5 - 10 

класів
-

Проведено тематичні комунікативні 

лекції та вікторини у великій сесійній 

залі та екскурсії львівською ратушею 

музейними експозиціями, 

архітектурним простором Львова.

40.2

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

Проєкт "Юні 

екскурсоводи"

Придбання призів для 

успішних учасників 

проєкту

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

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 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

41.2

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

Розвиток 

молодих лідерів 

та підтримка 

Української 

академії 

лідерства

Організація та 

проведення освітньо-

виховних та культурно-

мистецьких заходів: 

форумів, конференцій, 

семінарів, літніх шкіл, 

фестивалів, акцій, 

експозицій, флешмобів, 

спрямованих на 

формування ціннісних 

орієнтирів, національної 

ідентичності та 

відповідального 

лідерства молоді

2020-2022 Управління 

молодіжної 

політики 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 295 222,3

Реалізовано заходи - "Місцева школа 

самоврядування" - з 31.05 по 01.06, 

м.Львів, вул. С. Бандери 12, 

"Експозиція можливостей" - з 23.06 по 

16.07.2021.

41.3

.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ

Розвиток 

молодих лідерів 

та підтримка 

Української 

академії 

лідерства

Організація та 

проведення міжнародних 

заходів, у тому числі 

заходів з елементами 

культурної дипломатії, 

спрямованих на 

покращення 

міжнародного іміджу 

України

2020-2022 Управління 

молодіжної 

політики 

департаменту 

гуманітарної 

політики
- - 82,44

Заходи реалізовуються відповідно до 

Програми створення сприятливих умов 

розвитку молодих лідерів та підтримки 

Української академії лідерства у м. 

Львові

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
- - 285,00

ЛКП "Спортресурс" здійснює 

реконструкцію нежитлового 

приміщення, за адресою вул. 

Стрийська, 87, під клуб єдиноборств. 

Проводяться будівельні роботи.

42.2

.

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

- - -

Отримано дозвіл на виконання 

будівельних робіт. Проводяться 

коригування проекту згідно з 

отриманими зауваженнями. Підрядник 

ТОВ «Альтіс-Констракшн» призупинив 

роботу. 

42.3

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Розвиток 

спортивної 

інфраструктури 

м. Львова

Будівництво шести 

муніципальних басейнів 

2020-2022 Управління спорту 

Департаменту 

гуманітарної 

політики
- - -

Прийнято ухвалу № 6376 від 

05.03.2020р. з переліком земельних 

ділянок які будуть відведені для 

подальшого будівництва басейнів. 

Триває розгляд питання управлінням 

земельних ресурсів



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

43.1

.

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

2020-2022 Управління спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

1. Подання документів 

2. Опрацювання 

документації

3. Вручення премії

49 1 300,0

Підготовано розпорядження міського 

голови на виплату премій спортсменам 

та тренерам, як вибороли призові 

місця на Чемпіонатах Світу та Європи

43.2

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Стимулювання 

росту рівня 

спортивних 

досягнень та 

підвищення 

кваліфікації 

працівників 

установ, 

організацій, 

підпорядкованих 

підприємств

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

Збільшення кількості 

секцій з різних видів 

спорту та залучення і 

мотивація молодих 

тренерів до роботи у 

спортивній галузі.
3 200 93 026,8

У м. Львові функціонують 16 ДЮСШ.  У 

ДЮСШ культивуються різноманітні 

види спорту, здійснюється розвиток та 

популяризація фізичної культури та 

спорту у м. Львові, створюються умови 

для залучення  молоді до здорового 

способу життя та здійснюється 

підготовка висококваліфікованих 

спортсменів.

43.3

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Стимулювання 

росту рівня 

спортивних 

досягнень та 

підвищення 

кваліфікації 

працівників 

установ, 

організацій, 

підпорядкованих 

підприємств

Підтримка талановитих 

спортивних тренерів, які 

працюють з дітьми та 

молоддю, через надання 

їм разових грошових 

винагород

2020-2022 Управління спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

1. Конкурс

2. Опрацювання 

документів

3. Визначення 

переможців

- -

Підтримка спортивних тренерів 

реалізовується відповідно до 

Програми “Дитячий тренер“ на 2021 

роки, на конкурсній основі. Подають 

заявки на отримання винагороди 

щорічно близько 200 осіб, отримують 

премії орієнтовно 100 осіб з їх числа.

44.1

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Участь у 

всеукраїнських 

та міжнародних 

проєктах у галузі 

спорту

Організація та 

проведення 

Міжнародного турніру зі 

стрільби з лука "Золота 

Осінь"

2020-2022 Управління спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Захід відповідно до 

ухвали від 17.06.2021 

№ 932 "Про 

затвердження 

Програми з організації 

та проведення 

Міжнародного турніру зі 

стрільби з лука "Золота 

осінь" 2021

500 -

Прийнято ухвалу від 17.06.2021 № 932 

"Про затвердження Програми з 

організації та проведення 

Міжнародного турніру зі стрільби з лука 

"Золота осінь" 2021" Турнір має на меті 

популяризацію стрільби з лука серед 

населення, залучення дітей та молоді 

до участі у заняттях цим видом спорту. 

Триває підготовка до проведення 

турніру. Захід планується на вересень 

2021р.

44.2

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Участь у 

всеукраїнських 

та міжнародних 

проєктах у галузі 

спорту

Організація та 

проведення 

Міжнародного турніру з 

хокею "Львів Трофі"

2020-2022 Управління спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

1. Конкурс

2. Опрацювання 

документів

3. Визначення 

переможців

- -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021р.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

44.3

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Участь у 

всеукраїнських 

та міжнародних 

проєктах у галузі 

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

200 100,0

Захід відбувається в рамках Програми 

"Відкриті кубки Львова" Триває 

підготовка до проведення турніру. 

Захід планується на серпні 2021р.

44.4

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Участь у 

всеукраїнських 

та міжнародних 

проєктах у галузі 

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

- -

Заходи реалізовуються впродовж року 

за запитом організаторів.

45.1

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Організаційна та 

фінансова 

підтримка 

спортивних 

клубів та 

організацій

Надання фінансової 

підтримки громадським 

організаціям на 

закупівлю спортивної 

форми та спортивного 

інвентарю

2020-2022 Управління спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики
-

77 громадських 

організацій
2 500,0

Сформовано та затверджено 

Календарний план на2021 рік.

45.2

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Організаційна та 

фінансова 

підтримка 

спортивних 

клубів та 

організацій

Розвиток Львівського 

комунального закладу 

"Клуб ігрових видів 

спорту"

2020-2022 Управління спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Комунальний заклад 

"Клуб ігрових видів 

спорту" створює 

сприятливі умов для 

розвитку та 

популяризації фізичної 

культури та ігрових 

видів спорту у м. 

Львові, залучає молодь 

до здорового способу 

життя та здійснює 

підготовку 

висококваліфікованих 

спортсменів-

професіоналів.

722 13 453,2

Робота здійснюється безперервно 

протягом року відповідно до Програми 

розвитку Львівського комунального 

закладу "Клуб ігрових видів спорту".

45.3

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Організаційна та 

фінансова 

підтримка 

спортивних 

клубів та 

організацій

Відновлення спортивних 

баз комунальних дитячо-

юнацьких спортивних 

шкіл

2020-2022 Управління спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

1. Створення ПКД. 2. 

Проведення 

експертизи. 

3. Перевірка експертизи 

фінконтролем. 

4. Проведення 

фінансування. 

5. Проведення тендеру. 

6. Підписання угоди на 

проведення робіт.

14 ДЮСШ м. 

Львова
17 725,1

Реалізовується на об'єктах: 1. 

Капітальний ремонт приміщення КЗ 

"ДЮСШ ім. О. Дем'янюка" за адресою: 

м. Львів, вул. Антоновича, 66. 2. 

Капітальний ремонт приміщення КЗ 

"ДЮСШ ім. О. Дем'янюка" за адресою: 

м. Львів, вул. Сеченова, 7. 3. 

Капітальний ремонт приміщення КЗ 

"СДЮСШОР "Електрон ім. Б. Кокота" 

(ремонт павільйону, встановлення 

освітлення) за адресою: вул 

Грабовського, 11.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

46.1

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Організація та 

співорганізація 

проведення 

спортивно-

масових заходів

Надання фінансової 

підтримки громадським 

організаціям та дитячо-

юнацьким спортивним 

школам, 

підпорядкованим 

громадським 

організаціям, на 

проведення спортивних 

заходів

2020-2022 Управління спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

1. Конкурс

2. Опрацювання 

документів

3. Визначення 

переможців 

Заплановано 

проведення 155 

спортивних заходів

15 500 4 200,0

Проведено 28 спортивних заходи

46.2

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Організація та 

співорганізація 

проведення 

спортивно-

масових заходів

Організація та 

проведення кубка Львова 

з триатлону

2020-2022 Управління спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

1. Конкурс

2. Опрацювання 

документів

3. Визначення 

переможців

200 300,0

Захід відбудеться в рамках Програми 

"Відкриті кубки Львова". Триває 

підготовка до проведення заходу. Захід 

відбудеться у вересні 2021 року.

46.3

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Організація та 

співорганізація 

проведення 

спортивно-

масових заходів

Організація та 

проведення відкритого 

кубка Львова з мотокросу

2020-2022 Управління спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

1. Конкурс

2. Опрацювання 

документів

3. Визначення 

переможців

300 300,0

Захід відбудеться в рамках Програми 

"Відкриті кубки Львова". Триває 

підготовка до проведення заходу. Захід 

відбудеться в жовтні 2021 року.

46.4

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Організація та 

співорганізація 

проведення 

спортивно-

масових заходів

Організація та 

проведення Ігор 

ветеранів спорту

2020-2022 Управління спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року

46.5

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Організація та 

співорганізація 

проведення 

спортивно-

масових заходів

Організація та 

проведення спортивних 

змагань – Відкритих 

кубків Львова з офіційно 

визнаних в Україні видів 

спорту на умовах 

співфінансування

2020-2022 Управління спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

1. Конкурс

2. Опрацювання 

документів

3. Визначення 

переможців 

Заплановано 

проведення 47 Відкриті 

кубки Львова з різних 

видів спорту

10 300 7 349,0

Заходи реалізовуються впродовж року 

за запитом організаторів. Затверджено 

Календарний план на 2021 рік. Станом 

на 01.07 проведено 5 Відкритих кубків 

Львова.

47.1

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Сприяння у 

міжнародному 

співробітництві з 

питань спорту

Надання фінансової 

підтримки перспективним 

спортсменам - 

претендентам на участь 

у ХХХІІ Літніх 

Олімпійських іграх та ХVI 

Літніх Параолімпійських 

іграх

2020-2022 Управління спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Фінансова підтримка 

здійснюється до 

початку Ігор ХХХІІІ 

Олімпіади та ХVI 

Літніх 

Параолімпійських 

іграх.

25 1 863,6

Щомісячна виплата стипендій 25 

спортсменам елітної групи, 

кандидатам на участь у Іграх ХХХІІІ 

Олімпіаді та ХVI Літніх 

Параолімпійських іграх.

47.2

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Сприяння у 

міжнародному 

співробітництві з 

питань спорту

Надання фінансової 

підтримки на проведення 

спортивних заходів з 

метою популяризації 

олімпійських видів спорту

2020-2022 Управління спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики - 1 500 200,0

Заходи реалізовуються впродовж року 

за запитом організаторів. Затверджено 

Календарний план на 2021 рік.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

47.3

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Сприяння у 

міжнародному 

співробітництві з 

питань спорту

Організація та 

проведення 

Міжнародного фан-

фестивалю "Єврофанз"

2020-2022 Управління спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

48.1

.

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

- - 2 571,2

Завершено роботи з облаштування 

мультифункційного майданчика для 

гри у футбол та баскетбол з 

полівініловим покриттям

48.2

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Розвиток 

вуличної 

спортивної 

інфраструктури

Капітальний ремонт 

спортивного майданчика 

на            вул. Т. 

Шевченка, 360 (міні-

футбольний майданчик зі 

штучним покриттям та 

вуличними тренажерами)

2020-2022 Управління спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - 2 651,8

ЛКП «Спортресурс» завершує роботи 

з облаштування мультифункійного 

майданчика. Було облаштовано міні-

футбольний майданчик з штучною 

травою, лавами для запасних гравців 

та освітленням. Також тривають 

роботи над зоною з вуличними 

тренажерами та місцями для 

відпочинку відвідувачів спортивного 

майданчика. Роботи виконуються 

підрядною організацією ТзОВ «Динамо 

Інвест».

48.3

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Розвиток 

вуличної 

спортивної 

інфраструктури

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

- - 4 365,1

ЛКП "Спортресурс" проводить роботи з 

облаштування мультифункційного 

майданчика для гри у футбол та 

баскетбол з поліуретановим покриттям 

та штучною травою.

48.4

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Розвиток 

вуличної 

спортивної 

інфраструктури

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)

2020-2022 Управління спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - 321,1

ЛКП "Спортресурс" замовило 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації на облаштування 

мультифункційного майданчика з 

тенісними кортами, міні-футбольним 

майданчиком, баскетбольним 

майданчиком, біговими доріжками



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

48.5

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Розвиток 

вуличної 

спортивної 

інфраструктури

Капітальний ремонт 

спортивного майданчика 

на           вул. Тракт 

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

- - 4 541,34

ЛКП "Спортресурс" завершило роботи 

з облаштування мультифункційного 

майданчика з поліуретановим 

покриттям, зоною для Street Workout, 

вуличними тренажерами та біговою 

доріжкою з поліуретановим покриттям.

48.6

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Розвиток 

вуличної 

спортивної 

інфраструктури

Зведення на                                   

             вул. І. 

Величковського, 16-18 

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

- - 4 491,71

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.

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

- - 4 413,2

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.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

49.1

.

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 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 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

49.2

.

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

Придбання подарунків 

для переможців 

Командних естафет 

відповідно до програми 

активностей

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

49.3

.

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

Підготовка та 

забезпечення належного 

технічного стану 

спортивних споруд для 

проведення масових 

спортивних та культурно-

видовищних заходів

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

50.1

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Проект "Здорова 

родина - міцна 

Україна":

Проведення родинного 

фізкультурно-

оздоровчого заходу з 

рухливими іграми та 

естафетами із 

залученням батьків, 

школярів та вчителів

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики - - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

50.2

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Проект "Здорова 

родина - міцна 

Україна":

Придбання подарунків 

для переможців заходів 

проекту, для 

стимулювання 

подальшого проведення 

родинного активного 

відпочинку

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики - - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

51.1

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Проект "Урок на 

здоров’я"

Проведення навчальних 

тренінгів для учителів 

фізкультури міста із 

проведення тематичних 

уроків, спрямованих на 

задіяння та опрацювання 

певної частини тіла 

(зокрема "Здорова 

спина", "Здорова стопа" 

та ін.)

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

51.2

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Проект "Урок на 

здоров’я"

Організація візитів для 

школярів до 

спеціалізованих 

спортивних комплексів та 

здійснення пробних 

тренувань на 

різноманітних 

профільних майданчиках

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики
- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

52.1

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Проект "Цілий 

рік граємо – 

здоров’я 

здобуваємо"

Проведення теоретико-

практичних занять з 

різних видів спорту

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

52.2

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Проект "Цілий 

рік граємо – 

здоров’я 

здобуваємо"

Придбання подарунків 

для переможців 

фізкультурно-оздоровчих 

квестів

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

53.1

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Проект "Джуніор 

Z" - соціальний 

рух за сприяння 

розвитку нових 

видів спорту 

серед школярів

Впровадження нових 

варіативних модулів з 

фізичної культури для 

ознайомлення з 

різноманітними видами 

спорту та рухової 

активності

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики - 23 -

Проведення шкільної ліги з 

алтиматфризбі для учнів ЗЗСО м. 

Львова (5-ті класи)

53.2

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Проект "Джуніор 

Z" - соціальний 

рух за сприяння 

розвитку нових 

видів спорту 

серед школярів

Закупівля інвентаря та 

обладнання для шкіл-

учасників проекту для 

заняття видами спорту, 

які були вибрані 

пріоритетними, після 

ознайомчих занять

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики - - -

Закуплено інвентар для шкіл-учасників 

проекту



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

53.3

.

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 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

-

1. 23 учасники

2. 48 учасників

3. 22 учасника 

1. Проведення спортивного свята 

крофтболу для школярів м. Львова. 

2. Проведення спортивного свята 

корфболу для школярів м. Львова 

(6 кл.).

3. Презентація "Нових варіативних 

модулів" (корфбол, футбол, 

бадмінтон, печанк, чирлідинг, регбі 

(5 кл.).

53.4

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Проект "Джуніор 

Z" - соціальний 

рух за сприяння 

розвитку нових 

видів спорту 

серед школярів

Придбання подарунків 

для переможців шкільних 

ліг

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики - - -

Заходи реалізовуються впродовж року.

54.1

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Проект "Здорова 

постава" - 

програма 

залучення дітей 

1-4 класів до 

занять для 

формування 

правильної 

постави

Навчання педагогів та 

напрацювання 

методичних 

рекомендацій з метою 

проведення уроку 

фізичної культури з 

елементами методики 

профілактики 

захворювань опорно-

рухового апарату

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 49 77,4

22.02.2021 - 10.03.2021 проведено 

навчання для 49 педагогів та здійснено 

напрацювання методичних 

рекомендацій для проведення уроків 

фізичної культури з елементами 

методики профілактики захворювань 

опорно-рухового апарату

54.2

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Проект "Здорова 

постава" - 

програма 

залучення дітей 

1-4 класів до 

занять для 

формування 

правильної 

постави

Проведення одного 

уроку з фізичної культури 

на тиждень з 

елементами методики 

профілактики 

захворювань опорно-

рухового апарату,  для 

учнів 1-4-х класів у не 

менше як п’яти закладах 

загальної середньої 

освіти кожного району 

міста

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

-
33 заклади 

освіти
642,5

Закуплено необхідний інвентар для 

проведення уроків фізичної 

культури з елементами методики 

профілактики захворювань опорно-

рухового апарату



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

55.1

.

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

Проведення групових 

виїзних зустрічей з 

вчителями, 

ознайомлення з 

системами викладання 

фізичної культури, 

плавання у школах та 

розвитком культурно-

мистецького напрямку у 

навчальних закладах

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року

55.2

.

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

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

- - -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року

55.3

.

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

Організація та 

проведення обмінів 

серед школярів для 

підвищення рівня 

співпраці

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року

56.1

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Розвиток 

баскетболу у 

закладах 

загальної 

середньої освіти:

Проведення уроків з 

фізичної культури з 

елементами баскетболу 

для учнів 4-5-х класів

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики
- - -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

56.2

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Розвиток 

баскетболу у 

закладах 

загальної 

середньої освіти:

Проведення методико-

навчальної роботи з 

вчителями фізичної 

культури закладів 

загальної середньої 

освіти із залученням 

тренерів з баскетболу

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики - - -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року.

56.3

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Розвиток 

баскетболу у 

закладах 

загальної 

середньої освіти:

Організація та 

проведення відкритих 

районних та міських 

змагань з баскетболу 

серед учнівських команд 

закладів загальної 

середньої освіти міста у 

трьох вікових категоріях.

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року.

56.4

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Розвиток 

баскетболу у 

закладах 

загальної 

середньої освіти:

Придбання спортивного 

інвентарю для закладів 

загальної середньої 

освіти які проводять 

уроки з фізичної 

культури з елементами 

баскетболу

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики - - -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року.

57.1

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Розвиток шахів у 

закладах 

загальної 

середньої освіти:

Проведення навчальних 

семінарів для підготовки 

нових тренерів та 

підвищення шахової 

кваліфікації працюючих 

керівників шахових 

гуртків з числа вчителів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів м. 

Львова та представників 

громадськості.

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

У зв'язку із карантином 

перенесено на ІІ 

півріччя 2021 року.

- -

Курси підвищення кваліфікації для 

керівників шахових гуртків м. львова 

"Організація роботи шахових гуртків 

Платформа "Zoom"

57.2

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Розвиток шахів у 

закладах 

загальної 

середньої освіти:

Поновлення 

матеріальної бази для 

роботи шкільних шахових 

гуртків

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

-

18 закладів 

середньої 

загальної освіти

71,60

Закуплено обладнання для шкільних 

шахових гуртків



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

57.3

.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

ЕНЕРГІЇ ТА ШЛЯХ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ

Розвиток шахів у 

закладах 

загальної 

середньої освіти:

Організація та 

проведення щорічного 

заходу "Шкільна ліга з 

шахів" на базі 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

міста

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

-

1. 592                    

  2. 473                    

    3. 589                    

      4. 567

-

1. І кубок Львова з Кібершахів 

Платформа "Zoom", "YouTube", 

"Lichess". 

2. І чемпіонат районів Львова з 

кібершахів Платформа "Zoom", 

"YouToube", "Lichess". 

3. ІІ чемпіонат районів Львова з 

кібершахів Платформа "Zoom", 

"YouToube", "Lichess". 

4. ІІІ чемпіонат районів Львова з 

кібершахів Платформа "Zoom", 

"YouToube", "Lichess".      

58.1

.

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:

Створення належних 

умов у закладах 

середньої освіти для 

забезпечення організації 

початкового навчання 

дітей з плавання у 

шкільних басейнах 

базових навчальних 

закладів.

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

У зв'язку із 

карантином 

перенесено на ІІ 

півріччя 2021 року.

- -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року.

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:

Залучення тренерів для 

організації початкового 

навчання дітей з 

плавання у шкільних 

басейнах базових 

навчальних закладів

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

У зв'язку із 

карантином 

перенесено на ІІ 

півріччя 2021 року.

- -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року.

Пріоритет ІІ. Захист життя і здоров’я кожного

1.1. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ

Відеонагляд 

міста

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".

2020-2022 Управління 

безпеки міста

Встановлення вузлів 

відеоспостереження 

для ключових 

перехресть міста, 

встановлення вузлів 

відеоспостереження 

розпізнавання обличь, 

встановлення острівців 

безпеки. По проектах 

громадського бюджету 

готується технічна та 

тендерна документація.

1 2 865,00

Реалізовуються проекти щодо 

встановлення системи 

відеоспостереження та здійснення 

охорони громадського порядку по 

віддалених районах міста. Проект 

«Безпечне рясне-2» (Рясне-1,Рясне-2, 

Кам'янка) (ухвала № 5996 від 

12.12.2019 Про затвердження переліку 

проектів – переможців громадського 

бюджету м. Львова на 2020 рік) - 

виконано.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

1.2. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ

Відеонагляд 

міста

Створення Центру 

обробки даних, 

збільшення серверних 

потужностей системи 

відеоспостереження та 

відкриття ситуаційного 

центру оперативного 

реагування на події у 

місті.

2020-2022 Управління 

безпеки міста

- - 18 000,00

За перше півріччя 2021 року 

встановлено 298 камер 

відеоспостереження, відеопанелі, 

робочі місця, серверні потужності.

2.1. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ

Забезпечення 

охорони 

громадського 

порядку та 

безпеки 

комунальних 

об’єктів 

Львівської 

міської ради

Здійснення комплексних 

заходів, скерованих на 

забезпечення 

громадського порядку та 

громадської безпеки 

комунальних 

підприємств, установ та 

організацій Львівської 

міської ради та її 

структурних підрозділів

2020-2022 Управління 

безпеки міста

- - -

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. Відповідно 

до ухвали № 1239 Про затвердження 

Переліку комунальних обєктів 

Львівської міської ради, охорону 

громадського порядку та безпеки яких 

буде здійснювати ЛКП "Муніципальна 

варта" у травні-вересні 2021 року.

2.2. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ

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

- - -

Львівське комунальне підприємство 

"Муніципальна варта" охороняє 

комунальні об'єкти згадано ухвали 

Львівської міської ради № 1239 "Про 

перелік комунальних об’єктів, охорону 

громадського порядку та безпеки яких 

буде здійснювати ЛКП «Муніципальна 

варта» у травні-вересні 2021 року".  

Відтак, 13 об’єктів охоронятимуться до 

кінця року силами ЛКП «Муніципальна 

варта».

2.3. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ

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 Управління 

безпеки міста

- - -

Охорона громадського порядку 

комунальних об'єктів здійснюється 

відповідно до повноважень 

передбачених ухвалою Львівської 

міської ради № 1239 "Про 

затвердження Переліку комунальних 

об’єктів Львівської міської ради, 

охорону громадського порядку та 

безпеки яких здійснює ЛКП 

“Муніципальна варта“ у травні-вересні 

2021 року"  



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

3.1. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ

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 Управління 

безпеки міста

- - -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року.

3.2. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ

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 Управління 

безпеки міста

- - -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року.

4.1. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ

Забезпечення 

пожежної та 

техногенної 

безпеки у 

закладах 

культури

Забезпечення 

протипожежного захисту 

закладів з масовим 

перебуванням людей.

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного захисту 

населення
-

99                 

інституцій
1 859,3

Обслуговування пожежної охорони та 

сигналізації, пожежне спостереження 

пультом, вимірювання опору ізоляції, 

опору заземлення, в ЛКП "Культурно-

освітній центр ім.О.Довженка 

відокремлено систему водопостачання 

від пожежогасіння. В Львівському 

академічному драматичному театрі 

ім.Лесі Українки проведено тендер на 

реставраційно-ремонтні роботи 

протипожежної системи театру, в 

Міському палаці культури 

ім.Г.Хоткевича встановлено систему 

димовидалення, зроблено ремонт і 

профілактику пожежної системи, в 

установах облаштовано системи 

пожежної сигналізації

4.2. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ

Забезпечення 

пожежної та 

техногенної 

безпеки у 

закладах 

культури

Зниження ризиків 

виникнення 

надзвичайних ситуацій 

пов’язаних з пожежами у 

закладах культури.

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного захисту 

населення

-
99           

Інституцій
3,4

Реалізовується згідно з "Програмою 

забезпечення пожежної та техногенної 

безпеки у закладах культури м. Львова 

на 2019-2023 рр." Проводяться планові 

інструктажі та навчання працівників



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

4.3. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ

Забезпечення 

пожежної та 

техногенної 

безпеки у 

закладах 

культури

Забезпечення достатньої 

кількості засобів 

пожежогасіння

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку
-

99           

Інституцій
3,5

Реалізовується згідно з "Програмою 

забезпечення пожежної та техногенної 

безпеки у закладах культури м. Львова 

на 2019-2023 рр.".

5.1. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ

Забезпечення 

пожежної 

безпеки установ 

комунальної 

власності у 

галузі освіти, 

охорони 

здоров'я, 

соціального 

захисту, молоді 

та спорту

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 Департамент 

гуманітарної 

політики,

управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного захисту 

населення

- - -

Проводиться щоденний контроль на 

рівні керівників підрозділів, 

щомісячний контроль на рівні 

керівників установ та щоквартальний 

контроль на рівні відповідних 

профільних управлінь. 

5.2. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ

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 Департамент 

гуманітарної 

політики,

управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного захисту 

населення

- - -

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. У І 

півріччі 2021р. навчання проходило в 

інституті Безпеки життєдіяльності.

5.3. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ

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 Департамент 

гуманітарної 

політики,

управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного захисту 

населення

- - -

Усіх закладах освіти розміщено 

інформацію щодо попередження 

виникнення пожеж і недопущення 

нещасних випадків та розміщення їх на 

об’єктах з масовим перебуванням 

людей. Оновлюються плани евакуації 

на об'єктах. Здійснюється придбання 

та розміщення знаків безпеки.

5.4. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ

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 Департамент 

гуманітарної 

політики,

управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного захисту 

населення

- - -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

5.5. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ

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 пожежно-

тактичних занять у всіх 

закладах охорони 

здоров'я із цілодобовим 

перебуванням людей

2020-2022 Департамент 

гуманітарної 

політики,

управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного захисту 

населення

-

Заклади 

загальної 

середньої 

освіти - 45 209 

учні,                          

         Заклади 

дошкільної 

освіти - 25 352 

дітей.

Заклади 

загальної 

середньої освіти - 

 54 349,0 тис. 

грн.,                          

    Заклади 

дошкільної 

освіти - 39 781,3 

тис.грн.

Заходи реалізовуються впродовж 

навчального року.

5.6. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ

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

- - -

Проведено ремонт аварійного 

освітлення евакуаційних виходів та 

ремонтні роботи електромережі, 

електрощитових в установах охорони 

здоров'я

6.1. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ

Вдосконалення і 

розвиток 

територіальної 

(місцевої) 

системи 

централізованого 

 оповіщення 

цивільного 

захисту у м. 

Львові

Встановлення 

електронних сирен на 

адміністративній 

території Львівської 

міської ради.

2020-2022 Управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного захисту 

населення
- - -

Здійснюється встановлення 1 

електронної сирени на будівлі СЗОШ 

№ 99, вул. Творча,1. Згідно з 

розподілом коштів фінансування 

заходів у сумі 316,000 тис. грн. 

планується у 3 кварталі 2021 року

6.2. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ

Вдосконалення і 

розвиток 

територіальної 

(місцевої) 

системи 

централізованого 

 оповіщення 

цивільного 

захисту у м. 

Львові

Підключення 

електричних сирен  до 

системи 

централізованого 

оповіщення або 

сигнально-гучномовних 

пристроїв, електронних 

інформаційних табло

2020-2022 Управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного захисту 

населення
- - -

Здійснюється встановлення вуличних 

ІР гучномовців в житловому масиві, 

обмеженому вул. В.Великого, Наукова, 

Пулюя . Згідно з розподілом коштів 

фінансування заходів у сумі 376,000 

тис. грн. планується у 4 кварталі 2021 

року

7.1. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ

Захист 

населення і 

територій від 

надзвичайних 

ситуацій 

техногенного та 

природного 

характеру

Покращення технічного 

оснащення державних 

пожежно-рятувальних 

підрозділів, у тому числі 

придбання пожежних 

автомобілів та пожежних 

автодрабин

2020-2022 Управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного захисту 

населення

- - -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

7.2. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ

Захист 

населення і 

територій від 

надзвичайних 

ситуацій 

техногенного та 

природного 

характеру

Придбання 

пневматичних 

рятувальних подушок 

"Куб життя"

2020-2022 Управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного захисту 

населення, ЛКП 

"Адміністративно-

технічне 

управління"

- - -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року.

7.3. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ

Захист 

населення і 

територій від 

надзвичайних 

ситуацій 

техногенного та 

природного 

характеру

Реалізація заходів із 

підтримання пожежно-

рятувальної техніки 

пожежно-рятувальних 

підрозділів дислокованих 

на території м. Львова, у 

технічно справному стані

2020-2022 Управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного захисту 

населення

- - -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року.

8.1. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ

Створення 

Львівського 

міського резерву 

матеріально-

технічних 

ресурсів

Формування міського 

резерву паливно-

мастильних матеріалів, 

будівельних матеріалів, 

підручних засобів 

2020-2022 Управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного захисту 

населення

- - 102,00

Реалізовються заходи щодо 

поповнення та освіження резерву 

паливно-мастильних матеріалів, 

будівельних матеріалів, підручних 

засобів.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

8.2. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ

Створення 

Львівського 

міського резерву 

матеріально-

технічних 

ресурсів

Реалізація запобіжних 

заходів для 

унеможливлення 

виникнення 

надзвичайних ситуацій, 

заходів з ліквідації 

надзвичайних ситуацій 

техногенного і 

природного характеру та 

їх наслідків

2020-2022 Управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного захисту 

населення
- - 7 166,50

Реалізовуються запобіжні заходи на 

випадок загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій, заходи з 

ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру та 

їх наслідків, проведення невідкладних 

відновних робіт.

9. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ

Забезпечення 

засобами 

радіаційного та 

хімічного 

захисту  

працівників 

виконавчих 

органів міської 

ради та 

непрацюючого 

населення, яке 

проживає у 

прогнозованих 

зонах хімічного 

забруднення             

    м. Львова

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 Управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного захисту 

населення

- - -

На виконання п. 1.4, 6.1, 6.2, 6.3 

«Програми накопичення засобів 

радіаційного та хімічного захисту для 

працівників виконавчих органів міської 

ради та непрацюючого населення, яке 

проживає у прогнозованих зонах хімічного 

забруднення м. Львова на 2018-2027 

роки», були проведені розрахунки потреби 

в засобах захисту органів дихання 

(протигазах) для працівників всіх 

виконавчих органів Львівської міської 

ради на 2021 рік.

Розрахунки (по 1 протигазу на працівника 

+ 2% від загальної кількості працівників. 

Щорічно не менше 10% від загальної 

потреби) проведені із врахуванням ПКМ 

України (в редакції від 24.03.2021). 

Відповідно до Розпорядження ЛМР від 

05.05.2021 "Про чисельність апарату 

виконавчого комітету та виконавчих 

органів Львівської міської ради" 

керівникам виконавчих органів скеровано 

рекомендації по номенклатурі засобів 

радіаційного та хімічного захисту органів 

дихання на 2021 рік. 

II. Охорона здоров’я мешканців:



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

10.1

.

ОХОРОНА 

ЗДОРОВ'Я 

МЕШКАНЦІВ

Створення 

центрів раннього 

втручання у 

кожному районі 

міста

Створення центру 

раннього втручання у 

КНП "Львівська 1-а 

міська клінічна лікарня 

імені Князя Лева"

2020 Управління 

охорони здоров'я 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - 18 350,00

На базі КНП "Львівська 1-а міська 

клінічна лікарня імені Князя Лева" (біля 

поліклінічного відділення на вул. 

Мазепи, 25) запрацював Центр 

раннього втручання. Тут з дітьми, віком 

до 3-х років, працюють фахівці, які 

допомагають їм розвиватись. Головна 

особливість такого центру в тому, що 

фахівці працюють не лише з дитиною, 

яка має вади розвитку, а зі всією 

сім'єю. Загалом послуга втручання 

призначена для того, щоб допомогти 

батькам, в яких народилась дитина з 

порушенням розвитку, з раннього віку 

працювати з нею, правильно 

доглядати і виробляти в неї навики, які 

допоможуть їй інтегруватися в 

суспільство і не відчувати себе 

обмеженою.

10.2

.

ОХОРОНА 

ЗДОРОВ'Я 

МЕШКАНЦІВ

Створення 

центрів раннього 

втручання у 

кожному районі 

міста

Створення центрів 

раннього втручання у 

КНП "2-а міська 

поліклініка", КНП "3-я 

міська поліклініка", КНП 

"6-а міська поліклініка" 

2021-2022 Управління 

охорони здоров'я 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Роботи будуть 

виконуватися у 2022 

році (2 МП; 3 МП, 6 МП)
- -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року. 

11.1

.

ОХОРОНА 

ЗДОРОВ'Я 

МЕШКАНЦІВ

Створення 

амбулаторій 

сімейної 

медицини в 

густозаселених 

мікрорайонах м. 

Львова

Створення амбулаторії 

сімейної медицини за 

адресами вул. 

Дністерська, 16, м. 

Винники, вул. Винна 

гора, 30

2020 Управління 

охорони здоров'я 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - 1 189,59

На приміщення під амбулаторію, за 

адресою вул. Дністерська, 16 

виготовлено техумови для під’єднання 

водо-електро-газопостачання. 

Розпочато виконання будівельних 

робіт. У Винниках, на вул. Винна Гора, 

30, запрацювала амбулаторія сімейної 

медицини. 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.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

11.2

.

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 Управління 

охорони здоров'я 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - 1 885,45

Здійснено капітальний ремонт 

приміщення колишнього ЖЕКу на 

просп. Чорновола, 99 й переміщено 

туди амбулаторію № 4 1-ї міської 

клінічної лікарні імені Князя Лева, яка 

до цього часу була на вул. Панча, 16. 

Амбулаторія розташована на двох 

поверхах і має 10 кабінетів (4 кабінети 

сімейних лікарів, кабінет акушер-

гінеколога та лікаря-стоматолога, 

реєстратура, кабінет щеплення, 

процедурний кабінет, денний 

стаціонар на 2 ліжка, 

фізіотерапевтичний кабінет). Загальна 

площа відремонтованої амбулаторії 

становить 230 кв.м.
12.1

.

ОХОРОНА 

ЗДОРОВ'Я 

МЕШКАНЦІВ

Покращення 

матеріально-

технічної бази 

закладів 

охорони 

здоров’я

Проведення 

реконструкції та 

капітальних ремонтів 

будівель, приміщень 

закладів охорони 

здоров'я міста

2020-2022 Управління 

охорони здоров'я 

департаменту 

гуманітарної 

політики 

- - 48 841,83

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 та ін.

12.2

.

ОХОРОНА 

ЗДОРОВ'Я 

МЕШКАНЦІВ

Покращення 

матеріально-

технічної бази 

закладів 

охорони 

здоров’я

Проведення оновлення 

медичного та 

технологічного 

обладнання закладів 

охорони здоров'я міста

2020-2022 Управління 

охорони здоров'я 

департаменту 

гуманітарної 

політики 
- - 77 374,64

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.)

13.1

.

ОХОРОНА 

ЗДОРОВ'Я 

МЕШКАНЦІВ

Забезпечення 

лікарськими 

засобами 

окремих 

категорій 

населення

Реалізація заходів з 

профілактики та 

лікування 

стоматологічних 

захворювань у дітей та 

окремих категорій 

дорослого населення

2020-2022 Управління 

охорони здоров'я 

департаменту 

гуманітарної 

політики 

- - 13 127,00

Надається стоматологічна допомога у 

1-й стоматологічній поліклініці, 4-й 

стоматологічній поліклініці, та 

госпрозрахунковій стоматологічній 

поліклініці.

13.2

.

ОХОРОНА 

ЗДОРОВ'Я 

МЕШКАНЦІВ

Забезпечення 

лікарськими 

засобами 

окремих 

категорій 

населення

Реалізація заходів із 

запобігання та лікування 

серцево-судинних та 

судинно-мозкових 

захворювань

2020-2022 Управління 

охорони здоров'я 

департаменту 

гуманітарної 

політики 

- - 6 976,86

Придбано лікарські засоби та розхідні 

матеріали для запобігання та 

лікування серцево-судинних та 

судинно-мозкових захворювань

13.3

.

ОХОРОНА 

ЗДОРОВ'Я 

МЕШКАНЦІВ

Забезпечення 

лікарськими 

засобами 

окремих 

категорій 

населення

Забезпечення осіб з 

інвалідністю 

кохлеарними імплантами

2020-2022 Управління 

охорони здоров'я 

департаменту 

гуманітарної 

політики 

- - -

Захід реалізовано. Особи з 

інвалідністю слуху були забезпечені 

кохлеарними імплантами.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

14.1

.

ОХОРОНА 

ЗДОРОВ'Я 

МЕШКАНЦІВ

Створення 

міського центру 

паліативної та 

хоспісної 

допомоги

Завершення 

реконструкції будівлі та 

введення в експлуатацію 

Міського центру 

паліативної та хоспісної 

допомоги на вул. О. 

Мушака, 54 

2020-2022 Управління 

охорони здоров'я 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - 2 246,79

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.

14.2

.

ОХОРОНА 

ЗДОРОВ'Я 

МЕШКАНЦІВ

Створення 

міського центру 

паліативної та 

хоспісної 

допомоги

Оснащення Центру 

паліативної та хоспісної 

допомоги медичним та 

технологічним 

обладнанням 

2020-2022 Управління 

охорони здоров'я 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Оснащення і відкриття центру 

планується у 2022 році.

15.1

.

ЗАХИСТ, 

ПІДТРИМКА І 

РОЗВИТОК ДІТЕЙ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОЇ 

ОПІКИ ТА 

ПІКЛУВАННЯ

Розвиток 

сімейних форм 

виховання дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування

Пошук кандидатів у 

батьки-вихователі

2020-2022 Управління 

"Служба у справах 

дітей" 

департаменту 

гуманітарної 

політики 

- - -

«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.

15.2

.

ЗАХИСТ, 

ПІДТРИМКА І 

РОЗВИТОК ДІТЕЙ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОЇ 

ОПІКИ ТА 

ПІКЛУВАННЯ

Розвиток 

сімейних форм 

виховання дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування

Влаштування дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

у дитячі будинки 

сімейного типу

2020-2022 Управління 

"Служба у справах 

дітей" 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

За перше півріччя 2021р. у дитячі 

будинки сімейного типу, які 

функціонують у м. Львові влаштовано 

1 дитину-сироту. Забезпечено 

функціонування 2-х прийомних сімей, в 

яких виховується 5 дітей.

15.3

.

ЗАХИСТ, 

ПІДТРИМКА І 

РОЗВИТОК ДІТЕЙ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОЇ 

ОПІКИ ТА 

ПІКЛУВАННЯ

Розвиток 

сімейних форм 

виховання дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування

Створення двох нових 

дитячих будинків 

сімейного типу

2020-2022 Управління 

"Служба у справах 

дітей" 

департаменту 

гуманітарної 

політики
- - -

2 будинки для нових ДБСТ на вул. 

Абхазькій збудовано. Тривають роботи 

по підведенню електрики до ДБСТ та 

оформлення документації на будинки. 

2 будинки для нових ДБСТ в м. 

Дубляни будуються. Тривають 

внутрішньо-оздоблювальні роботи. 2 

ДБСТ на вул. Абхазькій збудовано. 

Тривають роботи по підведенню 

електрики до ДБСТ та оформлення 

документації на будинки. 2 ДБСТ в м. 

Дубляни будуються. Тривають 

внутрішньо-оздоблювальні роботи. 

16.1

.

ЗАХИСТ, 

ПІДТРИМКА І 

РОЗВИТОК ДІТЕЙ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОЇ 

ОПІКИ ТА 

ПІКЛУВАННЯ

Розвиток 

послуги 

патронату над 

дитиною

Проведення первинного 

відбору кандидатів в 

патронатні вихователі

2020-2022 Управління 

"Служба у справах 

дітей" 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

У першому півріччі 2021 р. проведено 1 

первинний відбір кандидата у 

патронатні вихователі та 2-є 

кандидатів у патронатні вихователі в 

процесі проходження відбору



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

16.2

.

ЗАХИСТ, 

ПІДТРИМКА І 

РОЗВИТОК ДІТЕЙ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОЇ 

ОПІКИ ТА 

ПІКЛУВАННЯ

Розвиток 

послуги 

патронату над 

дитиною

Влаштування дітей у 

патронатні сім'ї

2020-2022 Управління 

"Служба у справах 

дітей" 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

У першому півріччі 2021 р. влаштовано 

2-є дітей в сім`ю патронатного 

виховатиля

16.3

.

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 Управління 

"Служба у справах 

дітей" 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

У першому півріччі 2021 р. створено 2 

патронатні сім`ї.  Загалом в Львівській 

міській територіальній громаді 

функціонує і 3 патронатні сім`ї

17.1

.

ЗАХИСТ, 

ПІДТРИМКА І 

РОЗВИТОК ДІТЕЙ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОЇ 

ОПІКИ ТА 

ПІКЛУВАННЯ

Розвиток послуг 

з підтримки 

сімей з дітьми, 

які перебувають 

у складних 

життєвих 

обставинах

Співпраця з 

неурядовими 

організаціями щодо 

створення "Центру 

соціальної підтримки 

дітей та сімей"

2020-2022 Управління 

"Служба у справах 

дітей" 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

У першому півріччі 2021 р. спільно з 

благодійним фондом "Рідні" створено 

комунальну установу "“Центр 

соціальної підтримки дітей та сімей 

“Рідні“ Львівської міської ради

18.1

.

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 Управління 

"Служба у справах 

дітей" 

департаменту 

гуманітарної 

політики, 

управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 54 62,30

Управлінням "Служба у справах дітей" 

департаменту гуманітарної політики 

спільно з ГО "Турбота в дії" 21-24 

червня 2021 було проведено захід 

"Разом краще," під час якого однією з 

тем була тема запобіганню та протидії 

домашньому насильству.

18.2

.

ЗАХИСТ, 

ПІДТРИМКА І 

РОЗВИТОК ДІТЕЙ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОЇ 

ОПІКИ ТА 

ПІКЛУВАННЯ

Запобігання та 

протидія 

домашньому 

насильству

Проведення 

інформаційно-

просвітницьких акцій з 

питань запобігання та 

протидії домашньому 

насильству 

2020-2022 Управління 

"Служба у справах 

дітей" 

департаменту 

гуманітарної 

політики, 

управління 

соціального захисту

- - -

За перше півріччя 2021 року 

управлінням "Служба у справах дітей" 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради проведено 16 

заходів (лекції, круглі столи тощо) 

щодо запобіганню та протидії 

домашньому насильству.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

19.1

.

ЗАХИСТ, 

ПІДТРИМКА І 

РОЗВИТОК ДІТЕЙ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОЇ 

ОПІКИ ТА 

ПІКЛУВАННЯ

Навчання 

плаванню дітей

Розширення 

можливостей здобуття 

вмінь та навиків 

плавання для окремих 

категорій дітей 

позбавлених 

батьківського піклування, 

дітей з інвалідністю 

2020-2022 Управління спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року

20.1

.

ЗАХИСТ, 

ПІДТРИМКА І 

РОЗВИТОК ДІТЕЙ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОЇ 

ОПІКИ ТА 

ПІКЛУВАННЯ

Оздоровлення 

дітей, які 

потребують 

особливої 

соціальної уваги 

та підтримки

Скерування на 

оздоровлення та 

відпочинок дітей у дитячі 

табори

2020-2022 Управління 

молодіжної 

політики 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 86 -

Проводиться розподіл путівок та 

відправлення дітей до таборів. 

Опрацьовано 303 звернення. 

Оздоровлено 86 дітей. Процес 

оздоровлення триває.

21.1

.

ЗАХИСТ, 

ПІДТРИМКА І 

РОЗВИТОК ДІТЕЙ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОЇ 

ОПІКИ ТА 

ПІКЛУВАННЯ

Безоплатне 

харчування дітей 

та учнів у 

закладах освіти 

м. Львова

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

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

-

Заклади 

загальної 

середньої 

освіти - 45 209 

учні,                          

      Заклади 

дошкільної 

освіти - 25 352 

дітей.

Заклади загальної 

середньої освіти - 

54 349,0 тис. грн.,                          

                       

Заклади 

дошкільної освіти - 

39 781,3 тис.грн.

Заходи реалізовуються впродовж 

навчального року.

22.1

.

ЗАХИСТ, 

ПІДТРИМКА І 

РОЗВИТОК ДІТЕЙ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОЇ 

ОПІКИ ТА 

ПІКЛУВАННЯ

Профілактика та 

лікування 

стоматологічних 

захворювань у 

дітей

Надання безоплатної 

стоматологічної 

допомоги дітям 

(невідкладна 

стоматологічна 

допомога, 

профілактичний огляд, 

терапевтична та 

хірургічна допомога)

2020-2022 Управління 

охорони здоров'я 

департаменту 

гуманітарної 

політики - - 13 126,00

Невідкладна стоматологічна допомога, 

профілактичний огляд, терапевтична 

та хірургічна допомога надаються у 1-й 

стоматологічній поліклініці, 4-й 

стоматологічній поліклініці, та 

госпрозрахунковій стоматологічній 

поліклініці.

23.1

.

СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

Створення 

відділення 

підтриманого 

проживання та 

відкриття філій 

для надання 

послуг денного 

догляду особам 

з інвалідністю

Відкриття у районах 

міста філій для надання 

послуг денного догляду 

дітям з інвалідністю - 6 

груп

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

1 група 

 

1 група

8 учасників

 

 

12 учасників

   2 139,05

 

 

   2 831,9

    138,1

Працює філія Франківського району на 

вул. В.Великого, 40 для дітей з 

інвалідністю

Відкрито групу денного догляду для 

дітей з інвалідністю у Шевченківському 

районі за адресою вул. Миколайчука,24

Придбано стельовий підйомник на вул. 

Миколайчука, 24



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

23.2

.

СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

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

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 8 учасників 2 139,05

Працює філія Франківського району на 

вул. Володимира Великого, 40 для осіб 

з інвалідністю

24.1

.

СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

Проведення 

спільно з  

навчально-

реабілітаційним 

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.

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 150 осіб

01.06.2021 проведено Дитяче свято  

"Любимо. Піклуємось. Захищаємо".

Свято відбулося по групах з 

дотриманням Протоколу карантинних 

вимог.

Було залучено волонтерів (до 5 осіб) 

та трьох фотографів.

24.2

.

СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

Проведення 

спільно з  

навчально-

реабілітаційним 

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 майстер-

класів, рухливих ігор та 

розваг 

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року, у зв'язку з 

карантином.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

25.1

.

СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

Відкриття гуртків 

спільного 

активного 

дозвілля для 

осіб літнього 

віку та 

вихованців 

дитячо-

юнацьких 

молодіжних 

клубів

Планове відкриття 

гуртків, в яких можна 

організовувати спільні 

заняття осіб похилого 

віку та дітей/школярів 

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

1.1.Відкриття двох 

осередків активного 

дозвілля у двох районах 

м. Львова протягом 

2020 року;

1.2.Відкриття  двох 

осередків активного 

дозвілля у двох районах 

м. Львова протягом 

2021 року;

1.3.Відкриття  двох 

осередків активного 

дозвілля у двох районах 

м. Львова протягом 

2022 року.

10-15 осіб

10-15 осіб

10-15 осіб

61,36

49,64

10,86

58,89 


Розпочав функціонувати центр денного 

дозвілля у смт. Рудно

Виготовлено проектно-кошторисну 

документацію на проведення ремонтно-

реставраційних робіт у приміщенні за 

адресою вул. Коперника,16

Проводиться експертиза проектно-

кошторисної документації

 

Заплановано з III кварталу

2021р.функціонування  центру денного 

дозвілля у м.Брюховичі 

вул. В. Івасюка, 2-А, при ЦНАП

26.1

.

СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

Облаштування 

соціальної 

пральні та 

створення 

відділення 

денного 

перебування 

бездомних осіб 

в приміщенні 

Центру обліку та 

нічного 

перебування 

бездомних осіб

Придбання професійного 

обладнання для 

забезпечення прання 

постільної білизни

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Планується внесення 

змін до штатного 

розпису та ведення 

нової штатної одиниці 

«Сестра господиня».

- -

Виготовляється проектно-кошторисна 

документація, згідно з якою буде 

подано пропозицію до бюджетних 

запитів на 2022 рік для виділення 

коштів та проведення капітального 

ремонту пральні.

26.2

.

СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

Облаштування 

соціальної 

пральні та 

створення 

відділення 

денного 

перебування 

бездомних осіб 

в приміщенні 

Центру обліку та 

нічного 

перебування 

бездомних осіб

Заходи з облаштування 

та підготовки 

приміщення "Центру 

обліку під денний 

притулок"

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Планується закупівля 

меблів для створення 

кімнати для денного 

перебування клієнтів 

Центру.

- -

Виготовляється проектно-кошторисна 

документація, згідно з якою буде 

подано пропозицію до бюджетних 

запитів на 2022 рік для виділення 

коштів та проведення капітального 

ремонту кімнати для денного 

перебування клієнтів Центру



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

27.1

.

СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

Створення 

притулків для 

матерів з дітьми 

та жертв 

домашнього 

насильства

Виділення приміщення 

та його облаштування 

для забезпечення 

комфортних умов 

перебування людей що 

опинилися в складних 

життєвих ситуаціях

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Отримано приміщення 

за адресою м. Львів, 

вул. Лінкольна,57.  

Заплановано розпочати 

ремонтні роботи та 

закупити технічне  

обладнання і 

устаткування.

про притулок осіб, які 

постраждали від 

домашнього насильства 

та/або насильства за 

ознакою статі.

-
1 400,00 


Виділено приміщення для Денного 

центру екстреної допомоги 

постраждалих від домашнього 

насильства та Кризової кімнати 

дружньої до дитини м. Львів, вул. 

Лінкольна,57.

Виконано проектно-кошторисну 

документацію. Приведено у 

відповідність комерційний облік 

електроенергії. ПКД подано на 

погодження у ЛМКП 

«Львівтеплоенерго», триває підготовка 

до подачі проекту на експертизу.

27.2

.

СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

Створення 

притулків для 

матерів з дітьми 

та жертв 

домашнього 

насильства

Напрацювання концепції 

роботи притулку

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Отримано приміщення 

для майбутнього 

Центру за адресою м. 

Львів, пл. Галицька,15 

для створення Притулку 

для осіб, які 

постраждали від 

домашнього насильства 

та/або насильства за 

ознакою статі при 

Львівському міському 

центрі соціальних 

служб для сімей, дітей 

та молоді.

- -

Прийнято Ухвалу сесії ЛМР від 

07.09.2020 № 6596 Про надання 

Львівському міському центрі 

соціальних служб для сімей, дітей та 

молоді. приміщення за адресою площа 

Галицька,15. Подано заяву до 

Управління комунальної власності про 

надання в оренду вільних нежитлових 

приміщень за вище вказаною адресою.

28. СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

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

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

29.1

.

СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

Соціальний 

захист 

внутрішньо 

переміщених осіб

Забезпечення 

додаткових соціальних 

гарантій внутрішньо 

переміщеним особам.

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Відкрито Центр 

соціальної підтримки 

осіб з числа дітей-сиріт 

та дітей позбавлених 

батьківського 

піклування і внутрішньо 

переміщених осіб
57 осіб 6 447,40

На сьогодні в Центрі перебуває 57 

осіб, з них 20 чоловіків, 23 жінки, 14 

дітей, 9 осіб похилого віку та 6 осіб з 

інвалідністю (з них 1 дитина), яким 

надається комплекс соціальних послуг: 

соціальна адаптація, соціальна 

профілактика, соціальна інтеграція та 

реінтеграція, консультування, 

представництво інтересів. 

Всього за I півріччя 2021 року в Центрі 

перебувала 71 особа. 


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

95 200,0

У 2021 році надано одноразову 

матеріальну допомогу 40 внутрішньо 

переміщеним особам на загальну суму 

122,00 тис.грн.

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

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»

5 осіб 240,0

Надано щомісячну адресну соціальну 

виплату 5 дітям на загальну суму 

120,00 тис.грн.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

30.2

.

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

Забезпечення соціальних 

гарантій дітей загиблих 

рятувальників

2020-2022 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»

5 осіб 240,0

Надано щомісячну адресну соціальну 

виплату 5 дітям на загальну суму 

120,00 тис.грн.

31.1

.

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

Капітальні ремонти 

житлового фонду із 

влаштуванням пандусів

2020-2022 Районні 

адміністрації

Розроблення проектно-

кошторисної 

документації, 

проведення експертизи 

ПКД, проведення 

процeдури закупівель, 

укладання угод з 

підрядними 

організаціями, 

проведення робіт, 

прийняття об'єктів в 

експлуатацію.

- -

Влаштовано пандуси у житлових 

будинках за адресами - вул. Морозна, 

8; вул. Червоної Калини, 61; вул. 

Зубрівська, 36;  вул.Новий Світ, 13; 

вул. Коновальця,97; вул. В. Чорновола, 

95; вул. Шевченка, 322; вул. Ю. Липи, 

43; вул. Хвильового, 14; вул. 

Величковського, 6; вул. Миколайчука, 7 

(3, 4 під). Проводяться роботи з 

влаштування пандусів у житлових 

будинках за адресами - вул. 

Роксоляни,31 (8під). 

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 

підйомників у житлових 

будинках, де проживають 

особи з інвалідністю

2020-2022 Районні 

адміністрації

- - -

ЛКП «Львівсвітло» проводить роботи з 

облаштування підйомників для 

комфорту та доступності 

маломобільних груп населення. 

Зокрема у личаківському районі - 12 

підйомників, та у франківському районі 

на вул. А. Горської, 1.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

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 фінансово-

матеріального 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 

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

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 АТО-

мешканцям м. Львова, які 

потребують 

дороговартісного 

1. Інваліди І 

групи – 7 осіб, ІІ 

групи – 80 осіб, 

ІІІ групи – 140 

осіб;

2. Діти 

учасників АТО - 

650 дитини;

3. Допомога до 

Дня Матері та 

Дня Батька осіб 

– 121 осіб;

4. Учасники 

АТО, які 

потребують 

дорого 

вартісного 

лікування – 100 

осіб.

1. 2 950,00 тис грн;

2. 2 275,00 грн;

3. 1 210,00 тис грн;

4. 4 240,00 тис грн.

1.  Грошову компенсацію отримали 10 

осіб на загальну суму 195,0 тис.грн

2. Положення про надання 

одноразової матеріальної допомоги на 

оздоровлення дітей учасників 

антитерористичної операції/ООС, 

постраждалих учасників Революції 

Гідності та Героїв Небесної Сотні – 

мешканців Львівської міської 

територіальної громади на 2021 рік 

затверджено рішення виконкому ЛМР 

від 14.06.2021 №479;

3. Одноразову матеріальну допомогу 

одержали 121 особа на загальну суму 

1 210,0 тис.грн.

4.Одноразову матеріальну допомогу 

отримали 17 осіб на загальну суму 

644,0 тис.грн.;

32.2

.

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

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

- 194 762,60

Виплати здійснюються відповідно до 

рішення виконавчого комітету від 

28.04.2017 № 352 



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

32.3

.

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

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 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 414 -

Виконується. Надається підтримка 

належного морально-психологічного 

стану учасників антитерористичної 

операції, операції об’єднаних сил 414 

особам.

32.4

.

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

Надання матеріально-

технічної 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 

"Адміністративно-

технічне 

управління", 

управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

32.5

.

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

Придбання ліфтів для 

терапевтичного корпусу 

Військово-медичного 

клінічного центру 

Західного регіону

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики, Військово-

медичний клінічний 

центр Західного 

регіону
- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

33.1

.

СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

Захист інтересів 

осіб, які брали 

участь в 

антитерористичні

й операції, 

операції 

об’єднаних сил, 

а також членів 

сімей таких осіб

Забезпечення житлом 

осіб, які захищали 

незалежність, 

суверенітет та 

територіальну цілісність 

України

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики, 

управління 

житлового 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

- 1 567,00

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 Придбано житло 1 

учасником АТО. Використано 567,0 

тис. грн.

33.2

.

СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

Захист інтересів 

осіб, які брали 

участь в 

антитерористичні

й операції, 

операції 

об’єднаних сил, 

а також членів 

сімей таких осіб

Надання матеріальної 

допомоги на вирішення 

соціально-побутових 

питань особам, які 

захищали незалежність, 

суверенітет та 

територіальну цілісність 

України

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Виплата одноразової 

матеріальної допомоги 

на вирішення соціально-

побутових  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

312 31 200,00

Надано одноразову матеріальну 

допомогу на вирішення соціально-

побутових  питань 312 учасникам 

АТО/ООС на загальну суму 

31 200,00 тис.грн.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

1.1. ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реконструкція 

очисних споруд 

та будівництво 

станції 

переробки мулу 

для 

виробництва 

біогазу для 

когенерації у м. 

Львові

Будівництво станції 

переробки мулу для 

виробництва біогазу для 

когенерації та 

влаштування нових 

пісколовок 

2020-2022 Управління 

інженерного 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

Підготовчі та проектні 

роботи;

Підготовчі роботи на 

майданчику;

Поставка обладнання;

Будівельно-монтажні 

роботи;

Випробовування по 

завершенню роботи;

Введення в 

експлуатацію/

3 17 500,00

Укладено контракт з консорціумом 

RIKO-CAMBI. Ведуться підготовчі 

роботи

2.1. ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Будівництво 

мереж 

водопостачання 

та 

водовідведення 

у 

неканалізованих 

житлових 

масивах міста

Каналізування 

неканалізованих районів 

м. Львова для 

покращання санітарного 

стану міста та ступеню 

благоустрою мешканців.

2020-2022 Управління 

інженерного 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

Ухвалою ЛМР від 

04.02.2021 №54 

продовжено термін дії 

Комплексної програми 

модернізації 

каналізаційного 

господарства м. Львова

2 3 600,00

Виконуються роботи на об'єктах:

1) Будівництво мережі водопостачання 

та водовідведення в районі вул. 

Яновського, Приблицька;

2) Каналізування району вул. 

Старознесенська, Балкова;

3) Коригується ПКД для каналізування 

частини вул.Загірної;

3.1. ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реконструкція 

основних 

магістралей міста

Реконструкція вул. Т. 

Шевченка (від вул. 

Хорватської до вул. 

Левандівської з 

організацією кільцевого 

руху по вул. Т. 

Шевченка, вул. 

Левандівській, вул. 

Залізничній

2020-2022 Управління 

інженерного 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

Розроблення проектно-

кошторисної 

документації, 

проведення експертизи 

ПКД, проведення 

процeдури закупівель, 

укладання угод з 

підрядними 

організаціями, 

проведення робіт, 

прийняття об'єктів в 

експлуатацію.

6 78 748,34

Реконструкція вул. Т. Шевченка 

передбачає облаштування окремих 

смуг для руху громадського 

транспорту, велодоріжки, ділянки для 

паркування, озеленення, більш широкі 

хідники. Укладено 2 договори на 

виконання робіт, та розпочато їх 

реалізацію. Ведуться будівельні 

роботи.

3.2. ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реконструкція 

основних 

магістралей міста

Реконструкція вул. С. 

Бандери

2020-2022 Управління 

інженерного 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

Розроблення проектно-

кошторисної 

документації, 

проведення експертизи 

ПКД, проведення 

процeдури закупівель, 

укладання угод з 

підрядними 

організаціями, 

проведення робіт, 

прийняття об'єктів в 

експлуатацію.

5 67 233,37

Ведуться будівельні роботи. Підрядна 

організація ТзОВ «Онур Конструкціон 

Інтернешнл» на ділянці від вул. 

Чупринки до вул. Карпінського 

завершує влаштування дорожнього 

покриття, від вул. Карпінського до вул. 

Антоновича – облаштовує 

каналізаційний колектор, а на ділянці 

від вул. Городоцької до вул. Героїв 

УПА – завершила демонтаж 

трамвайної колії і дорожнього покриття 

та розпочала влаштування 

водопроводу.

Пріоритет ІІІ. Розбудова ефективного і успішного міста



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

3.3. ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реконструкція 

основних 

магістралей міста

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 проектно-

кошторисної 

документації, 

проведення експертизи 

ПКД, проведення 

процeдури закупівель, 

укладання угод з 

підрядними 

організаціями, 

проведення робіт, 

прийняття об'єктів в 

експлуатацію.

2 -

Реалізація проєкту перебуває на стадії 

проектування та розроблення 

кошторисної документації

3.4. ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реконструкція 

основних 

магістралей міста

Будівництво вул. 

Ряшівської (від вул. Є. 

Патона до                      

вул. Кульпарківської)

2020-2022 Управління 

інженерного 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

Розроблення проектно-

кошторисної 

документації, 

проведення експертизи 

ПКД, проведення 

процeдури закупівель, 

укладання угод з 

підрядними 

організаціями, 

проведення робіт, 

прийняття об'єктів в 

експлуатацію.

2 -

Реалізація проєкту перебуває на стадії 

вирішення земельних питань, для 

можливості почати розробку проектно-

кошторисної документації

3.5. ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реконструкція 

основних 

магістралей міста

Будівництво 

шляхопроводу на 

перехресті вул. Т. 

Шевченка – вул. о. 

Омеляна Ковча

2020-2022 Управління 

інженерного 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

Розроблення проектно-

кошторисної 

документації, 

проведення експертизи 

ПКД, проведення 

процeдури закупівель, 

укладання угод з 

підрядними 

організаціями, 

проведення робіт, 

прийняття об'єктів в 

експлуатацію.

3 676,83

Розроблено проект і затверджено у 

встановленому порядку. Укладено 

договір підряду з ТзОВ «Онур 

Конструкціон Інтернешнл». Згідно з 

технічною документацією, до кінця 

2021 року підрядник має збудувати 

шляхопровід над залізницею, 

облаштувати тротуари, автобусну 

зупинку, освітлення, встановити 

дорожні знаки та огородження, а також 

провести випробування нового моста. 

Міст збудують таким чином, щоб він 

утворив трикутник з вулицями 

Шевченка та Ковча. Дорога матиме три 

смуги руху для автомобілів.

3.6. ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реконструкція 

основних 

магістралей міста

Реконструкція 

трамвайної лінії на вул. 

Академіка А. Сахарова 

та на вул. Княгині Ольги

2020-2022 Управління 

інженерного 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

Розроблення проектно-

кошторисної 

документації, 

проведення експертизи 

ПКД, проведення 

процeдури закупівель, 

укладання угод з 

підрядними 

організаціями, 

проведення робіт, 

прийняття об'єктів в 

експлуатацію.

3 2,09

Реалізація проєкту перебуває на стадії 

проектування та розроблення 

кошторисної документації



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

3.7. ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реконструкція 

основних 

магістралей міста

Будівництво 

проектованої вулиці від 

вул. Суботівської до 

мікрорайону Рясне та 

шляхопроводу 

тунельного типу під 

залізничними коліями 

станції "Клепарів"

2020-2022 Управління 

інженерного 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

Розроблення проектно-

кошторисної 

документації, 

проведення експертизи 

ПКД, проведення 

процeдури закупівель, 

укладання угод з 

підрядними 

організаціями, 

проведення робіт, 

прийняття об'єктів в 

експлуатацію.

4 2 027,22

Реалізація проєкту перебуває на стадії 

проведення експертизи розробленої 

проектно-кошторисної документації

4.1. ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Оновлення 

рухомого складу 

та покращення 

інфраструктури 

міського 

громадського 

транспорту

Закупівля 10 трамваїв в 

рамках співпраці з 

Європейським 

інвестиційним банком

2020-2022 Управління 

транспорту 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

02.09.2020– підписано 

Контракт №328426/1 з 

Консорціумом ТзОВ 

«Спільне українсько-

німецьке підприємство 

«Електронтранс» та 

ТзОВ «Завод 

ЕлектронМаш» із 

вартістю 20 862 787,78 

євро (включно з ПДВ)  

Термін поставки 

трамваїв:

5 од.- 1.5 роки від дня 

авансу (червень 2022)

5 од.- 2 роки від дня 

авансу (грудень 2022)

1 247 494,31

Контракт перебуває на стадії 

виробництва трамваїв.

4.2. ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Оновлення 

рухомого складу 

та покращення 

інфраструктури 

міського 

громадського 

транспорту

Закупівля 50 тролейбусів 

в рамках співпраці 

Європейським банком 

реконструкції та розвитку

2020-2022 Управління 

транспорту 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

 18.02.2019 р.- 

підписано Контракт 

49844/1 з з 

консорціумом у складі 

ТзОВ «Спільне 

українсько-німецьке 

підприємство 

«Електронтранс» і ПАТ 

«Концерн-Електрон»

Поставлено усі 50 од. 

тролейбусів та ЗІП.

Контракт завершено 

30.12.2020

Гарантійний період – 2 

роки

1 318 909,22

Згідно договору між ЛКП 

«Львівелектротранс» та консорціумом 

в складі ПрАТ «Концерн «Електрон» і 

його дочірньої структури ТзОВ «СНУП 

«Електронтранс» доставлено 50 нових 

тролейбусів.  Закупівля здійснювалася 

за кошти кредиту Європейського банку 

реконструкції та розвитку. Півсотні 

нових тролейбусів (без функції 

автономного ходу, але із 

кондиціонерами) разом із додатковим 

обладнанням, запчастинами і 

супровідними послугами обійшлися 

ЛКП «Львівелектротранс» у майже 11 

млн. євро грантових коштів.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

4.3. ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Оновлення 

рухомого складу 

та покращення 

інфраструктури 

міського 

громадського 

транспорту

Закупівля 100 

тролейбусів з 

автономним ходом в 

рамках співпраці з 

Європейським 

інвестиційним банком

2020-2022 Управління 

транспорту 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

- - -

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. 

Процедура перебуває на стадії 

погодження гарантії ЛМР, після якої 

планується підписання кредитного 

договору.

4.4. ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Оновлення 

рухомого складу 

та покращення 

інфраструктури 

міського 

громадського 

транспорту

Закупівля 100 нових 

автобусів в рамках 

співпраці з 

Європейським 

інвестиційним банком

2020-2022 Управління 

транспорту 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

1.  Оновлення тендерної 

документації та 

затвердження тендерним 

комітетом 

2.  Проведення ZOOM 

наради з консультантами 

щодо подальших кроків 

тендеру 

3. Оновлення техніко-

економічного 

обгрунтування 

(розрахунки доходів, 

витрат станом на 

01.01.2021р.) 

4. Надсилання запиту у 

Міністерство фінансів 

щодо чинності чотирьох 

сторонньої угоди 

5. Надсилання листа на 

ЄІБ про місцеві 

преференції. (Після 

узгодження тендерної 

документації)

6.  Подання оновленої 

Тендерної документації 

для затвердження ЄІБ.

4 -

Європейський інвестиційний банк 

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 АТП-1 спільно з експертами 

Європейського інвестиційного банку 

визначають переможця, з яким буде 

підписано контракт.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

4.5. ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Оновлення 

рухомого складу 

та покращення 

інфраструктури 

міського 

громадського 

транспорту

Реконструкція 

трамвайних та 

тролейбусних депо

2020-2022 Управління 

транспорту 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

- 1 59 607,17

1. Реконструкція тролейбусного депо. 

Перебуває на стадії фіналізації ТЕО. 

Готовність ТЕО – 95%. 

На етапі виготовлення документів на 

право користування землею. Після 

отримання усіх необхідних документів, 

планується завершення ТЕО (серпень 

2021), а також отримання висновку 

експертизи ( вересень 2021). Паралельно 

вирішується питання щодо визначення 

типу контракту (червоний чи жовтий ФІДІК) 

від чого буде залежати планування 

тендерної процедури. 

 2. Реконструкція трамвайного депо на 

вул. Промисловій. 15.06.2020р. підписано 

контракт №49844/2 з ПП «ВІР-Західбуд» 

на загальну вартість 3,456,920.40 євро ( з 

20% ПДВ). Фактично виконано 94 % робіт.  

 Термін виконання контракту – серпень 

2021.

4.6. ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Оновлення 

рухомого складу 

та покращення 

інфраструктури 

міського 

громадського 

транспорту

Реконструкція контактної 

мережі

2020-2022 Управління 

транспорту 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

- 4 22 075,73

Підписано Контракт з Об'єднанням 

ТОВ «Вальво», ТОВ «Магістраль 

Інжиніринг», ТОВ «Еле-Комп», ТОВ 

«Електротехніка» на суму 2 922 757,56 

євро ( в т. ч. 20% ПДВ). Фактично 

виконано 41 % робіт. Виконання 

контракту – вересень 2021

5.1. ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Забезпечення 

комфортного 

побуту мешканців

Капітальний ремонт доріг 

та тротуарів

2020-2022 Районні 

адміністрації

Розроблення проектно-

кошторисної 

документації, 

проведення експертизи 

ПКД, проведення 

процeдури закупівель, 

укладання угод з 

підрядними 

організаціями, 

проведення робіт, 

прийняття об'єктів в 

експлуатацію.

- 1 549,49

Виконуються роботи з капремонту 

доріг і тротуарів у всіх районах міста. 

Зокрема завершено капітальний 

ремонт за адресами - вул. 

Тарнавського, 116; вул. Шпитальна, 18-

20; тротуар на вул. Патона; вул. 

Виговського; вул. Червоної Калини, 58-

60; вул. Зелена; вул. Рубчака, 8; 

вул.Стрийська, 106. Проводяться 

ремонтні роботи на вул.Лисенка, 

вул.Лісна, вул.Розкіш, вул.Юнацька, 

вул.Бринського, вул. Брюховицька, 161-

207 (непарна сторона), вул. Загірна від 

буд. №2 до буд. №58. та ін.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

5.2. ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Забезпечення 

комфортного 

побуту мешканців

Капітальний ремонт 

прибудинкових територій

2020-2022 Районні 

адміністрації

Розроблення проектно-

кошторисної 

документації, 

проведення експертизи 

ПКД, проведення 

процeдури закупівель, 

укладання угод з 

підрядними 

організаціями, 

проведення робіт, 

прийняття об'єктів в 

експлуатацію.

- 7 515,23

Виконуються роботи з ремонту дворів, 

внутрішньо квартальних доріг, 

тротуарів та прибудинкових територій у 

всіх районах міста. Зокрема завершено 

капітальний ремонт за адресами вул. 

Грабовського, вул. Стрийська, вул. 

Ярославенка, вул. Рубчака, вул. 

Володимира Великого, 17, вул. 

Наукова, 61. Проводяться ремонтні 

роботи на вул. Петлюри, 43, вул. 

Патона, 34-36, вул. Каховській, 37а-39, 

вул. Любінській, 162-164, вул. 

Сихівській, 10,  вул. Сосновій, 26 та ін.

5.3. ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Забезпечення 

комфортного 

побуту мешканців

Капітальний ремонт 

ліфтів

2020-2022 Районні 

адміністрації

Розроблення проектно-

кошторисної 

документації, 

проведення експертизи 

ПКД, проведення 

процeдури закупівель, 

укладання угод з 

підрядними 

організаціями, 

проведення робіт, 

прийняття об'єктів в 

експлуатацію.

- 8 447,27

Виконуються роботи з ремонту ліфтів у  

 житлових будинках у всіх районах 

міста. Зокрема завершено капітальний 

ремонт за адресами вул. Сяйво, 13 (1-

2 під.), вул. Пасічна, 85 (2 під.), вул. 

Пулюя,25 (1 під.). Проводяться 

ремонтні роботи на вул. Кн. Романа, 

26, вул. Виговського, 87 (2під.), вул. 

Глинянський Тракт, 161а (2під.), вул. 

Хоткевича, 34, вул. Коломийська, 9, 

вул. Чукаріна, 6 та ін.

5.4. ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Забезпечення 

комфортного 

побуту мешканців

Капітальний ремонт 

житлових будинків

2020-2022 Районні 

адміністрації

Розроблення проектно-

кошторисної 

документації, 

проведення експертизи 

ПКД, проведення 

процeдури закупівель, 

укладання угод з 

підрядними 

організаціями, 

проведення робіт, 

прийняття об'єктів в 

експлуатацію.

- 181,35

Виконуються роботи з ремонту 

житлових будинків у всіх районах 

міста. Зокрема завершено капітальний 

ремонт за адресамии вул. Хорватська, 

16а, вул. Гайдамацька, 14, вул. 

Заводська, 34, вул. Остряниці, 16, вул. 

Варшавська, 64. Проводяться ремонтні 

роботи на вул. Технічній, 8, вул. Братів 

Міхновських, 30, вул. Бортнянського, 

48, вул. Кузневича, 12, 



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

6.1. ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Забезпечення 

схоронності 

житлового 

фонду, 

підвищення 

ефективності та 

надійності його 

функціонування

Забезпечення підтримки 

співвласників 

багатоквартирних 

будинків, об’єднань 

співвласників 

багатоквартирних 

будинків, що списані з 

балансу львівських 

комунальних 

підприємств, у 

проведенні 

невідкладного ремонту, 

капітального ремонту, 

реконструкції, ремонтно-

реставраційних робіт 

спільного майна у 

багатоквартирних 

будинках

2020-2022 Управління 

житлового 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

Розроблення проектно-

кошторисної 

документації, 

проведення експертизи 

ПКД, проведення 

процeдури закупівель, 

укладання угод з 

підрядними 

організаціями, 

проведення робіт, 

прийняття об'єктів в 

експлуатацію.

260 5 887,36

Проводяться роботи з реставрації даху 

вул. Личаківська, 5. Проведено тендер 

на реставрацію каналізаційного 

випуску на вул. Н. Левицького, 15

7.1. ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Забезпечення 

протипожежного 

захисту у 

житлових 

будинках 

підвищеної 

поверховості

Встановлення 

протипожежних систем 

автоматики і 

димовидалення та інших 

заходів  щодо 

забезпечення пожежної 

безпеки житлових 

будинків підвищеної 

поверховості шляхом 

проведення ремонтних 

робіт

2020-2022 Управління 

житлового 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

8.1. ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Ремонт 

житлових 

будинків, 

визнаних 

аварійними

Проведення заходів з 

виведення житлових 

будинків з аварійного 

стану шляхом 

проведення 

протиаварійних робіт, 

задля безпечного та 

комфортного 

проживання.

2020-2022 Управління 

житлового 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

Проведення робіт з 

підсилення 

фундаментів, заміни 

інженерних мереж, 

ремонту фасадів
2 384,50

Проведено першочергові невідкладні 

аварійно-відновлювальні роботи на 

вул. Винниченка, 26 та вул. 

Личаківській, 60. Проводяться 

протиаварійні роботи на вул. 

Фурманській, 8, вул. І.Франка, 40/42, 

вул. Ковжуна, 5.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

9.1. ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реалізація 

програми 

"Теплий дім"

Модернізація, 

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

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 1 млн. грн.

53 9 174,33

У 53 ОСББ та ЖБК виконано робіт на 

67 822,63 тис.грн. Відшкодовано 

визначену програмою частину 

"теплого" кредиту на суму 9 174,33 

тис.грн.

9.2. ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реалізація 

програми 

"Теплий дім"

Реконструкція, ремонт і 

модернізація всіх 

інженерних мереж і 

обладнання у будинку 

для забезпечення 

безперебійної та 

енергоефективної роботи 

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 1 млн. грн.

19 5 109,55

У 19 ОСББ та ЖБК виконано робіт на 

46 052,43 тис.грн. Відшкодовано 

визначену програмою частину 

"теплого" кредиту на суму 5 109,55 

тис.грн.

9.3. ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реалізація 

програми 

"Теплий дім"

Встановлення приладів 

автоматичного 

регулювання подачі 

теплоносія

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 1 млн. грн.

17 4 075,52

У 17 ОСББ та ЖБК виконано робіт на 

30 579,01 тис.грн. Відшкодовано 

визначену програмою частину 

"теплого" кредиту на на суму 4 075,52 

тис.грн.

  

9.4.

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реалізація 

програми 

"Теплий дім"

Модернізація систем 

освітлення під’їздів з 

метою забезпечення 

належного рівня 

освітленості та 

зменшення споживання 

електроенергії

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 1 млн. грн.

10 1 128,74

У 10 ОСББ та ЖБК виконано робіт на 3 

762,46 тис.грн. Відшкодовано 

визначену програмою частину 

"теплого" кредиту на суму 1 128,74 

тис.грн.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

9.5. ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реалізація 

програми 

"Теплий дім"

Модернізація систем 

вентиляції

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 1 млн. грн.

- -

До банківських установ, які залучені до 

виконання програми не надходили 

заявки від ОСББ та ЖБК на реалізацію 

даного заходу.

9.6. ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реалізація 

програми 

"Теплий дім"

Стимулювання 

встановлення 

обладнання з 

використання 

альтернативних джерел 

енергії 

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 1 млн. грн.

- -

До банківських установ, які залучені до 

виконання програми не надходили 

заявки від ОСББ та ЖБК на реалізацію 

даного заходу.

9.7. ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реалізація 

програми 

"Теплий дім"

Модернізація, 

капітальний ремонт та 

заміна ліфтів для 

забезпечення їх 

безпечного  використання 

2020-2022 Управління 

житлового 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

Розроблення проектно-

кошторисної 

документації, 

проведення експертизи 

ПКД, проведення 

процeдури закупівель, 

укладання угод з 

підрядними 

організаціями, 

проведення робіт, 

прийняття об'єктів в 

експлуатацію.

76 2 285,58

Завершено роботи з модернізації 

ліфтів на вул. Кульпарківській, 133-а та 

вул. Мазепи, 35. Укладено угоду на 

модернізацію ліфту на вул. Пимоненка, 

15а. Виготовлено ПКД на модернізацію 

ліфтів на вул. Яцкова, 24, вул. 

Суботівській, 10, вул. Тичини,15, вул. 

Науковій, 61, вул. Широкій, 85.

10.1

.

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реалізація 

програми 

"Енергоефективн

а оселя"

Заміна радіаторів 

опалення та 

встановлення 

регуляторів температури 

повітря, що дозволить 

підвищити надійність 

системи опалення та 

забезпечить 

індивідуальне 

регулювання споживання 

теплової енергії

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.

2 9,26

2 фізичні особи виконали роботи на 

68,90 тис.грн. Відшкодовано визначену 

програмою частину "теплого" кредиту 

на суму 9,26 тис.грн.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

10.2

.

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реалізація 

програми 

"Енергоефективн

а оселя"

Встановлення 

рекуператорів у системах 

вентиляції, які дозволять 

зменшити споживання 

теплової енергії та 

забезпечити належний 

повітрообмін

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.

- -

До банківських установ, які залучені до 

виконання програми не надходили 

заявки від мешканців на реалізацію 

даного заходу.

10.3

.

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реалізація 

програми 

"Енергоефективн

а оселя"

Встановлення вузлів 

обліку води (гарячої, 

холодної) для контролю 

за її споживанням 

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.

- -

До банківських установ, які залучені до 

виконання програми не надходили 

заявки від мешканців на реалізацію 

даного заходу.

10.4

.

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реалізація 

програми 

"Енергоефективн

а оселя"

Встановлення 

багатозонних 

(багатотарифних) 

приладів обліку 

електричної енергії для 

зниження фінансових 

витрат на споживання 

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.

- -

До банківських установ, які залучені до 

виконання програми не надходили 

заявки від мешканців на реалізацію 

даного заходу.

10.5

.

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реалізація 

програми 

"Енергоефективн

а оселя"

Проведення 

теплоізоляції 

(термомодернізація) 

зовнішніх стін, 

підвальних приміщень, 

горищ, покрівель та 

фундаментів, заміна 

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.
30 176,89

30 фізичних осіб виконали роботи на 1 

179,29 тис.грн. Відшкодовано 

визначену програмою частину 

"теплого" кредиту на суму 176,89 

тис.грн.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

10.6

.

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реалізація 

програми 

"Енергоефективн

а оселя"

Встановлення тепло-

насосної, сонячної 

системи опалення та/або 

гарячого водопостачання 

для зменшення 

споживання природного 

газу 

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.

- -

До банківських установ, які залучені до 

виконання програми не надходили 

заявки від мешканців на реалізацію 

даного заходу.

11.1

.

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Щоденний збір 

даних 

енергоспоживанн

я всіх 

енергоресурсів 

будівлями 

бюджетних 

установ м. 

Львова

Оновлення програмного 

забезпечення для 

щоденного збору даних 

енергоспоживання

2020-2022 Управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку - 507 будівель 50,0

Проводиться регулярний щоденний 

збір даних споживання будівлями 

бюджетних установ всіх енергоресурсів.

11.2

.

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Щоденний збір 

даних 

енергоспоживанн

я всіх 

енергоресурсів 

будівлями 

бюджетних 

установ м. 

Львова

Встановлення засобів 

дистанційного збору 

даних енергоспоживання

2020-2022 Управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку - - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

12.1

.

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Залучення 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги та 

грантового 

фінансування 

для проведення 

енергоощадних 

заходів у 

бюджетних 

будівлях

Участь у конкурсах на 

отримання міжнародної 

технічної допомоги та 

грантового фінансування.

2020-2022 Управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку

Співпраця з містом-

побратимом Фрайбург. 

Впровадження 

енергоощадних заходів 

у мікрорайонах Рясне 

та Рясне 2

4 школи, 1 

житловий 

будинок на 108 

квартир, 1 

вулиця 

(реконструкція 

вуличного 

освітлення)

-

Реалізовано грантовий проект "Рясне - 

район зелених технологій", спільно з 

містом-побратимом Фрайбург 

(Німеччина). В рамках проекту 

виготовлено проектно-кошторисну 

документацію на реконструкцію 

системи теплопостачання, проведено 

експертизу проекту, здійснено 

співфінансування енергоощадних 

заходів, проведено просвітницьку 

робота з дітьми. 

13. ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Відновлення 

Пелчинського 

ставу на вул. Д. 

Вітовського

Відновлення 

Пелчинського ставу на 

вул. Д. Вітовського

2020-2022 Управління 

архітектури та 

урбаністики 

департаменту 

містобудування

Етапи організації  

реалізації Пелчинського 

ставу, напрацьовано 

робочою групою, 

утвореною 

розпорядженням 

міського голови

- -

Управлінням архітектури та 

урбаністики у l півріччі 2021 

року були підготовлені необхідні для 

відновлення Пелчинського ставу 

пропозиції до проекту бюджету 

розвитку. Проте затвердженим 

Львівською міською радою бюджетом 

розвитку видатків для відновлення 

Пелчинського ставу не передбачено.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

14.1

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Створення зон 

захисту 

біорізноманіття у 

парках та 

забезпечення 

надання 

кваліфікованої 

ветеринарної 

допомоги 

постраждалим 

диким й 

екзотичним 

тваринам

Організація 

інформаційно-

просвітницької 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

Плануються щорічні 

заходи. Передбачено 

"Облаштування та 

ознакування зон, 

дружніх до 

біорізноманіття у парках 

Львова (виокремлення)"
- -

Проводиться підготовка до тендерних 

пропозицій. Реалізація відбувається 

згідно з Ухвалою ЛМР № 1094 "Про 

затвердження річного плану 

пріоритетного фінансування 

природоохоронних заходів з фонду 

охорони навколишнього природного 

середовища Львівської міської 

територіальної громади у 2021 році"

14.2

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Створення зон 

захисту 

біорізноманіття у 

парках та 

забезпечення 

надання 

кваліфікованої 

ветеринарної 

допомоги 

постраждалим 

диким й 

екзотичним 

тваринам

Створення умов для 

роботи муніципального й 

приватних притулків для 

постраждалих диких й 

екзотичних тварин

2020-2022 Управління екології 

та природних 

ресурсів 

департаменту 

містобудування

Проведення розрахунку 

для потреб 

фінансування 

(закупівля кормів, 

ветеринарна допомога) 

притулку тварин 

розміщеного в РЛП 

"Знесіння", 

встановлення видового 

та кількісного складу 

тварин 

РЛП "Знесіння" 49,00

Створено постійнодіючу домівку 

врятованих тварин на базі 

Регіонального ландшафтного парку 

"Знесіння". Реалізація відбувається 

згідно з Ухвалою ЛМР № 1094 "Про 

затвердження річного плану 

пріоритетного фінансування 

природоохоронних заходів з фонду 

охорони навколишнього природного 

середовища Львівської міської 

територіальної громади у 2021 році"

14.3

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Створення зон 

захисту 

біорізноманіття у 

парках та 

забезпечення 

надання 

кваліфікованої 

ветеринарної 

допомоги 

постраждалим 

диким й 

екзотичним 

тваринам

Моніторинг чисельності 

постраждалих диких та 

екзотичних тварин і 

птахів у місті

2020-2022 Управління екології 

та природних 

ресурсів 

департаменту 

містобудування

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

14.4

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Створення зон 

захисту 

біорізноманіття у 

парках та 

забезпечення 

надання 

кваліфікованої 

ветеринарної 

допомоги 

постраждалим 

диким й 

екзотичним 

тваринам

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

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

ДУ Львівський 

обласний 

лабораторний 

центр МОЗ,  

Обласне 

комунальне 

підприємство 

ЛОР 

"Профілактична 

дезінфекція"

-

Проведено лаврицидну обробку 

відкритих водойм в парках м. Львова, 

проведено профілактичну боротьбу з 

паразитами та шкідниками (кліщами) в 

парках м. Львова на площі.

14.5

. 

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Створення зон 

захисту 

біорізноманіття у 

парках та 

забезпечення 

надання 

кваліфікованої 

ветеринарної 

допомоги 

постраждалим 

диким й 

екзотичним 

тваринам

Вакцинація диких тварин 

від сказу

2020-2022 Управління екології 

та природних 

ресурсів 

департаменту 

містобудування

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 

Держпродспожи

вслужби у 

Львівській обл., 

Львівська 

обласна 

державна 

лікарня 

ветеринарної 

медицини, 

громадські 

активісти в 

сфері захисту 

тварин, 

провідні 

науковці по 

захисту тварин 

-

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

15.1

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Покращення 

стану 

компонентів 

екосистеми міста

Створення системи 

моніторингу якості 

повітря в місті

2020-2022 Управління екології 

та природних 

ресурсів 

департаменту 

містобудування

Проведення 

дослідження 

вразливості Львова до 

зміни клімату (сценарій 

до 2100 року)
- -

Забезпечується виконання заходів з 

моніторингу якості повітря на 

виконання розпорядження від 

03.12.2019 № 633. ЛКП "Зелене місто" 

оголошено процедуру закупівлі 

придбання та встановлення 

обладнання стаціонарного поста 

автоматизованої системи моніторингу 

атмосферного повітря



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

15.2

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Покращення 

стану 

компонентів 

екосистеми міста

Очищення витоків річок 

та належне утримання 

водойм на території міста

2020-2022 Управління екології 

та природних 

ресурсів 

департаменту 

містобудування

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

СРА, 

управління 

екології

-

Реалізовуються заходи щодо 

відновлення і підтримання 

сприятливого гідрологічного та 

санітарного стану річки Зубра 

(обстеження дощової каналізаційної 

мережі).

15.3

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Покращення 

стану 

компонентів 

екосистеми міста

Вдосконалення обліку, 

догляду, заміни вуличних 

дерев, збереження та 

належне утримання 

вікових та особливо 

цінних дерев

2020-2022 Управління екології 

та природних 

ресурсів 

департаменту 

містобудування

1. Лікування особливо 

цінних вікових дерев; 2. 

Розробка дизайну 

табличок для 

ознакування особливо 

цінних дерев, 

ботанічних пам’яток 

природи; Виготовлення 

стендів для особливо 

цінних дерев, 

ботанічних пам’яток 

природи та водойм (у 

тому числі 

“Ландшафтний заказник 

Торфовище Білогорща“ 

та “Парк- пам’ятка 

садово-паркового 

мистецтва місцевого 

значення “Кульпарків“) 

- -

Закуплено обладнання для 

ознакування дерев. Готується технічне 

завдання для оголошення тендеру по  

виготовленню стендів для особливо 

цінних дерев, ботанічних пам’яток 

природи та водойм

15.4

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Покращення 

стану 

компонентів 

екосистеми міста

Розробка Плану 

адаптації Львова до 

зміни клімату

2020-2022 Управління екології 

та природних 

ресурсів 

департаменту 

містобудування

Дослідження 

вразливості до зміни 

клімату Львівської 

міської територіальної 

громади

- -

Готується технічне завдання для 

оголошення тендеру



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

15.5

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Покращення 

стану 

компонентів 

екосистеми міста

Вдосконалення системи 

управління парками

2020-2022 Управління екології 

та природних 

ресурсів 

департаменту 

містобудування

Розробка стратегії 

розвитку парків. 

Розробка проєктів 

озеленення парків-

пам’яток садово-

паркового мистецтва 

місцевого значення ім. 

Івана Франка та 

“Високий Замок“; 

Ознакування екологічно 

оздоровчих стежок 

(теренкур) території 

парків м. Львова

- -

Готується технічне завдання для 

оголошення тендеру

15.6

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Покращення 

стану 

компонентів 

екосистеми міста

Створення системи 

зелених коридорів між 

парками та зеленими 

зонами міста

2020-2022 Управління екології 

та природних 

ресурсів 

департаменту 

містобудування

- - -

Ведеться співпраця з управлінням 

архітектури для реалізації заходу.

15.7

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Покращення 

стану 

компонентів 

екосистеми міста

Забезпечення боротьби з 

шкідниками та 

інвазивними видами 

рослин

2020-2022 Управління екології 

та природних 

ресурсів 

департаменту 

містобудування

Боротьба з поширенням 

борщівника, амброзії та 

інших інвазивних 

рослин у парку пам'ятці 

садово-паркового 

мистецтва місцевого 

значення "Снопківський"

ДП "Високий 

замок"                     

    ЛКП 

"Зелений Львів"

50,00

Заходи забезпечуються 

балансоутримувачами територій 

постійно в межах бюджетних 

призначень.

16.1

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Створення 

належних умов 

для 

короткочасного 

відпочинку 

населення

Капітальний ремонт 

дитячих майданчиків

2020-2022 Районні 

адміністрації

Розроблення проектно-

кошторисної 

документації, 

проведення експертизи 

ПКД, проведення 

процeдури закупівель, 

укладання угод з 

підрядними 

організаціями, 

проведення робіт, 

прийняття об'єктів в 

експлуатацію.

- 327,79

Виконуються роботи з капітального 

ремонту дитячих майданчиків у всіх 

районах міста. Зокрема за адресами 

вул. Широка, 100; вул. І. Виговського, 

83-89; вул. Патона, 4/2; вул. П. 

Козланюка, 1-3; вул. Карманського, 6а; 

вул. Коломийська, 4; вул. Драгана, 30; 

вул. Хуторівка, 32; вул. Чукаріна, 28; 

вул. Володимира Великого, 16; вул. 

Рубчака, 17а; вул. Балтійська, 21; вул. 

М. Хвильового, 31; вул. Ак. Кучера, 10-

12; вул. В. Липинського, 13; вул. Г. 

Мазепи, 7, 12; вул. Замарстинівська, 

144 та ін.  Розробляється ПКД на 

капітальний ремонт інтерактивного 

дитячо-спортивного майданчика на 

вул. Китайська, 2,4,6 - Пасічна, 71а-73.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

16.2

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Створення 

належних умов 

для 

короткочасного 

відпочинку 

населення

Облаштування 

громадських просторів

2020-2022 Районні 

адміністрації

Розроблення проектно-

кошторисної 

документації, 

проведення експертизи 

ПКД, проведення 

процeдури закупівель, 

укладання угод з 

підрядними 

організаціями, 

проведення робіт, 

прийняття об'єктів в 

експлуатацію.

- 172,60

Виконуються роботи з облаштування 

громадських просторів у всіх районах 

міста. Зокрема на вул. Панча 8-10; вул. 

Личаківська, 175 "Покровська площа"; 

вул. Сластіона, 2; вул.Хуторівка, 24-28 

та ін.

17.1

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

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

2020-2022 Департамент 

поводження з 

відходами, ЛКП 

"Зелене місто" 

департаменту 

економічного 

розвитку

Процес рекультивації 

Грибовицького 

сміттєзвалища 

складається із таких 

процесів: підготовчі 

роботи, очистка 

зворотного осмосу, 

тобто очистка озер з 

інфільтратами, 

дегазація тіла полігону і 

сама рекультивація.

- -

Технічна рекультивація Грибовицького 

сміттєзвалища триває. Змонтовано та 

працює обладання з очистки 

фільтратів за технологією зворотнього 

осмосу. Орієнтовано виконано до 40% 

робіт з технічної рекультивації.

17.2

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Рекультивація 

Грибовицького 

сміттєзвалища

Проведення біологічної 

рекультивації 

формування родючого 

шару та висадка 

чагарників, кущів, 

невеликих насаджень із 

неглибокими кореневими 

системами

2020-2022 Департамент 

поводження з 

відходами, ЛКП 

"Зелене місто" 

департаменту 

економічного 

розвитку

- - -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року.

18.1

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Створення 

нового полігону 

захоронення 

побутових 

відходів

Визначення відповідної 

ділянки для створення 

нового полігону

2020-2022 Департамент 

поводження з 

відходами, ЛКП 

"Зелене місто" 

департаменту 

економічного 

розвитку

- - -

Станом на сьогодні визначено 

плановане місце розміщення нового 

полігону захоронення побутових 

відходів. Тривають юридичні 

процедури оформлення земельної 

ділянки.

18.2

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Створення 

нового полігону 

захоронення 

побутових 

відходів

Виготовлення, 

погодження та 

затвердження проекту 

полігону захоронення 

побутових відходів

2020-2022 Департамент 

поводження з 

відходами, ЛКП 

"Зелене місто" 

департаменту 

економічного 

розвитку

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

18.3

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Створення 

нового полігону 

захоронення 

побутових 

відходів

Визначення виконавця 

робіт та реалізація 

проекту

2020-2022 Департамент 

поводження з 

відходами, ЛКП 

"Зелене місто" 

департаменту 

економічного 

розвитку

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року.

19.1

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Будівництво 

сміттєпереробног

о комплексу

Визначення підрядної 

організації що 

здійснюватиме 

будівництво 

сміттєпереробного 

комплексу

2020 Департамент 

поводження з 

відходами, ЛКП 

"Зелене місто" 

департаменту 

економічного 

розвитку

- - -

Визначено підрядну організацію, що 

здійснюватиме будівництво 

сміттєпереробного комплексу.

19.2

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Будівництво 

сміттєпереробног

о комплексу

Виготовлення, 

погодження та 

затвердження проекту 

сміттєпереробного 

комплексу 

2020 Департамент 

поводження з 

відходами, ЛКП 

"Зелене місто" 

департаменту 

економічного 

розвитку

- - -

Проект виготовлено, погоджено та 

затверджено в попередніх періодах.

19.3

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Будівництво 

сміттєпереробног

о комплексу

Виконання робіт згідно з 

проектом будівництва 

сміттєпереробного 

комплексу

2020-2022 Департамент 

поводження з 

відходами, ЛКП 

"Зелене місто" 

департаменту 

економічного 

розвитку

- - -

Укладено контракт на виконання робіт 

з будівництва сміттєпереробного 

комплексу. Тривають мобілізаційні 

заходи.

20.1

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Публічні заходи 

щодо мінімізації 

та раціонального 

поводження з 

відходами

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

2020 ЛКП “Зелене місто“ 

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року.

20.2

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Публічні заходи 

щодо мінімізації 

та раціонального 

поводження з 

відходами

Організація екологічного 

фестивалю “Чисте місто 

фест“ з виставкою-

презентацією 

спецтехніки, еко-

лекторієм, еко-ярмарком, 

на тему поводження з 

ресурсами

2020 ЛКП “Зелене місто“

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

20.3

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Публічні заходи 

щодо мінімізації 

та раціонального 

поводження з 

відходами

Проведення екологічних 

вистав “Знайдена 

лялька“ для дошкільнят і 

школярів молодших 

класів, яка вчить 

зберігати Планету від 

сміття розпочинаючи з 

себе.

2020 ЛКП “Зелене місто“

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року.

20.4

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Публічні заходи 

щодо мінімізації 

та раціонального 

поводження з 

відходами

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“

2020 ЛКП “Зелене місто“

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року.

20.5

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Публічні заходи 

щодо мінімізації 

та раціонального 

поводження з 

відходами

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

2020 ЛКП “Зелене місто“

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року.

20.6

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Публічні заходи 

щодо мінімізації 

та раціонального 

поводження з 

відходами

Організація поїздок для 

представників 

екологічних ініціатив, 

громади міста та преси 

на переробні об’єкти 

твердих побутових 

відходів, що 

функціонують за 

кордоном

2020 ЛКП “Зелене місто“

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

20.7

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Публічні заходи 

щодо мінімізації 

та раціонального 

поводження з 

відходами

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 ЛКП “Зелене місто“

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року.

20.8

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Публічні заходи 

щодо мінімізації 

та раціонального 

поводження з 

відходами

Проведення воркшопів 

“Інтегрована стратегія 

просвітницьких заходів 

щодо поводження з 

твердими побутовими 

відходами у                       

м. Львові“

2020 ЛКП “Зелене місто“

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року.

20.9

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Публічні заходи 

щодо мінімізації 

та раціонального 

поводження з 

відходами

Проведення форуму 

“Чисте місто форум“, 

який є  платформою для 

зустрічі різних 

середовищ задля 

обговорення важливих 

екологічних викликів

2020 ЛКП “Зелене місто“

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року.

20.1

0.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Публічні заходи 

щодо мінімізації 

та раціонального 

поводження з 

відходами

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 ЛКП “Зелене місто“

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року.

20.1

1.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Публічні заходи 

щодо мінімізації 

та раціонального 

поводження з 

відходами

Організація конкурсу 

“Здай батарейку – врятуй 

їжачка“ для учнів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

міста

2020 ЛКП “Зелене місто“

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

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“

- - -

Розроблено візуальні матеріали для 

проведення пілотного проекту з 

роздільного збору і вивезення органіки 

на визначених локаціях. Зокрема, 

розроблено наклейки на контейнери, 

які передані перевізникам, 

інформаційну листівку, яка 

поширюється в електронному форматі, 

банери. Розроблено низку тематичних 

презентацій, які презентувалися під 

час виступів на заходах, у тому числі 

он-лайн. 

21.2

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Створення та 

поширення 

методичних, 

інформаційних 

матеріалів щодо 

поводження з 

відходами та 

висвітлення їх 

через медіа

Розробка і підбір 

методичних матеріалів 

стосовно організації та 

проведення еко-уроків з 

попередження 

утворення, мінімізації та 

раціонального 

поводження з відходами 

для різних цільових 

аудиторій.

2020 ЛКП “Зелене місто“

- - -

Розробляється низка тематичних 

презентацій та роздаткових 

інформаційних матеріалів.

21.3

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Створення та 

поширення 

методичних, 

інформаційних 

матеріалів щодо 

поводження з 

відходами та 

висвітлення їх 

через медіа

Поширення роздаткових 

матеріалів серед 

громади, студентів, учнів 

і інших цільових груп під 

час акцій, форумів, 

тренінгів, конкурсів, 

лекцій, уроків тощо, які 

будуть проводитися як 

представниками міської 

ради, так і 

представниками 

активного середовища 

міста

2020 ЛКП “Зелене місто“

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

21.4

.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Створення та 

поширення 

методичних, 

інформаційних 

матеріалів щодо 

поводження з 

відходами та 

висвітлення їх 

через медіа

Виготовлення креативної 

продукції для 

привернення уваги 

громади міста до 

проблем поводження  з 

відходами

2020 ЛКП “Зелене місто“

- - -

Розробляється низка тематичних 

презентацій та роздаткових 

інформаційних матеріалів.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

22 ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Створення та 

забезпечення 

діяльності 

пересувного 

мобільного візит-

центру з 

візуалізацією 

сміттєпереробног

о комплексу

Створення та 

забезпечення діяльності 

пересувного мобільного 

візит-центру з 

візуалізацією 

сміттєпереробного 

комплексу

2020-2022 ЛКП “Зелене місто“

- - -

Функції замовника такого об'єкта 

делеговано ЛМКП "Львівводоканал" 

рішенням виконавчого комітету міської 

ради.

23.1

.

АРХІТЕКТУРА ТА 

УРБАНІСТИКА 

МІСТА

Організація 

підготовки 

містобудівної 

документації м. 

Львова та 

проектів 

розвитку міста

Організація розробки 

проектної документації і 

внесення змін до 

генерального плану м. 

Львова та затвердженої 

містобудівної 

документації “План 

зонування території м. 

Львова (зонінг)“

2020-2022 Управління 

архітектури та 

урбаністики 

департаменту 

містобудування

- - -

Затверджено Інтегровану концепцію 

розвитку: Львів 2030, як стратегічний 

документ, який своїми принципами та 

цілями стане основною для 

запланованої актуалізації 

Генерального плану Львова. Також у 

першому півріччі 2021 року укладено 

договори на розроблення змін до 

Плану зонування території м. Львова 

(зонінг) у районі житлового району Під 

Голоском, а також у районі вул. Княгині 

Ольги, вул. Наукової, вул. 

Трускавецької.

23.2

.

АРХІТЕКТУРА ТА 

УРБАНІСТИКА 

МІСТА

Організація 

підготовки 

містобудівної 

документації м. 

Львова та 

проектів 

розвитку міста

Визначення 

функціонального 

призначення і 

будівельного зонування 

територій в межах міста

2020-2022 Управління 

архітектури та 

урбаністики 

департаменту 

містобудування
- - -

На замовлення управління архітектури 

та урбаністики у І півріччі 2021 року 

виконувались проектні роботи з 

визначення функціонального 

зонування територій в межах міста під 

час розроблення детальних планів 

територій.

23.3

.

АРХІТЕКТУРА ТА 

УРБАНІСТИКА 

МІСТА

Організація 

підготовки 

містобудівної 

документації м. 

Львова та 

проектів 

розвитку міста

Організація та 

проведення 

архітектурних конкурсів 

для пошуку найкращих 

проектних пропозицій 

створення об’єктів

2020-2022 Управління 

архітектури та 

урбаністики 

департаменту 

містобудування

- - -

Визначено переможців  Всеукраїнських 

відкритих архітектурних конкурсів на 

кращу проектну пропозицію 

загальноосвітньої школи та дошкільного 

навчального закладу на території 

житлового району Під Голоском та на 

найкращу проектну пропозицію щодо 

образного вирішення комплексу будинків, 

будівель та споруд державної установи 

«Львівська установа виконання покарань 

№19» на 1000 місць на вул. Збиральній. 

Також оголошені архітектурні конкурси на 

кращу проектну пропозицію будівлі 

крематорію на території Голосківського 

цвинтаря, на кращу проектну пропозицію 

легкоатлетичного комплексу зі 

спортивним центром на вул. Золотій.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання
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Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

24.1

.

АРХІТЕКТУРА ТА 

УРБАНІСТИКА 

МІСТА

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

2020-2022 Управління 

архітектури та 

урбаністики 

департаменту 

містобудування

- - -

Управлінням архітектури та 

урбаністики у першому півріччі 2021 

року здійснювалось опрацювання, 

оцифровування та адаптація з 

переведенням в уніфікований формат 

містобудівної документації 

ліквідованих місцевих рад.

25.1

.

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ МІСТА

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 Управління 

охорони 

історичного 

середовища

- - 2 693,8

Тривають роботи. Виконано 

демонтажні та земляні роботи, 

влаштовано підоснову пандуса та 

фонтану

25.2

.

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ МІСТА

Реставрація 

пам’яток 

архітектури м. 

Львова

Проведення ремонтно-

реставраційних робіт 

костелу Домініканців з 

келіями  на пл. Музейній, 

3

2020-2022 Управління 

охорони 

історичного 

середовища

- - -

Завершено роботи з реставрації дахів і 

вітражів. 

25.3

.

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ МІСТА

Реставрація 

пам’яток 

архітектури м. 

Львова

Проведення ремонтно-

реставраційних робіт 

пам'ятки архітектури 

національного значення - 

костелу св. Казимира на 

вул. М. Кривоноса, 1

2020-2022 Управління 

охорони 

історичного 

середовища
- - -

Завершено реставрацію бічного, 

тильного та головного фасадів храму.

25.4

.

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ МІСТА

Реставрація 

пам’яток 

архітектури м. 

Львова

Проведення ремонтно-

реставраційних робіт 

пам'ятки архітектури 

національного значення 

на                                   

вул. М. Грушевського, 2 - 

колишнього костелу                              

                    св. Миколая

2020-2022 Управління 

охорони 

історичного 

середовища

- - -

Завершено реставрацію головного 

фасаду, бічного фасаду, бічних 

фасадів від подвір'я, реставрацію 

декору та каменю.

25.5

.

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ МІСТА

Реставрація 

пам’яток 

архітектури м. 

Львова

Проведення ремонтно-

реставраційних робіт 

пам'ятки архітектури 

національного значення - 

костелу Єзуїтів на вул. 

Театральній, 11

2020-2022 Управління 

охорони 

історичного 

середовища
- - 1 909,3

Тривають роботи. Виконано розчистку 

та реставрацію поверхонь, 

реставрацію декору



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання
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Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

25.6

.

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ МІСТА

Реставрація 

пам’яток 

архітектури м. 

Львова

Проведення ремонтно-

реставраційних робіт 

пам'ятки архітектури 

національного значення - 

палацу на                                

      вул. М. Коперника, 15

2020-2022 Управління 

охорони 

історичного 

середовища - - 283,4

Тривають роботи,виконано: 

реставрацію вхідного вузла з 

портиком, ліпного декору, підсилення 

вхідної групи

25.7

.

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ МІСТА

Реставрація 

пам’яток 

архітектури м. 

Львова

Проведення ремонтно-

реставраційних робіт 

будівель, фасадів, 

головних фасадів, 

еркерів та балконів 

будинків-пам'яток 

архітектури 

національного та 

місцевого значення 

2020-2022 Управління 

охорони 

історичного 

середовища

- - 13 932,7

Виконано розчистку та реставрацію 

поверхонь, реставрацію декору, накриття 

звисів цинком на будинку колишнього 

страхового товариства "Дністер" на вул. 

Руській, 20. Виконано розчистку фасаду, 

демонтовано аварійні елементи на вул. І. 

Франка, 43, встановлено відреставровані 

огорожі балконів, здійснюється 

реставрація скульптурного декору, роботи 

на стадії завершення. Виконано 

реставрацію центральної частини фасаду, 

реставрацію декору, часткову заміна вікон 

на вул. В. Стефаника, 11. Тривають 

роботи з розчищення поверхонь, цоколю 

на пл. Ринок, 7. Тривають роботи з 

підсилення будинку тяжами, реставрації 

фасаду на просп. Т. Шевченка, 23. Також 

тривають роботи на  вул. П. Дорошенка, 

19 та на просп. Свободи, 24.

25.8

.

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ МІСТА

Реставрація 

пам’яток 

архітектури м. 

Львова

Проведення ремонтно-

реставраційних робіт 

фасадів будинків-

пам'яток архітектури 

національного значення 

на                      вул. 

Вірменській, 21 та                        

           вул. Друкарській, 6

2020-2022 Управління 

охорони 

історичного 

середовища

- - 68,8

Тривають роботи. Виконано частково 

розчистку цоколю

25.9

.

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ МІСТА

Реставрація 

пам’яток 

архітектури м. 

Львова

Проведення ремонтно-

реставраційних робіт  

даху пам'ятки 

архітектури місцевого 

значення - колишніх 

келій костелу 

Францисканок на                           

             вул. М. Лисенка, 

45

2020-2022 Управління 

охорони 

історичного 

середовища

- - 3 468,7

Завершено ремонтно-реставраційні 

роботи дахів. 

25.1

0.

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ МІСТА

Реставрація 

пам’яток 

архітектури м. 

Львова

Проведення реставрації 

та консервації руїн 

Високого Замку

2020-2022 Управління 

охорони 

історичного 

середовища

- - 944,4

Тривають роботи. Виконано 

влаштування підпірної стінки, 

укріплення підоснови, дренажу



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

25.1

1.

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ МІСТА

Реставрація 

пам’яток 

архітектури м. 

Львова

Проведення ремонтно-

реставраційних робіт  

приміщень пам'ятки 

архітектури місцевого 

значення - колишніх 

келій костелу Казимира 

на вул. М. Кривоноса, 1

2020-2022 Управління 

охорони 

історичного 

середовища - - -

Завершено ремонтно-реставраційні 

роботи приміщень. Проведено 

реставрацію стін, склепінь, каменю, 

віконних кам'яних обрамувань, 

пофарбування, влаштування підлог, 

встановлення вікон, дверей в 

майбутніх приміщеннях Музею.

26.1

.

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ МІСТА

Проведення 

просвітницьких 

заходів у сфері 

культурної 

спадщини

Проведення ряду 

просвітницьких заходів, 

конференцій, семінарів 

щодо підвищення 

кваліфікації майстрів-

реставраторів, семінарів 

по обміну досвідом

2020-2022 Управління 

охорони 

історичного 

середовища, ЛКП 

“Бюро спадщини“

Планується проведення 

заходу "Дні реставрації 

у Львові" (03.08.2021-

13.08 2021)
150 48,0

Підготовка 3аходу "Дні реставрації у 

Львові" 

27.1

.

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ МІСТА

Проведення 

ремонтно-

реставраційних 

робіт балконів та 

дахів будинків – 

пам’яток 

культурної 

спадщини на 

території м. 

Львова

Проведення ремонтно-

реставраційних робіт 

балконів та дахів 

будинків-пам'яток 

архітектури спільно з 

Львівською міською 

радою та мешканцями 

(власниками) історичних 

будівель

2020-2022 Управління 

охорони 

історичного 

середовища, ЛКП 

“Бюро спадщини“

- - -

Тривають роботи на адресою вул. Я. 

Стецька, 4. Перебувають на стадії 

завершення ремонтно-реставраційні 

роботи балконів головних фасадів 

будинків пам’яток архітектури 

місцевого значення на просп. Т. 

Шевченка, 16 та просп. Т. Шевченка, 

14.

28.1

.

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ МІСТА

Відновлення 

історичних брам 

та вікон на 

території 

історичного 

ареалу м. Львова

Відновлення історичних 

брам та вікон спільно 

Львівською міською 

радою та мешканцями 

(власниками) історичних 

будівель.

2020-2022 ЛКП “Бюро 

спадщини“

Відновлення 60-ти 

історичних брам, 60-ти 

історичних вікон

120 об'єктів 875,00

Відновлено 30 історичних об'єктів



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

29.1

.

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ МІСТА

Організація 

діяльності 

"Бюро 

спадщини"

Забезпечення підтримки 

та організації у співпраці 

з мистецько -

архітектурним  

середовищем спільних 

тематичних заходів, 

зокрема презентацій, 

публічних лекцій, медіа-

проектів, семінарів, 

"круглих столів", 

виставок тощо.

2020-2022 Управління 

охорони 

історичного 

середовища, ЛКП 

“Бюро спадщини“

1. Реалізація проекту 

спільно з Рятівна 

археологічна служба та 

ТОВ "СКАЙРОН" "Історія 

Львова крізь призму 

пам'яток археології" 2. 

Створення Бази даних 

Об'єктів Культурної 

Спадщини Львівської ОТГ 

спільно з Центром міської 

історії 3. Створення 

проморолика по 

збереженню історичної 

спадщини спільно з 

студентами УКУ 4. 

Організація фотовиставки 

"Альфред Захарієвич. 

Майстер залізобетонної 

архітектури Львова 

початку ХХ ст. спільно з 

УКУ та ін.

- -

1. Реалізовано онлайн- проект 

Реалізовано онлайн- проект 

"Археологічні знахідки Львова" спільно 

з Рятівна археологічна служба та ТОВ 

"СКАЙРОН" 

2. В процесі створення Бази даних 

Об'єктів Культурної Спадщини 

Львівської ОТГ спільно з Центром 

міської історії 

3. Створено проморолик по 

збереженню історичної спадщини 

спільно з студентами УКУ ї 

4. Фінальна підготовка до 

фотовиставки "Альфред Захарієвич. 

Майстер залізобетонної архітектури 

Львова початку ХХ ст. спільно з УКУ ї 

5. Реалізація проекту "100 років 

модернізму", спільно з УОІС, БС, ЛП - 

на 80%.

29.2

.

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ МІСТА

Організація 

діяльності 

"Бюро 

спадщини"

Організація та 

проведення заходів, 

спрямованих на 

збереження та 

популяризацію спадщини 

Львова та Львівської 

області

2020-2022 Управління 

охорони 

історичного 

середовища, ЛКП 

“Бюро спадщини“

1. Підтримка форуму 

«Горизонти спадщини» 

(спільно з УОІС) 2. 

Підготовка та публікація 

серії кепшен-відео про 

історичну спадщину 

Львова  3. Організація та 

проведення фотоконкурсу 

"Левинський в об'єктиві" 

до 170-ліття з дня 

народження відомого 

львівського будівничого.

4. Організація та 

проведення фотовиставки 

"Левинський в об'єктиві" з 

найкращими роботами 

учасників  5. Проведення 

тематичних екскурсій  6. 

Розсилка буклетів та 

інформаційних листівок 

мешканцям в рамках 

проекту "Де межа" та ін.

- -

1. Взято участь у форумі «Горизонти 

спадщини» (спільно з УОІС)

2. Опубліковано серію кепшен-відео 

про історичну спадщину Львова  

3.Участь у "Форумі гідів" в панелі про 

збереження культурної спадщини. 

4. Проведено фотоконкурс 

"Левинський в об'єктиві" до 170-ліття з 

дня народження відомого львівського 

будівничого.

5. Проведено фотовиставку 

"Левинський в об'єктиві" з найкращими 

роботами учасників 

6. Проведенно пілотну екскурсію для 

мешканців в рамках проекту "Де межа" 

7. Змакетовано та запущено в друк 

буклетів та інформаційних листівок 

для мешканців в рамках проекту "Де 

межа"



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

29.3

.

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ МІСТА

Організація 

діяльності 

"Бюро 

спадщини"

Виготовлення і 

розповсюдження 

медійної та друкованої 

продукції, яка 

популяризує культурну і 

природну спадщину

2020-2022 Управління 

охорони 

історичного 

середовища, ЛКП 

“Бюро спадщини“

1. Підготовка та 

публікація серії кепшен-

відео про історичну 

спадщину Львова  

2. Серія відеороликів в 

рамках проекту "100 

років модернізму"  

3. Виготовлення 

буклетів та 

інформаційних листівок 

для мешканців в рамках 

проекту "Де межа" 

4. Виготовлення 

буклетів "Шлях 

львівського 

модернізму", 

інформаційних 

довідників та 

фотоальбому в рамках 

проекту "100 років 

модернізму" та ін.

163,0

1. Опубліковано серію кепшен-відео 

про історичну спадщину Львова  

2. Опубліковано серію відеороликів в 

рамках проекту "100 років модернізму"  

3. Змакетовано та запущено в друк 

буклети та інформаційні листівки для 

мешканців в рамках проекту "Де межа"  

4. Виготовлено буклети "Шлях 

львівського модернізму" в рамках 

проекту "100 років модернізму"  

5. Виготовлено інформаційні довідники 

в рамках проекту "100 років 

модернізму"    

30.1

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Електронне 

урядування - 

переведення 

адміністративних 

 послуг в онлайн-

формат

Впровадження системи 

обміну даними "Трембіта"

2020-2022 Департамент 

адміністративних 

послуг, управління 

інформаційних 

технологій 

департаменту 

розвитку

Мінцифри разом із 

проєктами міжнародної 

технічної  допомоги 

продовжує 

впровадження системи 

«Трембіта» до якої 

долучаються органи 

державної влади. 

- -

Проект успішно реалізовано.

1. Розгортання тестового середовища 

системи електронної взаємодії 

«Трембіта»

2. Розгортання промислового 

середовища системи електронної 

взаємодії «Трембіта»

3. Тестування системи електронної 

взаємодії «Трембіта»

4. Впровадження системи електронної 

взаємодії «Трембіта»

30.2

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Електронне 

урядування - 

переведення 

адміністративних 

 послуг в онлайн-

формат

Реалізація пілотного 

проекту "Є-малятко" - 

спрощення 

адміністративних послуг, 

пов’язаних із 

народженням дитини

2020-2022 Департамент 

адміністративних 

послуг, управління 

інформаційних 

технологій 

департаменту 

розвитку

- - -

В трьох пологових будинках міста: 

Міському комунальному клінічному 

пологовому будинку № 1, Львівському 

обласному клінічному перинатальному 

центрі, 3-тій міській клінічній лікарні 

Львова, працює комплексний сервіс, 

який дозволяє за однією заявою у 

пологовому будинку отримати 8 

адміністративних послуг. За І півріччя 

2021 року опрацьовано 3 500 заяв.

31.1

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Розвиток та 

промоція 

електронних 

інформаційних 

сервісів, гарячої 

лінії міста

Вдосконалення 

електронної системи 

опрацювання звернень

2020-2022 Департамент 

адміністративних 

послуг
 - 

МЦІТ, 

Управління ІТ, 

ДАП

 - 

Вдосконалено електронну систему 

опрацювання звернень  Visual Service 

в ТОВ "Техноінософт".



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

31.2

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Розвиток та 

промоція 

електронних 

інформаційних 

сервісів, гарячої 

лінії міста

Підвищення 

ефективності сервісу 

1580 шляхом 

переадресації дзвінків на 

аутсорсинговий контакт-

центр

2020-2022 Департамент 

адміністративних 

послуг
- -  - 

Налагоджено постійну співпрацю з 

аутсорсинговим контакт-центрам 

"Аделіна" для прийому дзвінків на 1580.

31.3

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Розвиток та 

промоція 

електронних 

інформаційних 

сервісів, гарячої 

лінії міста

Впровадження 

інтерактивного 

голосового меню для 

гарячої лінії міста

2020-2022 Департамент 

адміністративних 

послуг

Заплановано розробку 

інтерактивного меню 

голосових відповідей
-  - 

ТОВ "Техноінософт" розробляє 

систему збору статистичних даних для 

формування інтерактивного голосового 

меню

31.4

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Розвиток та 

промоція 

електронних 

інформаційних 

сервісів, гарячої 

лінії міста

Придбання обладнання 

та предметів 

довгострокового 

користування для 

забезпечення діяльності 

"Гаряча лінія міста"

2020-2022 Департамент 

адміністративних 

послуг

Заплановано закупівлю 

нового обладнання для 

цілодобового 

функціонування контакт-

центру 1581 - 

телефонних гарнітур та 

комп'ютерної техніки

- -

Складено план закупівель обладнання, 

для підвищення якості надання послуг

32.1

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Підвищення 

доступності 

інформації про 

адміністративні 

послуги

Розробка чат-боту для 

комунікації з ЦНАП

2020-2022 Департамент 

адміністративних 

послуг - - -

Спільно з Управлінням ІТ 

розробляється інтерфейс для надання 

інформаційних послуг від ЦНАП м. 

Львова мешканцям в автоматичному 

форматі.

32.2

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Підвищення 

доступності 

інформації про 

адміністративні 

послуги

Модернізація технічного 

оснащення ЦНАП

2020-2022 Департамент 

адміністративних 

послуг

Планується придбання 

комп'ютерного 

обладнання у ЦНАП - 627,38

Придбано планшет для сервісу 

"Експрес-реєстрація"; моноблоки; БФП

32.3

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Підвищення 

доступності 

інформації про 

адміністративні 

послуги

Підвищення рівня 

інклюзивності сайту 

ЦНАП

2020-2022 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

- -

Впроваджено сайт для іноземців 

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

- - -

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"



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

32.5

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Підвищення 

доступності 

інформації про 

адміністративні 

послуги

Залучення органів 

державної влади до 

роботи у системі 

електронного 

документообігу  для 

швидкої комунікації та 

обміну інформацією

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).

- -

Проведено модернізацію платформи 

електронного документообігу яка 

дозволила реалізувати підключення 

львівської міської ради до системи 

електронної взаємодії органів 

виконавчої влади.

33.1

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Модернізація 

служби доставки 

документів та 

кореспонденції 

Львівської 

міської ради

Закупівля планшетів, 

комп'ютерної техніки та 

зчитувачів QR –кодів

2020-2022 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.

- -

Розроблена схема логістики передачі  

документів.

33.2

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Модернізація 

служби доставки 

документів та 

кореспонденції 

Львівської 

міської ради

Підвищення 

ефективності обробки 

поштової кореспонденції 

за допомогою нової 

маркувальної машини

2020-2022 Департамент 

адміністративних 

послуг

Досліджується ринок 

пропозицій 

маркувальних машин, 

планується закупівля 

нової маркувальної 

машини

- -

Розроблена схема логістики доставки  

документів.  Оголошено закупівлю 

нової маркувальної машини

33.3

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Модернізація 

служби доставки 

документів та 

кореспонденції 

Львівської 

міської ради

Створення сприятливих 

умов для роботи 

працівників структурних 

підрозділів міської ради

2020-2022 Департамент 

адміністративних 

послуг

Планується 

забезпечення служби 

доставки 

кореспонденції 

(загальний відділ) 

комп'ютерною технікою. 

Готується пропозиція 

до інших підрозділів 

ЛМР щодо закупівлі 

ними зчитувачів QR 

–кодів. 

- -

Розробляється схема автоматизації 

процесів змін статусів документів СЕД 

по доставці кореспонденції в межах 

Львівської міської ради. 

34.1

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Розвиток 

електронного 

"Особистого 

кабінету 

мешканця"

Проведення тендеру для 

визначення компанії-

реалізатора

2020 Департамент 

розвитку, 

управління 

інформаційних 

технологій 

департаменту 

розвитку

- - -

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"(ОКМ) 

додано нових 30 послуг (загалом 36), 

які можна замовити дистанційно. 

34.2

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Розвиток 

електронного 

"Особистого 

кабінету 

мешканця"

Реалізація проекту 

шляхом проведення 

тренінгів та інших заходів 

для  популяризації серед 

мешканців

2020-2022 Департамент 

розвитку, 

управління 

інформаційних 

технологій 

департаменту 

розвитку

- - 658,00

Проект реалізовується. 

1. Інтеграція платіжної системи 

EasyPay з сайтом "Портал Мешканця"

2. Забезпечення хостингу сайту та 

технічної підтримки

3. Інтеграція додаткових електронних 

сервісів з Порталом мешканця



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

35.1

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Форум 

електронного 

урядування 

"Форум 451Е"

Визначення тематики 

форуму, локації та дат, 

пошук спікерів серед 

експертів галузі, 

запрошення гостей та 

інші організаційні заходи

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

- 100,00

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року. Захід запланований 

на вересень 2021 року. Тривають 

підготовчі етапи - визначення з 

форматом заходу, програмою та 

спікери.

36.1

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Розвиток 

напрямів 

діяльності та 

технічного 

забезпечення 

ЛКП "Міський 

центр 

інформаційних 

технологій"

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

2020-2022 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 адмін-

послуг, 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

- -

Здійснюється модернізація 

електронного документообігу та 

реалізація проектів. 



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

36.2

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Розвиток 

напрямів 

діяльності та 

технічного 

забезпечення 

ЛКП "Міський 

центр 

інформаційних 

технологій"

Підтримка та оновлення 

модернізованої 

платформи реєстру 

територіальної громади

2020-2022 Управління 

інформаційних 

технологій 

департаменту 

розвитку

1.Розширення бази 

даних Реєстру 

територіальної громади 

у зв'язку з долученням 

населених пунктів, що 

увійшли до складу 

Львівської міської 

територіальної 

громади.                                 

      2. Модернізація 

програмного 

забезпечення Реєстру 

територіальної громади 

та забезпечення 

інформаційної 

взаємодії з Єдиним 

державним 

демографічним 

реєстром (електронна 

реєстрація дітей до 14 

років, відображення 

актуального місця 

реєстрації в додатку 

"Дія", електронна 

реєстрація місця 

проживання дорослих)             

- 620,00

Проект реалізовується - додано понад 

37 тисяч мешканців громади. Повна 

реалізація очікується до 01.08.2021 

року.

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

- -

Тривають роботи з реалізації 

запланованих проектів.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

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 ІР-

адрес, розвиток 

оптоволоконних мереж 

та локальної мережі 

міської ради

2020-2022 Управління 

інформаційних 

технологій 

департаменту 

розвитку - - -

Тривають роботи із встановлення та 

заміни обладнання (комутаторів, 

маршрутизаторів), в тому числі і 

дообладнання точками Wi-Fi (загалом 

до 70 пристроїв), тестування 

автономної системи IP-адрес.

37.1

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Залучення 

фахівців, 

експертів, 

експертних 

організацій до 

розгляду та 

участі у 

вирішенні 

питань, що 

належать до 

повноважень 

міської ради

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"

- - -

Станом на 01.07. в управління 

"Секретаріат ради" не надходили 

відповідні звернення та не виникала 

необхідність залучення експертів на 

виконання даного Положення. 

37.2

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Залучення 

фахівців, 

експертів, 

експертних 

організацій до 

розгляду та 

участі у 

вирішенні 

питань, що 

належать до 

повноважень 

міської ради

Приведення діючих 

документів ЛМР у 

відповідність до 

сучасного рівня наукових 

і технічних знань, вимог 

екологічної безпеки, 

економічної доцільності 

тощо 

2020-2022 Управління 

"Секретаріат ради"

Напрацювання 

оновленого Положення 

про консультації із 

громадськістю у м. 

Львові

22 499,00

Напрацьовано оновлене Положення 

про консультації із громадськістю, 

винесено на розгляд депутатам 

Львівської міської ради. Депутати 

відповідний проект Положення 

підтримали. 

38.1

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Популяризація 

громадського 

бюджету м. 

Львова та інших 

механізмів 

участі мешканців 

у місцевому 

самоврядуванні

Широке інформування 

мешканців про доступні 

способи участі у 

місцевому 

самоврядуванні

2020-2022 Управління 

"Секретаріат ради" 

Департамент 

міської агломерації

Інформування 

мешканців про 

можливість участі у 

місцевому 

самоврядуванні - 

електронні петиції, 

громадські слухання, 

консультації з 

громадськістю, місцеві 

ініціативи, виступи на 

сесії ЛМР.

- -

Відбувається регулярна інтернет-

розсилка депутатам та містянам щодо 

можливостей участі у місцевому 

самоврядуванні. З огляду на пандемію, 

участь у консультаціях із 

громадськістю можна взяти на 

електронній платформі е-дем та за 

допомогою системи Zoom, чи 

переглянути трансляцію заходу на 

ютубі. Запроваджено також прямі 

трансляції громадських слухань.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

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 Управління 

"Секретаріат ради" 

Департамент 

міської агломерації

Реалізація 

здійснюється відповідно 

до Положення про 

громадський бюджет м. 

Львова, затвердженого 

ухвалою № 632 від 

30.06.2016р.

Громадські 

організації 

міста Львова та 

мешканці міста 

Львова, які 

відповідають 

критеріям 

учасника/автора

/заявника.

-

Оскільки подання проєктів на 

Громадський бюджет Львова стартує 

15 серпня, відповідно, станом на 01.07. 

ведуться підготовчі роботи: аналіз та 

тестування онлайн-платформи, 

напрацювання промоційної продукції 

та визначення каналів її поширення. 

Заключено угоду щодо технічної 

підтримки онлайн-платформи 

Громадського бюджету Львова.  Також 

здійснено аналіз та планування 

кампанії голосування. Проводиться 

попереднє планування промоційної 

кампанії. Заключено угоду щодо 

технічної підтримки онлайн-платформи 

Громадського бюджету Львова. 

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

2020-2022 Управління 

"Секретаріат ради" 

Департамент 

міської агломерації

Реалізація 

здійснюється відповідно 

до Положення про 

громадський бюджет м. 

Львова, затвердженого 

ухвалою № 632 від 

30.06.2016р.
На онлайн-

платформі 

громадського 

бюджету 

Львова 

висвітлюється 

хід та 

реалізація усіх 

214 проєктів-

переможців.

47 000,00

Впродовж 2021 року очікується 

реалізація 80 проектів на суму 59 490 

048 грн. (6 великих та 74 малих).  З них 

45 проєктів у категорії "Освітні та 

медичні проєкти" та 35 у категорії "Інші 

проєкти". Усі проєкти громадського 

бюджету спрямовані на покращення 

інфраструктури Львова. Станом на 

01.07. реалізовано такі проєкти: 1) 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття з влаштуванням благоустрою 

перед ДНЗ №41 - кошторис проєкту  

599 764 грн. 2) Щасливий, бо дихаю 

вільно - кошторис проєкту 590 150 грн. 

3) Придбання автоматичного 

біохімічного аналізатору в лабораторію 

КНП "4-та міська клінічна лікарня 

м.Львова - кошторис проєкту 599 999 

грн. 

39.1

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Надання 

фінансової 

підтримки 

громадським 

організаціям на 

реалізацію 

соціально-

культурних 

проектів 

"Зробимо Львів 

кращим"

Організація і проведення 

конкурсів для 

визначення громадських 

організацій, які 

отримуватимуть 

фінансову підтримку на 

реалізацію соціально-

культурних проектів

2020-2022 Управління 

"Секретаріат ради" 

Департамент 

міської агломерації

Реалізація відбувається 

згідно Програми 

надання фінансової 

підтримки громадським 

організаціям на 

реалізацію соціально-

культурних проектів 

“Зробимо Львів 

кращим“, затвердженої 

ухвалою 130 від 

04.02.2016р.

110 -

Для отримання дофінансування і 

реалізацію впродовж 2021 року 

вибрано 110 проектів. Переможці по 

напрямках: «культура» - 25, 

«соціальний захист» - 28, «освіта» - 13, 

«розвиток громадянського 

суспільства» - 14, «інформаційні 

технології та інновації» - 5, «туризм» - 

13, «поводження з відходами» - 2, 

«екологія» - 4, «спорт» - 1, «молодіжна 

політика» - 1, «підприємницькі 

ініціативи» - 4.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

39.2

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Надання 

фінансової 

підтримки 

громадським 

організаціям на 

реалізацію 

соціально-

культурних 

проектів 

"Зробимо Львів 

кращим"

Співфінансування за 

рахунок коштів міського 

бюджету соціально-

культурних проектів 

громадських організацій, 

які отримали 

фінансування від інших 

національних чи 

міжнародних 

грантодавців

2020-2022 Управління 

"Секретаріат ради" 

Департамент 

міської агломерації

Реалізація відбувається 

згідно Програми 

надання фінансової 

підтримки громадським 

організаціям на 

реалізацію соціально-

культурних проектів 

“Зробимо Львів 

кращим“, затвердженої 

ухвалою 130 від 

04.02.2016р.

- -

Станом на 01.07.2021 проєкти які 

отримали співфінансування від 

національних чи міжнародних 

грантодавців на дофінансування в 

рамках конкурсу соціально-культурних 

проєктів не подавались.

39.3

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Надання 

фінансової 

підтримки 

громадським 

організаціям на 

реалізацію 

соціально-

культурних 

проектів 

"Зробимо Львів 

кращим"

Здійснення поточного 

контролю за реалізацією 

соціально-культурних 

проектів громадськими 

організаціями, які 

отримали фінансування 

з міського бюджету

2020-2022 Управління 

"Секретаріат ради" 

Департамент 

міської агломерації

Реалізація відбувається 

згідно Програми 

надання фінансової 

підтримки громадським 

організаціям на 

реалізацію соціально-

культурних проектів 

“Зробимо Львів 

кращим“, затвердженої 

ухвалою 130 від 

04.02.2016р.

7 -

Планується укладання 7 угод про 

реалізацію проектів з громадськими 

організаціями:  ГО “Твоє місто Львів“,  

ГО “Батьки в дії“, ГО “Мотодопомога“,  

ГО “Тех Стартап Скул“, ГО “Плато“,  ГО 

“Асоціація випускників Українського 

католицького університету“, ГО 

“Перший жіночий ветеранський простір 

Рехаб“ : ведуться підготовчі та 

непублічні роботи з планування та 

організації процесів та заходів в 

рамках реалізації проєктів, основні 

заходи заплановані на друге півріччя 

2021 року . ГО “Перший жіночий 

ветеранський простір Рехаб“ проєкт 

“Проведення у Львові Всеукраїнського 

Форуму ветеранок-2021“.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

39.4

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Надання 

фінансової 

підтримки 

громадським 

організаціям на 

реалізацію 

соціально-

культурних 

проектів 

"Зробимо Львів 

кращим"

Розширення напрямків 

реалізації соціально-

культурних проектів, 

аналіз і моніторинг 

реалізованих соціально-

культурних проектів з 

метою ефективного 

планування та 

використання у 

майбутньому коштів 

міського бюджету

2020-2022 Управління 

"Секретаріат ради" 

Департамент 

міської агломерації

Розширення напрямків 

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.

13 профільних 

управлінь ЛМР 

та громадські 

організації-

автори 110 

проєктів

-

Питання розширення напрямків 

конкурсу є актуальним постійно. 

Аналізуються запити від ГО та, при 

потребі, ведуться переговори з 

профільними управліннями ЛМР.                                                                  

                                                       

Моніторинг реалізованих соціально-

культурних проектів з метою 

ефективного планування та 

використання у майбутньому коштів 

міського бюджету буде здійснюватись 

після їх реалізації (у січні 2022 року) та, 

відповідно, буде оприлюднений на 

сайті Львівської міської ради. Підсумки 

попередніх років - за посиланням: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Piv

EitJCx24Ql0hh2oJpNxnBHRxB6G-z

40.1

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Забезпечення 

прозорості 

діяльності 

Львівської 

міської ради

Висвітлення діяльності 

міської ради, її 

виконавчих органів, 

посадових осіб та 

депутатів через засоби 

масової інформації та 

соціальні мережі

2020-2022 Управління 

"Секретаріат ради", 

департамент 

"Адміністрація 

міського голови"

1. Ухвала №343 від 

25.03.2021 р. «Про 

затвердження 

Програми висвітлення 

діяльності міської ради, 

її виконавчих органів, 

посадових осіб та 

депутатів у засобах 

масової інформації».

2. Зміни до ухвали про 

бюджет – виділення 

коштів на виконання 

програми.

3. Проведення 

процедур спрощених 

закупівель.

4. Підписання угод з 

переможцями, старт 

Програми висвітлення.

5. Реалізація програми.

4 львівських ЗМІ -

В межах Програми висвітлення 

діяльності міської ради, її виконавчих 

органів, посадових осіб та депутатів у 

засобах масової інформації у 2021 році 

підписано 4 угоди із засобами масової 

інформації. 

На Інформаційному порталі депутатів 

lvivrada.gov.ua  280 новин у рубриці 

«Новини»,  394 інформаційних 

матеріали у рубриці «Трибуна 

депутата» про діяльність депутатів 

Львівської міської ради

Відбулись онлайн трансляції 8 

пленарних засідань ЛМР. В результаті 

15 798 львів'ян переглянули перебіг 

пленарних засідань.

Проведено 6 трансляцій громадських  

слухань з розміщенням на Фейсбук-

сторінці Інформаційного порталу 

депутатів.

На Фейсбук-сторінці Інформаційного 

порталу депутатів розміщено 36 

інформаційних повідомлень про 

діяльність депутатів ЛМР.

https://drive.google.com/drive/folders/1PivEitJCx24Ql0hh2oJpNxnBHRxB6G-z
https://drive.google.com/drive/folders/1PivEitJCx24Ql0hh2oJpNxnBHRxB6G-z
https://drive.google.com/drive/folders/1PivEitJCx24Ql0hh2oJpNxnBHRxB6G-z
https://drive.google.com/drive/folders/1PivEitJCx24Ql0hh2oJpNxnBHRxB6G-z
https://drive.google.com/drive/folders/1PivEitJCx24Ql0hh2oJpNxnBHRxB6G-z
https://drive.google.com/drive/folders/1PivEitJCx24Ql0hh2oJpNxnBHRxB6G-z
https://drive.google.com/drive/folders/1PivEitJCx24Ql0hh2oJpNxnBHRxB6G-z
https://drive.google.com/drive/folders/1PivEitJCx24Ql0hh2oJpNxnBHRxB6G-z
https://drive.google.com/drive/folders/1PivEitJCx24Ql0hh2oJpNxnBHRxB6G-z
https://drive.google.com/drive/folders/1PivEitJCx24Ql0hh2oJpNxnBHRxB6G-z
https://drive.google.com/drive/folders/1PivEitJCx24Ql0hh2oJpNxnBHRxB6G-z
https://drive.google.com/drive/folders/1PivEitJCx24Ql0hh2oJpNxnBHRxB6G-z
https://drive.google.com/drive/folders/1PivEitJCx24Ql0hh2oJpNxnBHRxB6G-z
https://drive.google.com/drive/folders/1PivEitJCx24Ql0hh2oJpNxnBHRxB6G-z
https://drive.google.com/drive/folders/1PivEitJCx24Ql0hh2oJpNxnBHRxB6G-z
https://drive.google.com/drive/folders/1PivEitJCx24Ql0hh2oJpNxnBHRxB6G-z
https://drive.google.com/drive/folders/1PivEitJCx24Ql0hh2oJpNxnBHRxB6G-z


№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

40.2

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Забезпечення 

прозорості 

діяльності 

Львівської 

міської ради

Розміщення промоційних 

матеріалів про м. Львів у 

засобах масової 

інформації, журналах, 

періодичних виданнях, 

кінотеатрах, інтернет-

ресурсах, путівниках 

тощо

2020-2022 Управління 

"Секретаріат ради", 

департамент 

"Адміністрація 

міського голови"
- - -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року.

40.3

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Забезпечення 

прозорості 

діяльності 

Львівської 

міської ради

Впровадження нових 

ефективних форм 

взаємодії міської ради з 

територіальною 

громадою міста

2020-2022 Управління 

"Секретаріат ради", 

департамент 

"Адміністрація 

міського голови"

Реалізація відбувається 

за допомогою 

традиційних засобів 

масової інформації, а 

також за допомогою 

електронних каналів 

інформації: 

Інформаційний портал 

депутатів 

(https://www.lvivrada.gov.

ua), сайт Громадського 

бюджету Львова 

(https://gb.city-

adm.lviv.ua) та сторінок 

у соціальних мережах:  

"Інформаційний портал 

депутатів Львівської 

міської ради", "Творимо 

місто разом" та 

"Громадський бюджет 

Львова".

Депутатський 

корпус 

Львівської 

міської ради. 

Мешканці міста.

-

Затверджено оновлений формат 

консультацій із громадськістю. Він 

полягає в активному використанні 

електронних механізмів взаємодії із 

мешканцями (платформи e-dem) 

(22.04.2021). Внесено зміни до 

Положення про громадський бюджет 

та конкурс «Зробимо Львів кращим» 

(22.04.2021). Підписано Меморандум 

про співпрацю щодо удосконалення 

процедури регуляторної політики в 

місті (29.04.2021).  Затверджено 

Програму популяризації участі 

мешканців у місцевому 

самоврядуванні (17.06.2021). 



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

40.4

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Забезпечення 

прозорості 

діяльності 

Львівської 

міської ради

Забезпечення 

інформаційно-

роз’яснювальної роботи 

щодо прав та обов’язків 

мешканців міста з питань 

місцевого значення

2020-2022 Управління 

"Секретаріат ради", 

департамент 

"Адміністрація 

міського голови"

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

-

Створено і розміщено на персональній 

сторінці кожного депутата на 

Інформаційному порталі депутатів 

lvivrada.gov.ua  нової рубрики 

«Контактні дані і прийом громадян»:  

електронна пошта фракції, дні, місце і 

час прийому громадян. Оприлюднено 

звіти депутатів ЛМР про роботу за 

минулий рік.  Забезпечено онлайн 

трансляції 8 пленарних засідань ЛМР 

(15 798 львів'ян переглянули 

трансляцію). В результаті 

функціонування на фейсбук сторінці 

Інформаційного порталу депутатів 

автоматичної інформаційної системи 

Чат-бота мешканці користуються 

можливістю звернутись за 

інформацією про діяльність депутатів 

ЛМР. 

41.1

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Організація 

зовнішніх 

зв'язків 

Львівської 

міської ради

Обслуговування ділових 

зустрічей представників 

офіційних делегацій

2020-2022 Управління 

"Секретаріат ради", 

департамент 

"Адміністрація 

міського голови"

- 10 4,85

Організація прийому делегації на чолі 

з Віце-прем'єром України з питань 

європейської та євроатлантичної 

інтеграції 

41.2

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Організація 

зовнішніх 

зв'язків 

Львівської 

міської ради

Організація 

транспортного 

забезпечення та 

проживання 

представників офіційних 

делегацій

2020-2022 Управління 

"Секретаріат ради", 

департамент 

"Адміністрація 

міського голови"

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

42.1

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Реалізація 

заходів з 

управлінського 

розвитку для 

посадових осіб 

та працівників 

Львівської 

міської ради

Організація навчальних 

семінарів, тренінгів та 

курсів

2020-2022 Управління 

персоналом

Збір учасників, 

оголошення закупівель 

(за потреби), 

формування графіків та 

груп, забезпечення 

приміщення та 

необхідного 

устаткування

182 12,84

Проведено навчання для 182 

працівників Львівської міської ради. 



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

42.2

.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ

Реалізація 

заходів з 

управлінського 

розвитку для 

посадових осіб 

та працівників 

Львівської 

міської ради

Проходження практики 

та стажування для 

студентів вищих 

навчальних закладів, 

молодих спеціалістів з 

закінченою вищою 

освітою за програмою 

“Перший кар’єрний крок“

2020-2022 Управління 

персоналом

Збір учасників, 

проведення 

настановчих зустрічей, 

проведення 

індивідуальних 

співбесід, скерування 

на стажування 

(практику), отримання 

двостороннього відгуку, 

видача диплому за 

результатами 

стажування.

- -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

1.1. КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Підтримка еко-

ініціатив

Зменшення 

використання 

поліетиленових пакетів 

шляхом популяризації  

використання власних 

торбинок або 

багаторазової тари

2020-2022 Департамент 

розвитку, 

департамент 

економічного 

розвитку
- - -

Місто підтримує соціально-культурні 

проєкти громадських організацій у 

галузі «Поводження з відходами», 

зокрема просвітницьку кампанію «Без 

поліетилену»

1.2. КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Підтримка еко-

ініціатив

"Сoffee to go" у своє 

горнятко. Заохочення 

людей купляти каву у 

багаторазову тару, 

надаючи, при цьому, 

додаткові знижки

2020-2022 Департамент 

розвитку, КУ 

Інститут міста

- - -

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%.

1.3. КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Підтримка еко-

ініціатив

"Zelenew": друге життя 

пластику. Соціальне 

підприємництво, яке 

полягає в перероблені 

використаного пластику 

на нові речі за 

бюджетною технологією 

нідерландського 

дизайнера Дейва 

Хаккенса

2020-2022 Департамент 

розвитку

- - -

Проект реалізовується. Майстерня 

друкованих з пластику дизайн-об'єктів - 

приклад того, що відходи можуть бути 

переробленими і корисними знову, а 

результат може бути гарним і навіть 

унікальним.

1.4. КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Підтримка еко-

ініціатив

Zero waste management у  

 Львові –  сукупність 

організаційних, 

регуляторних, 

фінансових та освітніх 

заходів, спрямованих на 

зменшення генерування 

та збільшення розділь-

ного збору й переробки 

відходів

2020-2022 Департамент 

розвитку, КУ 

Інститут міста

- - -

Проект реалізовується. Проводяться 

інформаційні та просвітницькі кампанії, 

челленджі свідомого споживання та 

мінімізації відходів, організовуються 

zero waste фестивалі, лекторії, 

майстер-класи, зустрічі.

Пріоритет ІV. Концентрація креативних і продуктивних людей



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

1.5. КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Підтримка еко-

ініціатив

"Зелена Коробка" –  

ініціатива, покликана 

налагодити сортування 

відходів для ОСББ та 

офісів

2020-2022 Департамент 

розвитку, КУ 

Інститут міста

- - -

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.

1.6. КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Підтримка еко-

ініціатив

Створення  онлайн-мапи 

пунктів прийому твердих 

побутових відходів

2020-2022 Департамент 

розвитку, КУ 

Інститут міста
- - -

Проект реалізовується. З картою 

можна ознайомитися на сайті 

http://solvetpv.lviv.ua/

2.1. КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Маркетингова 

стратегія "Купуй 

Львівське!"

Проведення виставково-

ярмаркових заходів: 

"Львівський 

товаровиробник", 

українських 

товаровиробників, 

галузевих виставок, 

міських виставково-

ярмаркових заходів та ін.

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку

Планується реалізація 

заходів у другому 

півріччі 2021 року.

- -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

2.2. КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Маркетингова 

стратегія "Купуй 

Львівське!"

Проведення промоційної 

кампанії "Купуй 

Львівське!" шляхом 

розміщення сіті-лайтів, 

біл-бордів, поширення 

флаєрів, банерів, 

промоційних статей в 

електронних та 

друкованих засобах 

масової інформації

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку

- - -

Проводяться промоційні кампанії на 

підтримку великих товаровиробників та 

крафтових товаровиробників шляхом 

поширення промоційних статей в 

засобах масової інформації.

2.3. КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Маркетингова 

стратегія "Купуй 

Львівське!"

Організація виставкової 

експозиції дитячих 

малюнків та  проведення 

конкурсу на найкращу 

роботу з відзначенням 

переможців

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку

Планується реалізація 

заходів у другому 

півріччі 2021 року.

- -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року

2.4. КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Маркетингова 

стратегія "Купуй 

Львівське!"

Брендування логотипів 

"Купуй Львівське!" в 

торгових мережах міста

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку
- - -

Реалізовано брендування товарів 

місцевих виробників знаком "Зроблено 

у Львові" у мережах супермаркетах 

міста.

2.5. КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Маркетингова 

стратегія "Купуй 

Львівське!"

Забезпечення 

безкоштовної промоції 

місцевого виробника 

через мобільний додаток 

"Made in Lviv"

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку
- - -

Додаток «Made in Lviv» містить 

контактну інформацію підприємств-

виробників продукції різних галузей – 

адреси, телефони, електронні пошти, 

веб-сайти, короткий опис про 

підприємство та фото продукції. База 

даних постійно оновлюється.

2.6. КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Маркетингова 

стратегія "Купуй 

Львівське!"

Безкоштовне розміщення 

ознайомчого каталогу 

продукції львівських 

виробників на 

офіційному порталі 

міської ради

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку

- - -

Проект реалізовано. Мешканці можуть 

ознайомитися з електронним 

каталогом львівських 

товаровиробників на сайті міської ради.

3.1. КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Ділова індустрія Створення галузевих 

кластерів.

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку, 

департамент 

розвитку, КУ 

Інститут міста

- - -

У першому півріччі 2021 року 

зареєстровано Кластер крафтової 

кераміки. Організовано екскурсії на 

виробництва. Кластер видавничої 

діяльності та поліграфії провів загальні 

збори учасників та запустив чат-бот.

3.2. КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Ділова індустрія Залучення бізнес-

структур для організації 

панелі стартапів,             

ІТ-конференцій та 

різноманітних форумів

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку, 

департамент 

розвитку, КУ 

Інститут міста

- - -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

3.3. КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Ділова індустрія Ведення електронного 

журналу "Простір Бізнесу" 

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку
- - -

За перше півріччя 2021 року 

опубліковано 22 випуски електронного 

журналу "Простір бізнесу".

3.4. 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 Департамент 

економічного 

розвитку

- - -

Розділ "Економіка" на офіційному 

порталі міської ради наповнюється 

актуальною інформацією про бізнес на 

регулярній основі

3.5. КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

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

- - -

Спільно з Департаментом сфери 

публічних закупівель Міністерства 

економіки України та Центром 

вдосконалення закупівель Київської 

школи економіки 23 березня 

2021р.проведено вебінар “Особливості 

переходу на Уповноважених Осіб”

3.6. КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Ділова індустрія Проведення курсів 

підвищення кваліфікації, 

навчань у сфері 

публічних закупівель

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку, 

структурні 

підрозділи 

Львівської міської 

ради

- - -

Проведено навчання для 

представників структурних підрозділів 

ЛМР розпорядників бюджетних коштів, 

зокрема виконавчих органів, районних 

адміністрацій, ЛКП та загальноосвітніх 

начальних закладів.

3.7. КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Ділова індустрія Організація засідань 

Ради директорів шляхом 

проведення зустрічей з 

керівниками 

промислових підприємств

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку
- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

4.1. КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Реалізація 

фінансових 

механізмів 

сприяння 

розвитку 

підприємництва

Надання маркетингових 

ваучерів – часткового 

відшкодування витрат 

львівським 

товаровиробникам та 

кластерам на участь у 

виставково-ярмаркових 

заходах

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку

- - -

У першому півріччі 2021 року надано 

маркетингових ваучерів на суму 52 тис. 

грн, зокрема Кластеру індустрії моди 

за участь у виставці, а також компаніям 

Техно-Ваги та Progret. Збільшено суму 

маркетингового ваучера який можуть 

отримати юридичні особи - до 50 тис 

грн, фізичні особи - до 25 тис грн.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

4.2. КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Реалізація 

фінансових 

механізмів 

сприяння 

розвитку 

підприємництва

Часткова компенсація 

відсотків за кредитами 

для здешевлення 

банківського 

кредитування для 

суб'єктів малого та 

середнього 

підприємництва

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку

- - -

Реалізовується згідно з ухвалою ЛМР 

від 04.04.2019 №4790 «Про 

затвердження Положення про 

відшкодування суб’єктам 

господарювання з міського бюджету м. 

Львова частини відсотків за 

кредитами» зі змінами

4.3. КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Реалізація 

фінансових 

механізмів 

сприяння 

розвитку 

підприємництва

Розповсюдження 

інформації про доступні 

фінансово-кредитні 

ресурси з різних джерел 

фінансування

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку
- - -

Здійснюється розповсюдження 

інформації про доступні фінансово-

кредитні ресурси через засоби масової 

інформації та соціальні мережі.

5.1. КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Формування 

культури сплати 

податків

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 Департамент 

економічного 

розвитку

- - -

Захід реалізовано. Платники податку 

на нерухомість можуть отримати 

інформацію щодо заборгованості зі 

сплатити її на сайті міської ради.

5.2. КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Формування 

культури сплати 

податків

Розміщення на сайті 

міської ради цифрового 

калькулятора для 

розрахунку суми податку 

на нерухоме майно, за 

допомогою якого будь-

хто зможе самостійно 

розрахувати та сплатити 

необхідну суму податку

2020 Департамент 

економічного 

розвитку

- - -

Цифровий калькулятор для розрахунку 

суми податку на нерухоме майно, 

розроблено та розміщено на сайті 

міської ради.  https://city-

adm.lviv.ua/lmr/business/calculator

5.3. КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Формування 

культури сплати 

податків

Розробка сервісу для 

автоматичного 

інформування платників 

податку на нерухомість 

про поточні нарахування 

та заборгованість (з 

використанням Chat-bot, 

sms-інформування, 

електронних листів)

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку

- - -

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. 



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

5.4. КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Формування 

культури сплати 

податків

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 Департамент 

економічного 

розвитку

- - -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року

5.5. КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Формування 

культури сплати 

податків

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 Департамент 

економічного 

розвитку

- - -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року

5.6. КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Формування 

культури сплати 

податків

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

- - -

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"

5.7. КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Формування 

культури сплати 

податків

Проведення 

інвентаризації об’єктів 

нерухомості на території 

м. Львова для 

розрахунку податку на 

нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки

2020-2021 Департамент 

економічного 

розвитку

- - -

Здійснюється процес інвентаризації  

об’єктів нерухомості на території м. 

Львова



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

6.1. ПРОСТОРОВИЙ 

РОЗВИТОК 

(ІННОВАЦІЙНІ 

ПРОСТОРИ, 

ХАБИ, МЕДІА)

Стимулювання 

відкриття 

наукових 

інкубаторів

Створення центру 

інновацій на вул. 

Валовій, 2

2020-2022 Департамент 

розвитку, КУ 

Інститут міста

1. Пошук фінансування 

на реконструкцію 

приміщення

2. Реконструкція 

приміщення

3. Створення центру 

інновацій

- -

Проект перебуває на стадії розрахунку 

вартості проекту реконструкції 

приміщення та пошуку фінансування 

на проведення робіт.

7.1. ПРОСТОРОВИЙ 

РОЗВИТОК 

(ІННОВАЦІЙНІ 

ПРОСТОРИ, 

ХАБИ, МЕДІА)

Розвиток 

стартап культури

Організація курсів 

навчання створення 

стартапів.

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку, 

департамент 

розвитку

1. Формування 

програми курсів 

навчання для стартапів

2. Пошук спікерів для 

програми курсів 

навчання для стартапів

3. Проведення курсів 

навчання

- -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року

7.2. ПРОСТОРОВИЙ 

РОЗВИТОК 

(ІННОВАЦІЙНІ 

ПРОСТОРИ, 

ХАБИ, МЕДІА)

Розвиток 

стартап культури

Проведення пітчингів 

стартапів 

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку, 

департамент 

розвитку

1. Визначення тематики 

для пітчингів

2. Проведення пітчингів 

стартапів
- -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року

7.3. ПРОСТОРОВИЙ 

РОЗВИТОК 

(ІННОВАЦІЙНІ 

ПРОСТОРИ, 

ХАБИ, МЕДІА)

Розвиток 

стартап культури

Проведення заходів з 

популяризації стартап-

культури підприємництва 

у м. Львові.

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 донейт-

рішень; - соціального 

підприємництва.

- -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року

7.4. ПРОСТОРОВИЙ 

РОЗВИТОК 

(ІННОВАЦІЙНІ 

ПРОСТОРИ, 

ХАБИ, МЕДІА)

Розвиток 

стартап культури

Проведення навчань для 

розвитку підприємництва 

у школах, університетах 

у тому числі через 

навчання вчителів, 

проведення конкурсів.

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку, 

департамент 

розвитку

- - -

Організовано один курс "Студентського 

підприємництва". Протягом 4 днів 

проведено 12 годин навчань з основ 

бізнес-планування, бізнес-гру, 

ознайомлення з податковою системою, 

навчання тайм-менеджменту. У 

навчаннях взяли участь 15 студентів. 

За результатами навчань було 

презентовано бізнес-проекти студентів 

- кав'ярня "Філіжанка", спа-салон "Spa-

city", доставка "Loop", виготовлення 

десертів з екзотичними фруктами 

"Dessert Tropic"



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

7.5. ПРОСТОРОВИЙ 

РОЗВИТОК 

(ІННОВАЦІЙНІ 

ПРОСТОРИ, 

ХАБИ, МЕДІА)

Розвиток 

стартап культури

Організація заходів з 

популяризації культури 

підприємництва у школах.

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку, 

департамент 

розвитку

- - -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року

7.6. ПРОСТОРОВИЙ 

РОЗВИТОК 

(ІННОВАЦІЙНІ 

ПРОСТОРИ, 

ХАБИ, МЕДІА)

Розвиток 

стартап культури

Проведення школи 

пітчингу задля якісної 

підготовки проектів.

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку, 

департамент 

розвитку

- - -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року

7.7. ПРОСТОРОВИЙ 

РОЗВИТОК 

(ІННОВАЦІЙНІ 

ПРОСТОРИ, 

ХАБИ, МЕДІА)

Розвиток 

стартап культури

Вдосконалення освітніх 

програм у вищих 

навчальних закладах 

відповідно до потреб 

ринку.

2020-2022 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 ІТ-компаній 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.

7.8. ПРОСТОРОВИЙ 

РОЗВИТОК 

(ІННОВАЦІЙНІ 

ПРОСТОРИ, 

ХАБИ, МЕДІА)

Розвиток 

стартап культури

Створення міської 

краутфаундингової 

платформи.

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку, 

департамент 

розвитку

- - -

У Львові функціонує перша в Західній 

Україні краудфандингова платформа 

StartEra, створена Tech StartUp School 

у партнерстві з Національним 

університетом «Львівська політехніка» 

і медіа-хабом «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.

7.9. ПРОСТОРОВИЙ 

РОЗВИТОК 

(ІННОВАЦІЙНІ 

ПРОСТОРИ, 

ХАБИ, МЕДІА)

Розвиток 

стартап культури

Створення венчурного 

фонду - інвестиційного 

фонду, що буде 

орієнтований на роботу з 

інноваційними проектами

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку, 

департамент 

розвитку

- - -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

7.10

.

ПРОСТОРОВИЙ 

РОЗВИТОК 

(ІННОВАЦІЙНІ 

ПРОСТОРИ, 

ХАБИ, МЕДІА)

Розвиток 

стартап культури

Організація та 

проведення студентських 

ідеатонів - заходів з 

популяризації стартапів в 

студентському 

середовищі

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку, 

департамент 

розвитку
- - -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року

8.1. СТИМУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ

Нормативно-

правове 

регулювання

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 Управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку

- - -

Затверджено План прийняття РА на 

2021 рік, з них – 9 проектів ухвал, 9 

проектів РВК. На сайті ЛМР з початку 

2021 року розміщено 8 проектів РА. 

Оприлюднено план відстеження 

результативності РА у 2021 році та 3 

звіти про відстеження 

результативності. Проведено 5 

консультацій з громадськістю щодо 

обговорення проектів РА. Прийнято 3 

регуляторні акти. Оприлюднено всі 

діючі регуляторні акти на Регуляторній 

мапі України та проводиться 

наповнення Платформи ефективного 

регулювання.

8.2. СТИМУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ

Нормативно-

правове 

регулювання

Переведення 

адміністративних послуг 

в електронний формат

2020-2022 Департамент 

адміністративних 

послуг, управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку

- - -

Спільно з Міським центром 

інформаційних технологій та 

Управлінням інформаційних технологій 

на сайті  "Особистий кабінет 

львів'янина" додано нових 30 послуг,  

(загалом їх 36), які можна замовити 

дистанційно. 



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

8.3. СТИМУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ

Нормативно-

правове 

регулювання

Надання консультацій 

суб'єктам 

підприємництва, 

асоціативним 

підприємницьким 

структурам

2020-2022 Управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, ЛКП 

"Центр підтримки 

підприємництва" 

департаменту 

економічного 

розвитку

- 151 -

За перше півріччя 2021р. надано 151 

безкоштовну консультацію на 

різноманітні теми, зокрема щодо 

юридичних, фінансових, організаційних 

питань із започаткування бізнесу, 

земельних питань. Крім того 

опрацьовано більше 2 700 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.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

8.4. СТИМУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ

Нормативно-

правове 

регулювання

Проведення дослідження 

бізнес-середовища 

шляхом анкетування, 

опитування підприємців 

щодо актуальних для 

бізнесу питань

2020-2022 Управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, ЛКП 

"Центр підтримки 

підприємництва" 

департаменту 

економічного 

розвитку

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

9.1. СТИМУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ

Підприємницьке 

навчання

Проведення заходів 

програми сприяння 

розвитку підприємництва 

та інших цільових 

програм в ЛКП "Центр 

підтримки 

підприємництва".

2020-2022 Управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, ЛКП 

"Центр підтримки 

підприємництва" 

департаменту 

економічного 

розвитку

- - -

У першому півріччі 2021р. проведено 

вебінар «SMM по полицях: від 

ноунейму до бренду в Instagram», 

фокус-групи для Горіховий дім та Pact 

Ukraine, Всесвітню акцію «Задзвони у 

дзвін заради гендерної рівності!», 

вебінари на тему «Про місцеві податки 

і збори», зустріч з представниками 

соціальних підприємств

9.2. СТИМУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ

Підприємницьке 

навчання

Проведення тренінгового 

курсу "Вчимося бізнесу".

2020-2022 Управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, ЛКП 

"Центр підтримки 

підприємництва" 

департаменту 

економічного 

розвитку

- 1 група -

На регулярній основі проводяться 30-

годинні курси для усіх бажаючих 

започаткувати власну справу. За 

перше півріччя 2021 року курс 

"Вчимося бізнесу" прослухала 1 група 

учасників, які отримали сертифікат про 

успішне звернення навчання. 

9.3. СТИМУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ

Підприємницьке 

навчання

Проведення професійних 

бізнес-тренінгів

2020-2022 Управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, ЛКП 

"Центр підтримки 

підприємництва" 

департаменту 

економічного 

розвитку

- - -

За перше півріччя 2021 року було 

проведено 4 майстер-класи 

соціального підприємства "Рукомисли", 

навчання "Бізнес по-львівськи" та 

"Кінцевий бенефіціар".



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

9.4. СТИМУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ

Підприємницьке 

навчання

Організація навчань 

"Шкільне 

підприємництво" із 

проведенням бізнес-

конкурсів, симуляційних 

ігор, тренінгів з основ 

фінансової грамотності 

для школярів

2020-2022 Управління 

економіки департа-

менту економічного 

розвитку, ЛКП 

"Центр підтримки 

підприємництва" 

департаменту 

економічного 

розвитку

- - -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року

9.5. СТИМУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ

Підприємницьке 

навчання

Організація та 

проведення тренінгів, 

стажувань, навчальних 

практик для студентів на 

підприємствах.

2020-2022 Управління 

економіки департа-

менту економічного 

розвитку, ЛКП 

"Центр підтримки 

підприємництва" 

департаменту 

економічного 

розвитку

- - -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року

9.6. СТИМУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ

Підприємницьке 

навчання

Організація тренінгового 

курсу "Жінки в бізнесі"

2020-2022 Управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, ЛКП 

"Центр підтримки 

підприємництва" 

департаменту 

економічного 

розвитку

- - -

У першому півріччі 2021 року 

проведено Зустріч з Президенткою 

Жіночої ділової палати, реалізовано 

проєкт «Жінки України: залучені, 

спроможні, незламні», проведено 

Всеукраїнський жіночий̆ економічний̆ 

форум, а також організовано зустріч 

Жінки в Бізнесі Українська Платформа

9.7. СТИМУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ

Підприємницьке 

навчання

Моделювання бізнесу 

шляхом проведення 

ділових бізнес-ігор

2020-2022 Управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, ЛКП 

"Центр підтримки 

підприємництва" 

департаменту 

економічного 

розвитку

- - -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

10.1

.

СТИМУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ

Стимулювання 

розвитку 

кадрового 

потенціалу

Проведення заходів 

популяризації робітничих 

професій, екскурсій на 

підприємства для 

старшокласників, 

профорієнтаційних 

заходів

2020-2022 Управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку

- - -

Проведено екскурсії для ознайомлення 

з роботою Центру підтримки 

підприємництва, а також семінари з 

тем: "Види місцевих податків та  

зборів", "Надходження місцевих 

податків до бюджету Львова", 

"Структура доходів міського  бюджету". 

Екскурсія для учнів 1 класу школи 

«Арніка» та п’ятикласники Львівського 

державного музичного ліцею імені 

Соломії Крушельницької" на 

виробництво "Галицька здоба"

10.2

.

СТИМУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ

Стимулювання 

розвитку 

кадрового 

потенціалу

Організація стажування  

та навчальної практики 

для учнів професійно-

технічних навчальних 

закладів для здобуття 

практичних навиків на 

підприємствах

2020-2022 Управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку

- - -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року

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

- - -

Заходи не реалізовувалися у першому 

півріччі 2021 року

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

- - -

Проводяться Zoom-зустрічі з 

підприємницьким середовищем міста. 

Також проведено LEAN тур в компанії 

Progres service для учасників 

соціальних підприємтсв

11.1

.

СТИМУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ

Підтримка 

соціального 

підприємництва

Забезпечення підтримки 

проектів, спрямованих на 

вирішення наявних 

соціальних проблем - 

інтеграцію осіб з 

інвалідністю, надання 

робочих місць людям у 

кризових ситуаціях тощо

2020-2022 Управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку

-
11 соціальних 

підприємств
80,0

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. Реалізовано 

проект «SMM школа для соціальних 

підприємств» вартістю 80 тис. грн. 

Проведено Сесію стратегічного 

планування для соціальних 

підприємств. Здійснено спільний 

проект "Крафтове печиво та Трав'яний 

чай"



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

1.1. ТУРИЗМ ЯК 

ЗНАЙОМСТВО З 

МІСТОМ

Вдосконалення 

інфраструктури 

туристичної 

галузі м. Львова 

і забезпечення 

сучасної 

навігації туриста 

у м. Львові

Оновлення системи 

міської туристичної 

навігації

2020-2022 Управління 

туризму 

департаменту 

розвитку, ЛКП 

“Центр розвитку 

туризму м. Львова“

- - -

Здійснено соціологічне дослідження і 

експертний аналіз об'єктів 

туристичного інтересу.

1.2. ТУРИЗМ ЯК 

ЗНАЙОМСТВО З 

МІСТОМ

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)

2020-2022 Управління 

туризму 

департаменту 

розвитку, ЛКП 

“Центр розвитку 

туризму м. Львова“

Заплановані рейси:

 з 3 липня - Ріяд-Львів 

 з 7 липня - Джедда-Львів, 

Ель-Касима 

- -

Проведено престур для редакторки 

журналу Place2Go, Хорватія (травень), 

фам-тур для туроператорів із 

Саудівської Аравії (червень), 

представників авіакомпанії Flynas 

(липень). 

1.3. ТУРИЗМ ЯК 

ЗНАЙОМСТВО З 

МІСТОМ

Вдосконалення 

інфраструктури 

туристичної 

галузі м. Львова 

і забезпечення 

сучасної 

навігації туриста 

у м. Львові

Координація діяльності 

та забезпечення 

функціонування мережі 

міських Центрів 

туристичної інформації

2020-2022 Управління 

туризму 

департаменту 

розвитку, ЛКП 

“Центр розвитку 

туризму м. Львова“

- - -

Розроблений ескізний проєкт Центру 

туристичної інформації в рамках 

реконструкції площі Двірцевої.

Замовником будівництва виступає 

Львівавтодор. Ведуться перемовини 

про початок будівництва.

1.4. ТУРИЗМ ЯК 

ЗНАЙОМСТВО З 

МІСТОМ

Вдосконалення 

інфраструктури 

туристичної 

галузі м. Львова 

і забезпечення 

сучасної 

навігації туриста 

у м. Львові

Підготовка, запуск та 

функціонування Музею 

Міста

2020-2022 Управління 

туризму 

департаменту 

розвитку, ЛКП 

“Центр розвитку 

туризму м. Львова“
- - -

Відкрито приміщення Музею Міста у 

підземеллях Ратуші після ремонтно-

реставраційних робіт. Здійснюється 

підготовка експозиційних матеріалів 

для виставки "Подорож героя. 

Останній тиждень літа", працює 

"Лабораторія дитинства". Триває 

підготовка договорів та документів на 

проектні і дизайнерські роботи, для 

реставраційних робіт другої частини 

підземель Ратуші. 

Пріоритет V. Залучення креативних людей ззовні



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

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“

- - -

Проведено IV Форуму гідів (травень) - 

представлено теми, маршрути та 

туристичні продукти, на локаціях поза 

центром. Запущено проект "Мешканці та 

їхні маршрути" на сайті lviv.travel 

(опрацьовано 5 історій), через який 

мешканці розповідають про цікаві місця і 

вулиці. Проводиться дослідження 

території Львівської МТГ, з метою 

налагодження контактів та співпраці із 

місцевим бізнесом, владою, щодо 

розвитку туризму на територіях, що 

приєднались до МТГ; паралельно на сайті 

lviv.travel вислітлюється інформація про 

існуючі цікаві об'єкти, які вже можуть 

відвідати туристи. Долучено два музеї, що 

розташовані поза межами історичного 

ареалу міста, до партнерства в рамках 

проекту Lviv City Card. 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 

Centerта Instagram-сторінці Lviv.Travel.

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“

- - -

Проведено серію із 4 екскурсій "Літня 

пригода у Львові" для осіб з 

порушенням зору, сімей учасників 

ООС, багатодітних сімей, 

військовослужбовців ЗСУ.

2.3. ТУРИЗМ ЯК 

ЗНАЙОМСТВО З 

МІСТОМ

Створення 

комфортного та 

безпечного 

середовища для 

туристів та 

гостей міста

Проведення досліджень 

та аналізу ринку, 

опитувань туристів та 

гостей міста

2020-2022 Управління 

туризму 

департаменту 

розвитку, ЛКП 

“Центр розвитку 

туризму м. Львова“

- - -

Запущено дослідження туристів, для 

розуміння потреб та аналізу поведінки 

туриста.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

3.1. ТУРИЗМ ЯК 

ЗНАЙОМСТВО З 

МІСТОМ

Заохочення 

новаторських 

тенденцій та 

експериментальн

их проектів у 

сфері туризму, 

проведення 

туристично 

привабливих 

заходів

Покращення туристичної 

пропозиції міста

2020-2022 Управління 

туризму 

департаменту 

розвитку, ЛКП 

“Центр розвитку 

туризму м. Львова“

- - -

Постійне інформування потенційних 

туристів про актуальну туристичну 

пропозицію у Львові на офіційних 

туристичних каналах міста. 

Розширення мережі партнерств в 

рамках проекту Lviv City Card. 

Проведення промокампаній "Їду до 

Львова" (на День Святого Валентина). 

Спільно із львівськими музеями 

організовано святкування 

Міжнародного дня музеїв у Львові, що 

тривали 5 днів. Сформовано річний 

календар подій у Львові (на сайті 

lviv.travel), який постійно оновлюється 

та про який готелі та місто інформують 

на своїх каналах комунікації для 

туристів, мешканців та бізнесу.

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“
- - -

Промоція відпочинку у зелених зонах 

та на відкритому просторі, активного 

відпочинку, культурної пропозиції. 

Спільно з туристичним бізнесом 

розроблено та просувається 

туристична пропозиція "Workation". 

Досліджується потенціал туристичного 

еко-маршруту підприємствами з 

переробки відходів у межах Львова.

3.3. ТУРИЗМ ЯК 

ЗНАЙОМСТВО З 

МІСТОМ

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 Управління 

туризму 

департаменту 

розвитку, ЛКП 

“Центр розвитку 

туризму м. Львова“
- - -

Представлено Львівський медичний 

кластер туроператорам із Саудівської 

Аравії під час їхньоо візиту до Львова 

(червень). Розроблено буклет "Eco-

Friendly Lviv" для еко-свідомих туристів 

Львова.

3.4. ТУРИЗМ ЯК 

ЗНАЙОМСТВО З 

МІСТОМ

Заохочення 

новаторських 

тенденцій та 

експериментальн

их проектів у 

сфері туризму, 

проведення 

туристично 

привабливих 

заходів

Стимулювання дитячого, 

молодіжного, сімейного, 

паломницького та інших 

видів туризму

2020-2022 Управління 

туризму 

департаменту 

розвитку, ЛКП 

“Центр розвитку 

туризму м. Львова“
- - -

Центром туристичної інформації 

оновлено інформаційний буклет "Діти у 

Львові".



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

3.5. ТУРИЗМ ЯК 

ЗНАЙОМСТВО З 

МІСТОМ

Заохочення 

новаторських 

тенденцій та 

експериментальн

их проектів у 

сфері туризму, 

проведення 

туристично 

привабливих 

заходів

Участь у туристичних 

міжнародних заходах 

(виставках, 

конференціях, форумах, 

семінарах тощо) на 

території України та за 

кордоном

2020-2022 Управління 

туризму 

департаменту 

розвитку, ЛКП 

“Центр розвитку 

туризму м. Львова“
- - -

Участь у конференціях: онлайн-

зустрічах та вебінарах від Еuropean 

Cities Marketing, Державного Агентства 

Розвитку Туризму, у онлайн-форумі 

«Dnipro Expo 2021», всеукраїнській 

онлайн-зустрічі центрів туристичної 

інформації тощо. Організовані 

конференції: IV Форум гідів у Львові 

(25-26 травня).

3.6. ТУРИЗМ ЯК 

ЗНАЙОМСТВО З 

МІСТОМ

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 Управління 

туризму 

департаменту 

розвитку, ЛКП 

“Центр розвитку 

туризму м. Львова“

- - -

Обрано переможців конкурсу соціально-

культурних проектів: 1. «Топографія 

полону: історія шталагу №328 на 

Цитаделі» від громадської організації 

«Центр міської історії Центрально-Східної 

Європи»; 2. «Львів доступний жестовою 

мовою» від  Львівської обласної 

організації Українського товариства 

глухих; 3. Культурно-туристичний проєкт 

ознайомлення із спільною історією «Львів - 

 місце зустрічі» від Всеукраїнського 

єврейського благодійного фонду «Хесед - 

Ар’є»; 4. Туристичний маршрут URBAN 

Sykhiv від громадської неприбуткової 

організації «Інститут Суспільних 

Ініціатив»; 5. «Відеомаршрут сакральними 

пам’ятками Львова» від громадської 

організації «Духовна велич Львова». 

Проводяться зустрічі з туристичним 

бізнесом щодо співпраці у створенні і 

промоції туристичної пропозиції Львова. 

Триває підготовка (формування програми) 

до XI Днів європейської спадщини, що 

проводяться у співпраці із 

екскурсоводами, науковими, освітніми та 

культурними установами міста.

3.7. ТУРИЗМ ЯК 

ЗНАЙОМСТВО З 

МІСТОМ

Заохочення 

новаторських 

тенденцій та 

експериментальн

их проектів у 

сфері туризму, 

проведення 

туристично 

привабливих 

заходів

Узгодження інтересів 

представників 

туристичної галузі та 

освіти, науки

2020-2022 Управління 

туризму 

департаменту 

розвитку, ЛКП 

“Центр розвитку 

туризму м. Львова“
- - -

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 Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

4.1. ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Підвищення 

рівня обізнаності 

міського 

середовища про 

конференц-

індустрію, 

розвиток та 

об’єднання 

професійних 

учасників ринку

Забезпечення співпраці з 

науковими 

середовищами та 

учасниками туристичного 

ринку з метою розвитку 

сфери ділової гостинності

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку

В рамках реалізації 

Пакету підтримки 

розвитку конференц-

індустрії у м. Львові 

(рішення виконавчого 

комітету від 18.09.2020 № 

835) та розпорядження 

Львівського

міського голови від 

19.02.2021 № 46 у 2021 р. 

заплановано 

дофінансувати 45 

національних та 

міжнародних конференцій 

на загальну суму 1 000 

000,00 грн та 9 заходів 

конференц-індустрії,  які 

будуть організовані 

Почесними 

Амбасадорами Львова 

2020-2022 років, на 

загальну суму 225 000,00 

грн 

- 249,36

Проведена фінансова підтримка конференцій 

в рамках реалізації Пакету підтримки розвитку 

конференц-індустрії у м. Львові: 9 

національних та міжнародних заходів, а саме: 

1. Львівська Стем конференція (09.04); 2. XVIІ 

Міжнародна наукова конференція студентів і 

аспірантів "Молодь і поступ біології" (19-21.04); 

3. Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми використання та 

збереження природних ресурсів прикордонних 

територій України і Польщі» (11.05); 4. VII 

Всеукраїнський конгрес молодих географів (12-

16.05); 5. Виклики сьогодення: алергія та 

COVID-19 (14.05); 6. VI Українсько-польський 

науковий форум "Східна політика 

Європейського Союзу: здобутки, виклики та 

перспективи" (27-28.05); 7. ХVIІІ Наукова 

конференція "Львівські хімічні читання - 2021" 

(31.05-2.06); 8. Конференція "Асоціації 

молодіжних працівників України" (06.06); 9. 

Фахова школа дитячих стоматологів 

«Міждисциплінарна співпраця – шлях до 

стоматологічного здоров’я дітей. Рекомендації 

фахівців» (15.06); та 4 заходи, організовані 

Почесними Амбасадорами Львова 2020-2022 

років: 1. М. Новосільська, 2-ий Міжнародний 

Конгрес Хірургічного відновлення волосся 

(20.02); 2. Т. Банах, відкриття інформаційної 

таблиці про Львівську математичну школу на 

кав’ярні «Шкоцька» (21.05); 3. Ю. Головач, 

«Ізінгівські читання 2021» (18-20.05); 4.  Н. 

Подольчак, Міжнародний Форум «Публічне 

управління та інновації» (20-21.05).4.2. ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Підвищення 

рівня обізнаності 

міського 

середовища про 

конференц-

індустрію, 

розвиток та 

об’єднання 

професійних 

учасників ринку

Розвиток та подальша 

реалізація Програми 

"Почесні Амбасадори 

Львова"

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку

Запущено новий набір 

Почесних Амбасадорів 

Львова 2021-2023, 7-ий 

відбір (01.06-15.10)

- -

Станом на перше півріччя 2021р 

маємо чинних 54 Почесних 

Амбасадорів Львова

- Проведено зустріч Почесних 

Амбасадорів Львова за участю 

заступника міського голови А. 

Москаленка (29.06, Львівський 

муніципальний мистецький центр)

- Реалізовано проекти з Почесними 

Амбасадорами Львова, серед яких 

заявки на проведення конференцій у 

Львові, прямі конференції, лекції 

(запрошення) науковців, фінансова 

підтримка проектів

4.3. ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Підвищення 

рівня обізнаності 

міського 

середовища про 

конференц-

індустрію, 

розвиток та 

об’єднання 

професійних 

учасників ринку

Проведення роботи з 

авіаперевізниками та 

іншими зацікавленими 

сторонами щодо 

збільшення кількості 

регулярних міжнародних 

авіасполучень з містом

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку

- - -

Тривають роботи щодо відкриття 

нового регулярного рейсу арабської 

авіакомпанії Flynas з Саудівської Аравії 

за маршрутом Джедда - Ель-Касим - 

Львів (з 7 липня), а також прямий 

регулярний авіарейс зі Львова до 

столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяду (з 

3 липня)



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

4.4. ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Підвищення 

рівня обізнаності 

міського 

середовища про 

конференц-

індустрію, 

розвиток та 

об’єднання 

професійних 

учасників ринку

Проведення розрахунку 

економічного ефекту 

індустрії ділової 

гостинності на економіку 

м. Львова та 

соціологічних досліджень 

з метою виявлення 

тенденцій розвитку 

сфери ділової гостинності 

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку

- - -

Розрахунок економічного ефекту від 

конференц-заходів та комплексне 

соціологічне дослідження конференц-

індустрії м. Львова не проводились у 

першому півріччі 2021 р.

4.5. ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Підвищення 

рівня обізнаності 

міського 

середовища про 

конференц-

індустрію, 

розвиток та 

об’єднання 

професійних 

учасників ринку

Забезпечення підтримки 

основних міських заходів 

індустрії ділової 

гостинності

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку

- - 31,71

Надано інформаційне партнерство:

- 19 заходів конференц-індустрії в 

рамках реалізації Пакету підтримки 

розвитку конференц-індустрії у м. 

Львові

Надано фінансову підтримку:

- Event Industry Forum, Львів, (20-22.02) 

(ЛКП "Львівське конференц-бюро" 

співорганізатор)                                                                                                                                    

                                                                                            

                         

Працює офлайн студія ЛКП "Львівське 

конференц-бюро" з обладнанням для 

проведення гібридних та онлайн-

конференцій, вебінарів, тренінгів в 

умовах підтримки конференц-

середовища в час пандемії (проведено 

7 заходів за перше півріччя 2021 р. )

4.6. ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Підвищення 

рівня обізнаності 

міського 

середовища про 

конференц-

індустрію, 

розвиток та 

об’єднання 

професійних 

учасників ринку

Створення, ведення та 

наповнення календаря 

ділових подій м. Львова

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку

- - -

Ведеться наповнення та оновлення 

бази конференцій за 2021 р. 

4.7. ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Підвищення 

рівня обізнаності 

міського 

середовища про 

конференц-

індустрію, 

розвиток та 

об’єднання 

професійних 

учасників ринку

Забезпечення створення 

та розвиток організацій 

професійних 

організаторів 

конференцій

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку

- - -

Проводиться інформування 

професійних організаторів 

конференцій про міжнародні заходи, 

які відбуваються онлайн і напряму 

стосуються проведення подій та 

конференцій



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

4.8. ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Підвищення 

рівня обізнаності 

міського 

середовища про 

конференц-

індустрію, 

розвиток та 

об’єднання 

професійних 

учасників ринку

Розробка електронної 

системи зі збору 

статистичних даних по 

заходах ділової 

активності

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку

- - -

Зібрано статистичну інформацію про 

проведені конференції у першому 

півріччі 2021 р. через портал MICE 

аналітики mice.org.ua 

4.9. ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Підвищення 

рівня обізнаності 

міського 

середовища про 

конференц-

індустрію, 

розвиток та 

об’єднання 

професійних 

учасників ринку

Проведення 

маркетингових та 

міжнародних 

конференцій, тренінгів, 

виставок, навчань у 

сфері ділової гостинності

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку

- - -

Співорганізація 4-го Event Industry Forum, 

Львів, (19-20.02), на якому, зокрема, 

організовано навчальну сесію «MICE 

проти пандемії: адаптація ділових подій 

до нових реалій та норм» за участю 

міжнародного експерта – представниці 

конгрес-центру Кракова Паули 

Фандеровської – на МІСЕ панелі Event 

Industry Forum – та за участю 

національних експертів (В. Пекар, М. 

Олеськів) (19.02)                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                 

                                                                                         

                 Виграно право та проведено 

Conventa Trend Bar (семінар за участі 

міжнародного експерта Gorazd Cad), де 

здійснено презентацію Львова як міста 

для конференц-подій, спікер А. Павлів 

(18.03, онлайн)                                                                                       

                                         Долучення до 

онлайн святкування Всесвітнього дня 

ділової гостинності, 8 квітня. Тема заходу - 

 Безпечні зустрічі. В рамках відзначення 

Всесвітнього дня ділової гостинності на 

офіційній платформі заходу Львівське 

конференц-бюро поділилося успішними 

прикладами Львова щодо безпечного 

проведення конференц-подій в часи 

карантину.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

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

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку

- - -

Впродовж першого півріччя 2021 р. 

пророблена робота по підсумку 

діяльності ЛКП та здійснено аналіз 

Програми розвитку індустрії ділової 

гостинності 2018-2020, та на основі цих 

даних здійснюється розробка стратегії 

розвитку, діяльності та маркетингового 

плану ЛКП "Львівське конференц-

бюро" на наступні роки. Також 

розробляється оновлена Програма 

розвитку індустрії ділової гостинності. 

У першому півріччі 2021 р. велась 

робота щодо внутрішнього 

дослідження ринку національних 

асоціацій України для можливості 

подальшої співпраці з ними.

5.2. ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Робота у сфері 

маркетингу та 

продажів задля 

збільшення 

наукового, 

туристичного та 

конференційного 

 потенціалу м. 

Львова

Забезпечення участі у 

локальних та 

міжнародних тендерах на 

право проведення 

заходів ділової 

гостинності у м. Львові.

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку

- - 935,76

Впродовж січня-червня 2021 р. ЛКП 

"Львівське конференц-бюро" подавало 

заявки (RFP), щоб здобути право на 

проведення міжнародних зустрічей, 

конференцій та конгресів. В січні було 

подано 1 заявку STS&P Exhibition & 

Conference (у співпраці з Почесним 

Амбасадором Львова Н. 

Подольчаком), у травні подано 2 

заявки - European Crystallographic 

Meeting (у співпраці з Г. Дмитрівом) та 

ICPC (Мінцифри).

5.3. ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Робота у сфері 

маркетингу та 

продажів задля 

збільшення 

наукового, 

туристичного та 

конференційного 

 потенціалу м. 

Львова

Проведення ознайомчих 

турів для організаторів 

заходів ділової 

гостинності.

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку

Заплановано у липні 

2021 р. ознайомчий тур 

для гостя зі Швеції Joel 

Rapi з метою огляду 

локацій для проведення 

конференцій (готелі 

Леополіс, Гранд готель, 

Дністер, Банк готель, 

Панорама). 

- -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

5.4. ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Робота у сфері 

маркетингу та 

продажів задля 

збільшення 

наукового, 

туристичного та 

конференційного 

 потенціалу м. 

Львова

Проведення прес-турів 

для журналістів 

галузевих видань.

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

5.5. 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 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

5.6. ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

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 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку

- - -

Презентація конференц-можливостей 

міста на 4-му Форумі Івент Індустрії 

(Event Industry Forum), Львів, (19-20.02) 

(ЛКП "Львівське конференц-бюро" 

співорганізатор) Conventa Trend Bar, у 

співпраці з Gorazd Cad – співзасновник 

Conventa Trade Show, генеральний 

директор і власник Tolerance Marketing 

(Любляна, Словенія) - міжнародна 

зустріч експертів івент-індустрії, яку у 

2021 р. у форматі онлайн приймало 

ЛКП "Львівське конфренц-бюро".  На 

заході велась мова про адаптацію 

конференц-подій до нових реалій, про 

рішення та стратегії для перезапуску 

конференц-індустрії, про поточну 

ситуацію щодо заходів безпеки, 

відкриття готелів (18.03, онлайн).

5.7. ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Робота у сфері 

маркетингу та 

продажів задля 

збільшення 

наукового, 

туристичного та 

конференційного 

 потенціалу м. 

Львова

Забезпечення участі у 

цільових виставках, 

форумах, семінарах, 

презентаціях, у тому 

числі наукових, освітніх, 

туристичних, культурних 

тощо.

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку

- - 2,37

Участь в онлайн-конференції 

«Розвиток ділового туризму та MICE 

завдяки внутрішнім подіям», 

організованою Державним агентством 

розвитку туризму (ДАРТ), 14.04; Участь 

у 26-тій міжнародній туристичній 

виставці UITT: «УКРАЇНА – Подорожі 

та Туризм» - А. Павлів спікер у 

панельній дискусії  «Майбутнє МІСЕ 

індустрії» (11-13.05, Київ)

5.8. 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 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

5.9. ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

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 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку

- - 46,87

Укладено договір з компанією 

Simpleview на продовження терміну 

користування ліцензією CRM 

(застосунок для управління 

відносинами з клієнтами, 

автоматизована база контактів) до 

кінця 2021 р. Впродовж січня-червня 

2021 р. проводилося внесення нових 

даних у CRM, перевірка достовірності 

раніше внесених даних.

5.10

.

ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Робота у сфері 

маркетингу та 

продажів задля 

збільшення 

наукового, 

туристичного та 

конференційного 

 потенціалу м. 

Львова

Забезпечення членства у 

міжнародних 

професійних організаціях.

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку

- - -

ЛКП "Львівське конференц-бюро" є 

членом ICCA (Міжнародна асоціація 

конгресів та конференцій). У 2021 р. 

тимчасово призупинено оплату 

членського внеску за продовження 

членства у ICCA (Міжнародна 

асоціація конгресів та конференцій) на 

2021 р., з метою економії коштів.

6.1. ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Промоція м. 

Львова як 

учасника ринку 

для проведення 

заходів ділової 

активності у 

Східній Європі

Розробка промоційної 

кампанії позиціонування 

м. Львова на ринку 

ділової гостинності.

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку

- - -

1. Інформування про ринок ділової 

гостинності у Львові за допомогою 

соціальних мереж ЛКП та щомісячної 

розсилки новин підписникам;                                                                                              

                                                                            

         2. Інформування про результати 

реалізації Пакету підтримки розвитку 

конференц-індустрії у м. Львові  у 2021 

р.;                                     3. Збір даних 

про національні асоціації України та 

інформування їх про діяльність ЛКП 

"Львівське конференц-бюро", з метою 

подальшої співпраці.

6.2. ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Промоція м. 

Львова як 

учасника ринку 

для проведення 

заходів ділової 

активності у 

Східній Європі

Виготовлення 

промоційної та 

сувенірної, аудіо та відео-

продукції.

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку - - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

6.3. ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Промоція м. 

Львова як 

учасника ринку 

для проведення 

заходів ділової 

активності у 

Східній Європі

Розробка, оновлення та 

просування он-лайн 

ресурсів у мережі 

Інтернет.

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку

- - 36,50

Вдосконалення сайту ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", сайту Програми 

"Почесні Амбасадори Львова", порталу 

MICE аналітики mice.org.ua, та їх 

підтримка

Ведення сторінки ЛКП "Львівське 

конференц-бюро" у фейсбуці, каналу 

ЛКП "Львівське конференц-бюро" на 

ютубі

Написання постів у соціальних 

мережах twitter, linkedin, instagram, а 

також статей на офіційному сайті ЛКП 

"Львівське конференц-бюро" 

lvivconvention.com.ua

Робота з колишнім волонтером 

Корпусу Миру США Крістін Граф щодо 

написання англомовних 

презентаційних і промоційних статей 

для сайту ЛКП "Львівське конференц-

бюро" lvivconvention.com.ua, 

наповнення сайту англомовним 

контентом та розміщення 

вищезгаданих статей на сайті, з метою 

промоції Львова як міжнародної 

локації для проведення конференц-

заходів
6.4. ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Промоція м. 

Львова як 

учасника ринку 

для проведення 

заходів ділової 

активності у 

Східній Європі

Промоція конференц-

можливостей м. Львова 

шляхом розміщення 

реклами у професійних 

друкованих та он-лайн 

ресурсах на місцевому, 

національному та 

міжнародному ринках.

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку
- - -

Розміщення статей про 9-тьох 

Почесних Амбасадорів Львова 2020-

2022 років на сайті Програми "Почесні 

Амбасадори Львова" 

ambassadors.lviv.ua (перше півріччя 

2021 р.), які попередньо були  

опубліковані у друкованому журналі 

"Ріа Львів" (випуск № 7, листопад-

грудень 2020)



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

6.5. ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Промоція м. 

Львова як 

учасника ринку 

для проведення 

заходів ділової 

активності у 

Східній Європі

Підготовка та друк 

статей у спеціалізованих 

локальних та 

міжнародних 

професійних виданнях, а 

також бортових 

журналах транспортних 

компаній.

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку

- - -

В україномовних онлайн виданнях 

локальних ЗМІ опубліковано статті на 

такі теми: 1) Реалізація Пакету 

підтримки розвитку конференц-

індустрії у м. Львові (сайт ЛМР, Gal 

Info, DailyLviv.com, lenta.lviv) 2) Початок 

прийому заявок на звання Почесних 

Амбасадорів Львова 2021-2023  (сайт 

ЛМР, Gal Info, Leopolis.news)                                                               

                                            

У міжнародному онлайн виданні 

Kongres Magazine (Любляна, Словенія) 

опубліковано статті на такі теми 

англійською мовою: 1) Реалізація 

Пакету підтримки розвитку конференц-

індустрії у м. Львові  2) Львів буде 

відзначати Світовий день ділової 

гостинності 8 квітня  3) У Львові 

відбудеться перший у Східній Європі  

28-й Міжнародний конгрес 

індивідуальної психології 11-14 липня 

4) Міжнародний симпозіум 

офтальмологів Retina Lviv у Львові

6.6. 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 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку
- - -

Співпраця з Конференц-бюро 

Люксембурга шляхом проведення 

спільних онлайн зустрічей для обміну 

досвідом, проведення навчання щодо 

нових можливостей під час 

користування CRM компанії Simpleview 

(застосунок для управління 

відносинами з клієнтами, 

автоматизована база контактів)  

6.7. 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 конференц-

індустрії м. Львова.

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку

- - -

Робота щодо розробки мобільного 

додатку цьогоріч не здійснювалась, 

розробка залишилась на етапі 

створеного технічного завдання  

мобільного додатка для конференц-

індустрії Львова

6.8. ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Промоція м. 

Львова як 

учасника ринку 

для проведення 

заходів ділової 

активності у 

Східній Європі

Створення та 

систематизація 

фотобази з 

використанням 

спеціального 

програмного 

забезпечення та веб-

ресурсів  м. Львова.

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку
- - 18,20

Залучено фотографа для проведення 

зйомок подій та створення архіву для 

фотобази ЛКП "Львівське конференц-

бюро", ведеться оновлення фотобази 

ЛКП



№ 
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6.9. ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Промоція м. 

Львова як 

учасника ринку 

для проведення 

заходів ділової 

активності у 

Східній Європі

Розробка та 

впровадження 

промоційних кампаній 

для ключових сегментів 

економіки міста

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку
- - -

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. 

7.1. 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

Приведення у 

відповідність до 

міжнародних стандартів 

конференц-залів, 

супровідної 

інфраструктури та рівня 

конференц-послуг 

наукових та міських 

культурних осередків

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку

- - -

Проведено зустрічі з представниками 

та здійснено інвентаризацію нових 

конференц-залів міста: AHUB, 

Коворкінг Think, Вишка, Львівський 

професійний коледж готельно-

туристичного та ресторанного сервісу, 

Рейкарц Мурал, Hate work-n-lounge, 

Львівський органний зал, Дім Франка 

(Львівський національний літературно-

меморіальний музей Івана Франка)

7.2. 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

Проведення роботи з 

розробки архітектурного 

проекту та будівництва 

конференц-центру та 

виставкового залу у м. 

Львові

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

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

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку

- - -

Турецька компанія «Онур» 

запланувала будівництво 

багатофункціонального конгрес-холу, 

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 обгрунтування щодо 

проекту багатофункціонального 

конгрес-холу, готелю, а також офісних 

будівель. 

ЛКП «Львівське конференц-бюро» 

виступало консультантом на етапі 

виготовлення техніко-економічного 

обгрунтування. 

Процес призупинено на невизначений 

термін у зв’язку з пандемією.

7.4. 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 експертів та 

експертних 

консалтингових компаній 

з метою проведення 

аналізу техніко-

економічного 

обґрунтування проекту 

конгрес-холу

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

Департамент 

розвитку

- - -

Турецька компанія «Онур» 

запланувала будівництво 

багатофункціонального конгрес-холу, 

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 обгрунтування щодо 

проекту багатофункціонального 

конгрес-холу, готелю, а також офісних 

будівель. 

ЛКП «Львівське конференц-бюро» 

виступало консультантом на етапі 

виготовлення техніко-економічного 

обгрунтування. 

Процес призупинено на невизначений 

термін у зв’язку з пандемією.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

7.5. 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

Реалізація інших 

інфраструктурних 

проектів, метою яких є 

поліпшення конференц-

інфраструктури м. Львова

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

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 

робіт з метою 

покращення конференц-

інфраструктури м. Львова

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", 

департамент 

розвитку

- - -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

8.1. ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

Інвестиційна 

підтримка 

малого 

підприємництва

Забезпечення суб'єктам 

підприємницької 

діяльності доступу до 

інформації про 

потенційних інвесторів

2020-2022 Управління 

інвестицій та 

проектів 

департаменту 

економічного 

розвитку, 

управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, КУ 

Інститут міста

Здійснення публікації 

на он-лайн ресурсах та 

соціальних мережах. 

Розсилка електронних 

листів підприємцям.

- -

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.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

8.2. ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

Інвестиційна 

підтримка 

малого 

підприємництва

Забезпечення 

потенційних інвесторів 

інформацією про 

інвестиційні проекти

2020-2022 Управління 

інвестицій та 

проектів 

департаменту 

економічного 

розвитку, 

управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, КУ 

Інститут міста

Здійснення публікації 

на он-лайн ресурсах та 

соціальних мережах. 

Розсилка електронних 

листів  та особистий 

контакт з потенційними 

інвесторами. - -

1. Публікуються статті на сайті 

управління та міської ради;

2. Здійснюється розсилка електронних 

листів через Mailchimp;

3. Підтримується постійний контакт з 

потенційними інвесторами;

8.3. ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

Інвестиційна 

підтримка 

малого 

підприємництва

Сприяння реалізації 

інвестиційних проектів

2020-2022 Управління 

інвестицій та 

проектів 

департаменту 

економічного 

розвитку, 

управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, КУ 

Інститут міста

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.

9.1. ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

Забезпечення 

впізнаваності 

міста та 

створення 

позитивного 

інвестиційного 

іміджу на 

місцевому та 

міжнародному 

рівнях

Організація та участь у 

щорічних міжнародних 

заходах інвестиційного 

спрямування

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.

- -

Захід не реалізовувався у першому 

півріччі 2021 року

9.2. ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

Забезпечення 

впізнаваності 

міста та 

створення 

позитивного 

інвестиційного 

іміджу на 

місцевому та 

міжнародному 

рівнях

Прийом офіційних 

делегацій та бізнес-місій

2020-2022 Управління 

інвестицій та 

проектів 

департаменту 

економічного 

розвитку, 

управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, КУ 

Інститут міста

1. Організація зустрічей 

з офіційними 

делегаціями та 

потенційними 

інвесторами;

2. Організація прийомів 

іноземних бізнес-місій у 

Львові;

- -

Організовано близько 20 зустрічей та 

прийомів бізнес-делегацій та 

потенційних інвесторів.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

9.3. ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

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)

2020-2022 Структурні 

підрозділи 

Львівської міської 

ради

1. Дизайн, макетування 

та друк промоційної 

брошури;

2. Виготовлення 

блокнотів та ручок;

3. Брендування USB- 

флеш-накопичувачів та 

пакетів;

- -

Виготовлення промоційної продукції 

здійснюється за запитом та 

реалізовується протягом року за 

запитом

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.

2020-2022 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;

- -

1. Проведено актуалізацію переліку 

аукціонних земельних ділянок;

2. Здійснюються регулярні публікації 

новини на сайті;

9.5. ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

Забезпечення 

впізнаваності 

міста та 

створення 

позитивного 

інвестиційного 

іміджу на 

місцевому та 

міжнародному 

рівнях

Розширення мережі 

промоції інвестиційних 

можливостей Львова

2020-2022 Управління 

інвестицій та 

проектів 

департаменту 

економічного 

розвитку, 

управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, КУ 

Інститут міста

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);

- -

Здійснюються регулярні щотижневі 

публікації новин. Опубліковано понад 

70 постів у соціальних мережах 

Facebook та LinkedIn. Проводиться 

щомісячна розсилка електронних 

листів по MailChimp.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

10.1

.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

Підготовка, 

супровід та 

сприяння 

реалізації 

інвестиційних 

проектів/продукті

в міста

Розвиток індустріального 

парку "Сигнівка"

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

-

Завершуються будівельні роботи по 

розвитку інфраструктури. Управління 

інвестицій та проектів здійснює 

промоцію інвестиційних можливостей 

та пошук нових інвесторів до 

промзони: проведено понад 30 

зустрічей з інвесторами та понад 20 

спільних виїздів по промзоні. Станом 

на 01.07.2021 р. у промисловій зоні 

зреалізовано 5 земельних ділянок на 

які залучено 4 промислові інвестори. 

Загальна площа зреалізованих ділянок 

становить 42,9 га. Їх реалізація через 

земельний аукціон дозволила залучити 

254,5 млн. грн приватних інвестицій у 

бюджет міста. У промзоні 

залишаються доступними 49,1 га 

вільних промислових територій.

10.2

.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

Підготовка, 

супровід та 

сприяння 

реалізації 

інвестиційних 

проектів/продукті

в міста

Будівництво підземного 

багаторівневого 

майданчика для 

паркування (на площі Є. 

Петрушевича)

2020-2022 Управління 

інвестицій та 

проектів 

департаменту 

економічного 

розвитку, 

управління 

економіки департа-

менту 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

Управління 

інвестицій та 

проектів, ЛКП 

Львівавтодор

-

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). 

Здійснено підготовку та проведено дві 

тендерні закупівлі через систему 

Прозорро щодо залучення технічного 

та юридичного радників для підготовки 

даного проекту. 18.06.2021 укладено 

договір із компанією "ІП "Комфортбуд"" 

щодо надання послуг технічного 

радника для проекту. Закупівля щодо 

надання послуг юридичного радника 

знаходиться на етапі визначення 

переможця.



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

10.3

.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

Підготовка, 

супровід та 

сприяння 

реалізації 

інвестиційних 

проектів/продукті

в міста

Створення культурно-

розважального 

навчального закладу 

"Театр "Музей кіно"

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

4. Прийняття рішення 

про доцільність 

реалізації проекту

5. Підготовка та 

проведення конкурсу

6. Залучення інвестора

7. Реконструкція 

приміщень

8. Створення кіно 

простору

Управління 

інвестицій та 

проектів,             

ЛКП Агенція 

ресурсів 

Львівської 

міської ради

-

Виконавчим комітетом ЛМР прийнято 

рішення № 625 «Про затвердження 

переліку проектів, які можуть 

розглядатись для реалізації на умовах 

державно-приватного 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.

10.4

.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

Підготовка, 

супровід та 

сприяння 

реалізації 

інвестиційних 

проектів/продукті

в міста

Будівництво підвісної 

оглядової канатної дороги

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 

про інвестиційний 

проект

3. Інформування 

ЮНЕСКО та отримання 

погодження

4. Підготовка та 

проведення конкурсу

6. Залучення інвестора

7. Будівництво канатної 

дороги

Управління 

інвестицій та 

проектів,      

ЛКП Зелений 

Львів.

-

Виконано опрацювання зауважень 

ЮНЕСКО та внесення коректив у 

концепцію канатної дороги. Проведено 

попереднє обговорення концепції 

проекту із представниками КВС 

ЮНЕСКО та міжнародними 

експертами.

20.05.2021 внесено зміни в ухвалу 

міської ради про затвердження 

інвестиційного проекту, щодо зміни 

концепції канатної дороги та 

розташування її першої станції. 



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

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 

про інвестиційний 

проект

3. Підготовка та 

проведення конкурсу

4. Залучення інвестора

5. Реконструкція 

трамвайного депо

6. Створення 

креативного простору

Управління 

інвестицій та 

проектів,               

  ЛКП 

Львівелектротра

нс, приватний 

інвестор - ТзОВ 

"ЛЕМ-стейшн"

Виконання інвестиційних зобов'язань 

приватним інвестором із реконструкції 

трамвайного депо

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 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.

ЛКП "Зелене 

місто", 

ЛМР,

ЄБРР

1. Кредит ЄБРР- 

15 млн євро + ФЧТ 

- 5 млн євро,                

     2. Грант Е5Р - 

10 млн євро,                 

      3. Місцевий 

внесок - 6,75 млн 

євро. 

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 грантових 

коштів від Е5Р на першочергові заходи 

у сфері поводження з твердими  у м. 

Львові. Кошти залучено, проект 

реалізовується

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 

ЛКП 

"Львівавтодор"

ЛМР, 

ЄБРР

1. Кредит ЄБРР- 

10 млн євро          

2. Місцевий 

внесок - 1,2 млн 

євро 

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». Кошти 

залучено, проект реалізовується



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

11.3

.

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 "Міський 

громадський транспорт в 

Україні"

2020-2022 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 

обмеженою мобільністю 

2. Реконструкція 

автобусного депо 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 

ЛКП 

"Львівавтодор"     

   

ЛКП 

"Львівелектротр

анс"

ЛК АТП № 1

ЛМР

ЄІБ

Кредит ЄІБ - 40 

млн євро 

Транспортна частина: Щодо 

компоненту «Постачання 100-та 

автобусів» Тривають переговори щодо 

повторного проведення тендеру. 

Інфраструктурна частина: Щодо 

компоненту «Капітальний ремонт 

трамвайних вагонів», Інфрастурктурна 

частина: Процес залучення кредитних 

коштів.

11.01.2020 – Підрядник письмово 

повідомив Замовника про готовність 

до виробництва та надав рахунок на 

оплату 25%. 

16.01.2021- Замовник погодив карту 

фарбування трамваїв

12.02.2021 – Підрядник надав 

оновлений рахунок на оплату 25% - 

176 348 450,94 грн.

24.02.2021 – оплачено 25% без ПДВ – 

4 346 414,12 євро, еквівалент

146 957 042,45 грн (кредитні кошти) 

01.03.2021 – оплачено ПДВ від 25% - 

29 391 408,49 грн (місцевий внесок).

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.

ЛКП 

"Львівавтодор"

Загальна вартість 

заходів   37,8 млн 

євро, 

фінансування - 

рамковий кредит 

Європейського 

інвестиційного 

банку.

07.01.2020 набрав чинності Закон 

України «Про ратифікацію Фінансової 

угоди (Проект «Підвищення безпеки 

автомобільних доріг в містах України») 

між Україною та Європейським 

інвестиційним банком» (від 19.12.2019 

№ 415-IX), яким ратифіковано 

Фінансову угоду (проект «Підвищення 

безпеки автомобільних доріг в містах 

України»), підписану 09.07.2018 між 

Україною та Європейським 

інвестиційним банком (ЄІБ).

Реалізація проєкту «Підвищення 

безпеки автомобільних доріг в містах 

України» триватиме до 07.01.2024, 

оскільки відповідно до пункту 1.10A 

Фінансової угоди запити на виділення 

коштів можуть бути подані ЄІБ у будь-

який час до завершення 4 (чотирьох) 

років після дати набуття чинності 

Фінансової угоди.)

Консультантам надано інформацію 

для підготовки документів за першим 

пакетом (вулиці Мазепи та Грінченка)

02.06 отримано від консультантів 

шаблон соціальної документації для 

проектів

02.06 отримано від консультантів 



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

11.5

.

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 

реконструкції очисних 

споруджень та 

будівництва станції 

переробки мулу для 

очистки та утилізації 

стічних вод та 

виробництва біогазу для 

когенерації

2020-2022 Управління 

інвестицій та 

проектів 

департаменту 

економічного 

розвитку, 

управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, КУ 

Інститут міста

-

ЛМКП 

"Львівводоканал

"                 ЛМР                   

                  

ЄБРР                   

 НЕФКО

1. Кредит ЄБРР- 

15 млн євро + 

Кредит НЕФКО - 5 

млн євро       2. 

Грант Е5Р - 7,5 

млн євро + 0,6 

млн євро Фундація 

Нурмінена       3. 

Місцевий внесок - 

4,0 млн євро 

Кошти залучено, проект 

реалізовується. Із звіту Консультанта 

ЄБРР, в якому перераховано бюджет 

проекту, випливає можливість 

зростання вартості компоненту на 3-4 

млн євро. Даний звіт був надісланий 

до ЄБРР на погодження 17 січня 2020. 

Станом на початок липня, Банк 

погодив можливість застосування 

переговорної процедури із 

підрядником. 

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 "Польща-

Білорусь-Україна 2014-

2020" 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

- - -

Проектну заявку м. Львова було 

відхилено



№ 

з/п

Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації 

(план)

Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.07.2021 

(факт)

11.7

.

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 та 

кредитних коштів для 

реалізації інших 

інвестиційних та 

інфраструктурних 

проектів м. Львова, а 

також заходів з 

підвищення 

енергоефективності

2020-2022 Управління 

інвестицій та 

проектів 

департаменту 

економічного 

розвитку, 

управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, КУ 

Інститут міста

-

ЛМКП 

"Львівтепло-

енерго"               

ЛМР                      

  ЄБРР                  

1. Кредит ЄБРР- 

20 млн євро               

   2. Грант - Е5Р- 

10 млн євро + ТС - 

1,2 млн євро                       

            3. Місцевий 

внесок - 10,6 млн 

євро 

Реалізовується проекту Модернізації 

централізованого теплопостачання у 

м. Львові . Кількість встановлених 

індивідуальних теплових пунктів 

станом на 30.06.2020 - 81 одиниця. На 

змонтованих індивідуальних теплових 

пунктах тривають пуско-

налагоджувальні роботи та монтажні 

роботи. Триває процедура погодження 

ЄБРР змін тендерних умов для зміни 

дислокації когенераційного блоку. 

Запущено систему диспетчеризації та 

контролю теплопостачання міста.

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

-

ЛМР                       

   Рейтингова 

компанія

-

Отримано кредитний рейтинг міста 

Львів на 1-ше півріччя 2020 від 

агентства Fitch. Станом на 5 червня 

2021 року рівень - В, прогноз 

стабільний. 


