
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

СПРИЯННЯРОЗВИТКУ  

ПІДПРИЄМНИЦТВА НА 2020-2022РІК

ЗА І півріччя 2021 РОКУ

2021 рік

Відділ ділових індустрій управління  

економіки департаменту

економічного розвитку



Вектори Програми сприяння 
розвитку підприємництва на 2020-
2022 роки

Кадровий
потенціал

Нормативно-правове  
регулювання

Інвестиційна підтримка

Маркетингова стратегія
«Купуй Львівське!»

Підприємницьке  
навчання

Ділова
інфраструктура



Регуляторна діяльність
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

Проведено 5 консультацій з громадськістю
щодо обговорення проектів РА
Оприлюднено план відстеження результативності
РА у 2021 році та 5 звітів про відстеження
результативності

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

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

Місто підключено до офіційної Платформи 
ефективного регулювання

89
кейсів

Прийнято 3 регуляторні акти



Ваучерна підтримка суб’єктів підприємництва

Надано ваучерів на суму 

52 тис. грн



Відшкодування відсотків за кредитами

Макс термін кредиту - 60 міс.,
Відшкодування – перші 36 міс

Внесок с/г не < 30 %
вартості об’єкта кредитування

Критерії:
o реєстрація у м. Львові;
o діяльність протягом останніх 12 місяців;
o відсутність заборгованості;
o виробництво на території м. Львова;
o середня з/п – не < 7 000 грн.;
o кількість найманих працівників – не < 5 

осіб

Мін сума кредиту 200 тис. грн.

Розмір відшкодування - % ставка

Макс сума кредиту не > 3 млн. 
грн.

Ухвала 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

Сума відшкодування – 210 тис. грн за 3 роки 
2021 рік відшкодовано 18 тис. грн

ПП «Диз Арт»



Фінансова підтримка суб’єктів господарювання для забезпечення стабілізації економічної ситуації у 
м. Львові у період виходу з карантину

ДП «Доступні кредити 5-7-9%»

Модернізація

Нові робочі місця

Будівництво/реконструкція 
виробничих приміщень

Придбання устаткування,
обладнання, інше

Енергозберігаючі проекти

Інвестиційні цілі

Платіжні термінали

Поповнення обігових коштів

Ековиробництво
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У національній валюті

До 31.12.2021 р.

Внесок С/Г – не < 20% вартості 
кредиту

• відшкодування - % ставка;
• частина % , не відшкодована за 

ДП «Доступні кредити»

Безперервна діяльність та 
відсутність заборгованості 

протягом 12 місяців станом 
на 1 березня 2020 року

Мін. сума кредиту – 20 тис.
Макс. сума кредиту – 3 млн.

Реєстрація та діяльність на 
території ЛМТГ (Львівської обл)

Мін. термін – 6 міс.
Макс. термін – 60 міс.

Ухвала 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



Підтримка місцевоговиробника

✅ Lvivcityhelper bot

✅ електронний каталог

підприємств на сайті ЛМР

Промопроект подкастів
#Знай Львівське

112
підприємств

10
відеороликів

Проект 
«Львівський Великодній кошик»

відеоролик

Платформа для промоції 
львівських виробників у 

соціальних мережах: 
Facebook, Instagram 25

подкастів

https://www.facebook.com/LvivCityHelper/?__xts__%5b0%5d=68.ARBFV9YY2a-TVcm6AXAp5wufnCB9pBMFjGNGhqWUKcwbNkPbIMD2lXCIkDMMfpXaJqyO5eK4Q2IT-BuqhF9R2qq_nAKSkOnGrpdFMM4sTmBFG2mjroE1JAxxfznEeEQ9qcgdSUo4tSMpT9cXXfcFjApCVw-QCK3KmMmCabBWiUlXYf1zua0xP26lg4DSXBsBya62U-Fzbw7WiVMYaKywma9OneG6UQ1yagXdIsTIL12U1JBpJcSI6U6zl2CBTkVBOaRyyA&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCOPWsyQqHb8hU21sVxQFOl6LuetKzPxtDTECVzPGQ-09VHXnIIEwk4YOxbrJ7YiJ1Udm6COtosIHye


Сесія стратегічного планування для соціальних
підприємств

Проект «SMM школа для соціальних підприємств»
80 тис. грн. грантових коштів

Спільний проект "Крафтове печиво та 
Трав'яний чай"

Конкурс соціально-культурних проєктів «Зробимо
Львів кращим!» - 180 тис. грн. – 3 громадські 
організації

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

Соціальні підприємства



1 з 10 тренінгових курсів «Вчимося бізнесу»



12 – ти годинний інтенсив Digital Marketing



Проєкт "Студентське підприємництво"

4 дні – 12 годин

Основи бізнес-планування

Бізнес-гра

Податкова система

Тайм менеджмент

Презентації бізнес проектів студентів:

кав‘ярня
спа салон 
доставка
виготовлення десертів з екзотичними 
фруктами

Технологічний 
фаховий коледж при 

НУ «Львівська 
політехніка»



Зустрічі танавчання

Zoom-зустрічі з підприємницьким середовищем міста

Вебінар «SMM по полицях: від ноунейму до бренду в Instagram»

Фокус-групи «Горіховий дім» та «Pact Ukraine»

Всесвітня акція «Задзвони у дзвін заради гендерної рівності!»

Вебінари на тему: «Про місцеві податки і збори»

Зустріч з представниками соціальних підприємств

LEAN-тур в «Progres service» для соціальних підприємств



Діяльністькластерів

Зареєстровано Кластер

крафтової кераміки

Екскурсії

Західноукраїнський
кластер індустріїмоди

Бренди Mantissa та Piccolo презентували свої  
колекції на міжнародній виставці дитячих товарів 

Baby Expo 2021 

Захід для знайомства з
ринком одягу у Нідерландах

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

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


Кластер видавничої діяльності таполіграфії

Участь у  

виставці

• Загальні збори

учасників кластеру

• Екскурсії

• Чат-бот для

поліграфії



Супровід промислових підприємств
надано право на застосування коригуючого коефіцієнту з орендної плати за землю для 10 підприємств:

51

2

3

4

6

7

8

10

9

В рамках «Програми сприяння розвитку львівських
товаровиробників на 2015-2021 роки» від 29.01.2015 № 4270 



Зустрічі з керівниками промислових підприємств

Виїзд на:
ПрАТ «Львівський завод 
залізобетонних виробів № 2»

Виїзд на:
територію Мотозаводу
(вул.Городоцька, 172-174)

Напрацьовано рішення щодо 
можливості застосування права на 
коригуючий коефіцієнт з орендної 
плати за землю

Надано згоду на включення до 
Плану перспективного розвитку 
промислових зон м. Львова

Виїзд на:
територію ЛІК 
(вул. Зелена, 301)



Рівні права і можливості 

Жінки в Бізнесі
Українська Платформа

Всеукраїнський
жіночий економічний 
форум

Зустріч з 
Президенткою 
Жіночої Ділової 
Палати України

Проєкт «Жінки України: залучені, 
спроможні, незламні»



Екскурсії та презентації
- Робота Центру підтримки

підприємництва
- Види місцевих податків та  зборів
- Надходження місцевих

податків до бюджету Львова
- Структура доходів міського бюджету
- Екскурсія для учнів 1 класу школи

«Арніка» та п’ятикласників
Львівського державного музичного
ліцею імені Соломії
Крушельницької"

Екскурсії
Презентація

про податки



47%

5%

Гаряча лінія ЦПП та консультації



Проектнізаявки

Навчання для соціальних підприємств щодо

підвищення конкуретоспроможності в умовах

COVID-19:

27 годин теорії + практики

11 учасників

2 

реалізовано

4 подано

1 

підтверджено

SMM школа для соціальних
підприємств

Як стати успішним львівським 

підприємцем випускнику/ці коледжу?

Навчання для випускників

коледжів щодо відкриття

власної справи:

60 годин теорії + практики

57 учасників



Виробники.Львів з 2020 року



Електронний журнал «Простір 
бізнесу» - 22 номерів у 2021 році

Постійна електронна 
розсилка актуальної 

інформації

Консультації щодо 
відкриття та ведення 

власної справи

Адміністрування розділу “Економіка” на 
порталі ЛМР

Розміщення новин на сторінках у мережі 
Facebook – 393 

Інформаційно-консультативна підтримка

Інтерв’ю, ефіри, 
брифінги – 19 

Бізнес по львівськи
Кінцевий бенефіціар

Бізнес-література - 71



Дякуємо за увагу


