Звіт

Програми
соціально-економічного та
культурного розвитку

2017 рік

Фінансове забезпечення програми соціальноекономічного та культурного розвитку, млн грн

Пріоритет l
Місто у якому комфортно
жити, навчатись, працювати

Освіта
Охорона здоров’я
Соціальний захист
Інфраструктура та
благоустрій міста

129,9
36,0
41,1
271,7

Пріоритет ll

Розвинута,
конкурентноздатна
та інноваційна економіка

Економіка міста

0,2

Ефективне урядування 8,8

Пріоритет lll
Твердиня національних
цінностей.
Місто традицій, знань, культури,
туризму та спорту

Культура
Молодь та спорт
Історико-архітектурна
спадщина
Туризм

34,6
60,0
29,4
6,8

Новітні технології та е-середовище

Освіта
«Привітна школа»
Ремонт: класного приміщення у СЗШ
№ 83, бібліотеки у НВК ім. В.
Симоненка, спортивного майданчика
у СЗШ №40; Облаштування
медичного кабінету у СЗШ № 42,
простору у СЗШ «Лідер».
Результат – реалізація дитячих
креативних ідей

Загальноосвітні
навчальні заклади
Кап.
Ремонт
та
реконструкція
приміщень (заміна вікон, покрівель,
харчоблоків,
санвузлів,
системи
опалення) у НВК ім. В. Симоненка,
НВК школа-садок «Софія», НВК
"Гроно НВК школа-садок I-III ступеня
№
38,
НВК
«Школа-гімназія
«Галицька», ЛТЛ, ЛСЗШ №8, ЛСШ №
69,
СЗШ
№
99,
13,48,96,23,27,66,91,97,94,91
23, 17, 67, 90;
-кап. ремонт басейнів, спортзалів, та
спортивних майданчиків у СЗШ №
36,99,65,97,48;
-закуплено обладнання для 43 ЗНЗ та
ПНЗ
Результат:
комфортні
умови
навчання

265

4

од.
обладнання

27 кабінетів фізики - сучасне обладнання, інтерактивні мультитач
панелі
"Електронний журнал" - планшети для ведення документообігу у
школах.
Результат - зацікавлення дітей до навчального процесу

38

ЗНЗ

ДНЗ

72

600

ЗНЗ

учнів

86
вчителів

Повноцінне забезпечення
дітей місцями у ДНЗ
Проведено:
- кап. ремонт та відновлення у ДНЗ
№109, 116,102,166,153,165,17;
- кап. ремонт покрівель, пралень,
харчоблоків,
заміна
вікон
у
ДНЗ
№48,17,70,167,31,73,116,106,121,21,168,
«Лісова Казка».
-закуплено обладнання для 44 ДНЗ
Результат – відкрито 26 груп (650 дітей)

Літні мовні школи
Організовано 11 мовних шкіл на базі
загальноосвітніх навчальних закладів .
Проведено навчання для 600 учнів.
Результат – створення іноземного
мовного середовища

Програма
«Успішний педагог»

Здійснено 86 кращим вчителям виплату
грошової винагороди у розмірі 25,0 тис.
грн. кожному
Результат – покращення якості
надання освітніх послуг.

Охорона здоров'я
Амбулаторії, відділення сімейної медицини
Відкрито амбулаторії сімейної медицини на вул. Тернопільській, 9 та вул. Личаківській, 119
Відремонтовано 266 кв.м

Обладнання для закладів охорони здоров’я
Придбано 99 од. медичного обладнання. З них: 80 од. фізіотерапевтичного обладнання; 2 діоптриметри; 1 набір
пробних окулярних лінз; 5 од. рентгенологічного обладнання; 2 од. нейротріпанів;
6 од. офтальмологічного обладнання; 3 од. операційних столів; інше обладнання.

Запобігання дитячій інвалідності та медикаментозне забезпечення дітей-інвалідів
Медичним персоналом закладів охорони здоров’я м. Львова (ЗОЗ) постійно проводиться санітарнопросвітня робота з дітьми та їх батьками з питань запобігання дитячій інвалідності. У «Школах
відповідального батьківства», які функціонують у всіх ЗОЗ м. Львова, проводяться заняття з батьками з
питань профілактики опікової травми у дітей та попередження дорожньо-транспортного травматизму у
дітей.

Ранній скринінг вроджених вад слуху та зору новонароджених дітей
Проводиться у комунальній міській дитячій клінічній лікарні м. Львова. Обстежено 720 дітей.

Медико-педагогічний контроль
Медико-педагогічний контроль за фізичним навантаженням учнів на уроках фізкультури проводиться в усіх СЗШ м.
Львова медичним персоналом ЗОЗ та педагогами СЗШ. Медико-педагогічним контролем охоплено 100% учнів СЗШ.
Сформовані групи здоров’я дітей для занять на уроках фізкультури: основна група – 52,3% учнів; підготовча група – 42,3%
учнів; спеціальна група – 5,4% учнів.

Соціальний захист

53
квартири

Житловий будинок для учасників АТО

Будинок здано в експлуатацію. Присвоєно поштовий адрес. Складається з 3-х
під'їздів, 6-ти поверхів, 53-х квартитр. Проведено розподіл квартир між
учасниками АТО

Заходи для дітей та людей з особливими
потребами

28
тренінгів
та
семінарів

Семінари та тренінги для батьків дітей з
особливими потребами

«Принципи годування важконеповносправних дітей; «Розлади
спектру аутизму»;«Статеве виховання»; «Дії при епілептичних
нападах»; «Корекція поведінки у дітей»; «Організація
реабілітаційного процесу в будинках-інтернатах»; «Індивідуальна
програма реабілітації та централізований банк даних інвалідів».
Всеукраїнська конференція: «Роль батьків в організації
ефективного інклюзивного навчання» та інші.
Проведено понад 20 батьківських шкіл, семінари для вчителів
початкових класів ЗОШ Сихівського р-ну м. Львова.

майстер-клас для дітей по
розмальовуванню писанок;

концерт у Львівській опері
«Джерело» скликає друзів»;

«Велике дитяче свято» до дня
захисту дітей;

презентація
мюзиклу – казки
«Пригоди Святого Миколая»;

виїзд у дельфінарій «Оскар» м.
Трускавець;

«Інтегрований
концерт
«Відчинилося життя в Польщі»;
«Здоров’я в подарунок»;

участь молоді у V Міжнародному
поетичному конкурсі «Розправимо
крила»;

проект “Освіта для особливих
людей”

90
дітей

36
заходів

«Львівський міський центр реабілітації
«Джерело»

Започатковано надання реабілітаційних послуг, шляхом
виведення на зовні осередків для молоді з особливими
потребами старше 35 років. Першим осередком такої діяльності
став центр на вул. Дністерській, 12. Придбано новий автобус
для перевезення 90 дітей та молоді Центру.

Соціальний захист
Мережі соціальних їдалень

20 362
порцій

Функціонує кухня, на якій готується щоденне
гаряче харчування для бездомних у Центрі
обліку та перебування бездомних осіб та
потребуючим при храмі Христового
Воскресіння УГКЦ. Надано 20 362 порцій
харчування.

Соціальне підприємництво

Розпочато діяльність соціальної майстерні для
осіб з особливими потребами ГО «Майстерня
мрії» з фасування та реалізації фіточаїв
(реабілітація через працетерапію) у приміщенні
Центру обліку та нічного перебування бездомних
осіб на вул. Кирилівська, 3а. Залучено 11 осіб. БО
«Регіональний центр соціальної адаптації»
розпочав
діяльність
соціально-культурного
проекту спрямованого на реабілітацію та
ресоціалізацію осіб, звільнених з місць
позбавлення волі. Залучено 120 осіб.

Мережі закладів дозвілля та
навчань для пенсіонерів

131
людей

28

людей

Львівським
міським
територіальним
центром для літніх львів’ян облаштовано
комп’ютерний клас. Розпочато навчальний
курс «Комп’ютер з нуля» з 4 групами по 7
чоловік; відкрито кабінет з масажу.

Соціальний гуртожиток

Проводиться реконструкція приміщень на вул.
Угорській,2 під соціальний гуртожиток для дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування (та осіб з їх числа) і внутрішньо
переміщених осіб. Цей проект реалізовує міська
влада спільно з Українським фондом соціальних
інвестицій (УФСІ) за фінансової підтримки уряду
Німеччини. Всього на облаштування 9-ти
поверхової будівлі передбачено 22 млн. грн., з
них 8 млн. грн. виділяє Львівська міська рада

Розвиток мережі дитячих будинків
сімейного типу
Діє 4 дитячих будинки сімейного типу, в яких
виховується 35 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Крім того, функціонує
11 прийомних сімей, в яких виховується 16 дітей.
Для матеріально-технічного забезпечення чотирьох
дитячих будинків сімейного типу з міського
бюджету використано 231 465 грн.

Інфраструктура та благоустрій
Комплексне вирішення
проблем поводження з
ТПВ у м. Львові

110

Комфортні зупинки
громадського
транспорту

96

1. Рекультивацію сміттєзвалища в с.
Грибовичі
2. Будівництво сучасного
сміттєпереробного комплексу
Техніко-економічне обґрунтування
Проекту виконує французька інженерна
компанія EGIS за кошти французького
уряду.
Розпочато залучення кредитних та
грантових коштів:
від ЄБРР - 25 млн.євро;

від ЄІБ - 75 млн.євро;
Е5Р на суму 10 млн.євро.

просп. Чер. Калини,62
просп. В. Чорновола
пл. Двірцева
пл. М.Кропивницького,8
вул. Ст. Бандери,73
вул. Д.Вітовського
вул. Городоцькій,155,175
вул. Зеленій,12
вул. Т. Чупринки,27
вул. Зеленій,77

вул. Личаківській,35,69
вул. Митрополита Андрея
вул. Шота Руставелі
вул. І.Франка
вул. Любінська,102
вул. Стрийська,35
вул. Ковельська
вул. І.Франка
вул. І. Мечникова
вул. Сихівська

вул. Новознесенська,4,67
вул. Наукова,35-а

вул. Величковського
Інші

27,0

тис. м. п.

зупинок

млн. євро
Проект «Комплексне вирішення
проблем поводження з ТПВ»
включає наступні складові:

Водопровідноканалізаційні
мережі
Завершено роботи з
будівництва
каналізаційних мереж
вулиць

Розпочато роботи з
каналізування районів
вулиць

Ряснянська –
Брюховецька

Старознесенська – Балкова

Січова – Полуднева

Старознесенська –
Богданівська

Станційна –
Зимновідська

Виготовлено ПКД:

Лучкая-Світла

вул. Дорога КривчицькаМіжгірна

Глинянський Тракт
(Кошова, Козацька,
Табірна)

«Стара Левандівка»

смт. Рудно

Яловець-Букова, С.
Подолинського Тарасівської.

Інфраструктура та благоустрій
Громадські простори у
районах міста






Інтерактивний громадський простір
“Місце щасливих людей“ на пл. О.
Гасина. Визначено переможця та
розроблено проектно-кошторисну
документацію.
Громадський простір з вшанування
пам’яті героїв “Небесної Сотні“.
Розроблено детальний план території та
визначено переможця.
Громадські простори у районах міста

РА

тис.
м.кв.

ГРА

4,43

ЗРА

6,4

ЛРА

5,9

СРА

2,02

ФРА

2,1

ШРА

0,7

Ремонти дворів з облаштуванням
спеціальних зон

(зелена зона, зона дозвілля, паркомісця)
РА

тис.
м.кв.

Результат

ГРА

1,3

вул.Турецька,4, вул.Кирила і Мефодія,2930, вул.Стрийська, 36,36а,38,40,42

ЗРА

19,0

вул.Виговського,31-33, вул.Сластіона,2,
вул. Патона,2\4,вул Комарова,20,22,22а,
вул. Садова,25,27,27а

ЛРА

5,0

вул. Грицая, вул.Кордуби,2-12,
вул. Крушельницьких, вул. П.Могили,
вул. Керченська,13,вул. Лисеницька,4,
вул. Романчука,вул. К.Левицького,126,
вул. Коциловського,3, вул. Мала,6,
вул. Туган-Барановського,26-36,
вул. Китайська,18, вул. Зелена, 91
вул. Личаківська, 119, вул. Зелена, вул.
Зелена, 93

СРА

25,0

пр.Ч.Калини,98-100, вул.Липова Алея, 55а-5б, вул. Кос-Анатольського,14, вул.
Морозна,27, Непарна сторона вул.
Сихівської (від пр.Червоної Калини до
вул.Кавалерідзе) та ін.

ФРА

16,9

вул.Стрийська,50-56, ,58-66, 76-76в,78,
80, вул.Наукова,11,13,15,19, 21,23, 104,
108, 56,, вул.Пулюя,9,11 , 13, 15,19, 27,
вул.Симоненка,14

ШРА

11,4

вул.Творча, 16; Шевченка, 374; Золота,36;
Миколайчука, 8 - Плугова,7; Базарна, 50;
Волинська, 21; Миколайчука,20; Тичини,
21; Хмельницького, 245

Результат
Облаштованонові дитячі
майданчики. Встановлено
парапетне покриття, лавки
та зовнішнє освітлення.
Проведено ремонт
підпірних стінок.

.

Адаптація міста для
людей з особливими
потребами
- 90% світлофорів мають
звукове оповіщення;
- облаштовано 18 зупинокплатформ на трамвайному
маршруті на «Сихів»;
- облаштовано 1
трамвайну зупинку на вул.
Чернівецькій.

Інфраструктура та благоустрій
Парки

.Проведено капітальний ремонт парків:
- «700 річчя Львова»: облаштовано
прогулянково- транзитні доріжки, що
сполучають проспект В. Чорновола з вул.
Замарстинівською та вул.Торф‛яною;
- «Залізна вода»: облаштовано дощову
каналізацію, основну алею, яка сполучає вул.
Кибальчича з вул. Стуса та другу алею, що
сполучає вул. Кибальчича з вул. Мушуги та з
вул. Мушака.

Також, збільшено кількість та
площі озеленених територій м.
Львова та забезпечено якісний
догляд (парк на Роксоляни, парк
Архангела Михаїла). Забезпечено
вчасний та кваліфікований догляд
за наземною частиною дерев та
чагарників (формувальне,
санітарне і омолоджувальне
обрізання крони дерев та догляд
за чагарниками).

Програма захисту
тварин
Працівниками ЛКП «Лев»:
- відловлено 851 собака та 385 котів;
- проведено стерилізацію з
післяопераційною перетримкою,
щеплення, профілактична обробка та
повернення безпритульних тварин на
місце мешкання.

Енергозбереження та житловий фонд
Реконструкція системи
теплозабезпечення

Будівництво дахової
сонячної електростанції

Район зелених
технологій
(за координації СІМ-експерта)

Співпраця з
Містами-побратимами
ДНЗ №14

Розроблено ПКД

Проведено
експертизу

ЗОШ№ 68

Оголошено
процедуру
закупівлі
Визначено
виконавця робіт

Житловий фонд

Енергетичні аудити
шкіл району,
термомодернізація
ЗОШ №38
Встановлення сучасних
систем вуличного
освітлення
Розробка інноваційної
концепції функціонування
ОСББ з реконструкцією
системи опалення

Зареєстровано 128 ОСББ;
Проведено у 41 будинку
капітальний ремонт та
реконструкцію житлових
будинків

У рамках програми
«Теплий дім» проведено
ремонт мереж опалення
заміну вікон МЗК,
вхідних дверей,
встановлено ІТП
У рамках програми
«Енергоефективна
оселя» проведено
термомодернізацію
будинків

Безпека
Центр
безпеки міста

Освітлення
пішохідних
переходів

Центр безпеки міста

Підсвічено додатково

опрацьовує 180 камер
відеоспостереження.
Встановлено відеонагляд
біля Консульства
Республіки Польща,
площі Святого Юра.
Встановлено перші
камери з аналітикою
визначення номерних
знаків на заїзді в місто

122 пішохідні
переходи.

Нові
світлофорні
об’єкти
Встановлено 2 нові
світлофорні об’єкти
на вул. ПасічнійПимоненка та вул.
Кн.Ольги, 17.

Безпека
дорожнього
руху
Львів бере участь у
проекті «Безпека
дорожнього руху в
містах України», у межах
якого співпрацює з ЄІБ.
У 2018 заплановане
детальне проектування
заходів, що дасть змогу
знизити ризик
автокатастроф та
зменшити смертність й
травмування людей на
дорогах.

Транспорт
Інвестиційні конкурси
- Паркінг біля Університету – проведені
усі необхідні дослідження
- Паркінг на пл. Петрушевича – розроблено
та затверджено детальний план території

Інфраструктурні проекти за кредитні
кошти

1) ЄБРР

- «Е-квиток» (10 млн. євро)-вибір підрядних організацій та
консультантів проекту
- Громадський транспорт – завершення проекту по оновленню
рухомого складу Львівелектротрансу, підготовлено ініціативного
листа по новому проекту

2) ЄІБ
- Транспорт (40 млн. євро) – підготовлено проектні пропозиції,
тендерну документацію, запити на виділення коштів
- Безпека дорожнього руху (37 млн. євро) – підготовлено
передпроектні пропозиції

Оновлення рухомого складу трамваїв,
тролейбусів, автобусів
Придбано 75 одиниць автобусів
Капітально відремонтовано 9 трамвайних вагонів

Мережі велосипедних доріжок
Будівництво велосипедних доріжок на ділянках від
вул. Варшавської до смт. Брюховичі (5,5 км),
на вул. Городоцькій від вул. Чернівецької до вул.
Ряшівської (1,5 км).
Профінансовано на суму 3,4 млн грн

Економіка
Виконання дохідної частини міського бюджету, %

103,4
До загального
фонду міського
бюджету міста
без врахування
міжбюджетних
трансфертів
надійшло

4,5
млрд грн

104,6

227,3

114,1

92,9

Від податку з
доходів
фізичних осіб
надійшло

Від податку на
нерухоме майно
відмінне від
земельної
ділянки
надійшло

Від акцизного
податку з реалізації
суб'єктами
господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних
товарів надійшло

Надходження
коштів пайової
участі у розвитку
інфраструктури
населеного
пункту
становить

2,6
млрд грн

85,0
млн грн

357,9

133,2
млн грн

млн грн

Економіка
Залучення інвестицій
Канатна дорога на Високий
Замок
 Проведено більшість вишукувальних
робіт
 Розроблено ДПТ (детальний план
території)
 Проведено громадські слухання

«СіТіПарк»
Потенційні клієнти для індустріального
парку «СіТіПарк» є:
 IAC (автомобільна галузь), Нова Пошта,
Фоззі

Основні інвестори:
 ІТ компанії - NASDAQ (Великобританія),
NORMI (Польща), B-next (Німеччина)
 PriceWaterhouseCoopers (центр з надання
адміністративних послуг)
 Данська швейна компанія LPT
Oxford Biolabs
Крім того, до нас постійно звертаються турецькі
компанії (будівництво доріг, туризм, швейне
виробництво, розміщення call-center)

Економіка
Рівень середньої заробітної плати, грн
Назва СПД

Середня
з/п

ТзОВ «Українські інформаційні технології»

16 582

ТзОВ «Міта-Техніка»

59 599

ТОВ «Сілего технолоджі (Україна)»

162 366

ТзОВ «Лаймлайт Нетворкс Юкрейн»

125 328

ТОВ «Елекс»

5 082

ТОВ «Нетекс Консалтинг»

8 895

ТОВ «Кіл Солюшн»

14 866

ТОВ «Євросортвер-ЮЕЙ»

27 894

по м. Львову

7 061 грн

Економіка

СТВОРЕНО НОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ

Створено

11 670

7 710

нових робочих
місць

фізичних осібпідприємців
К-ть
нових
робочих
місць, ос.

Назва СПД

Вид діяльності

ТОВ «Спринтер
центр»

Оптова торгівля
(дистрибютори)

369

ТОВ «Імпульс
схід»

Оптова торгівля
(дистрибютори)

267

ТОВ «Українські
технології»

ІТ

172

ТОВ «Галицька
здоба»

Вир-во та торгівля
хлібом та кондит.
виробами

169

ТОВ «Енремо»

Виробництво будів.
метал.конструкцій

162

Створено
на підприємствах з іноземними
інвестиціями
 350 робочих місць – PriceWaterhouseCoopers
 300 робочих місць – Данська швейна компанія LPT
 100 робочих місць компанія Oxford Biolabs

Економіка

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ГАРЯЧИ Й СТІЛ

БІЗН ЕС - ІН КУ БА ТО РИ

КО Н СУЛЬТАЦ І Ї

СО Ц ІАЛЬН Е
П ІДП РИ ЄМ Н И Ц ТВ О

Супровід для
великих та
середніх
підприємств

I-HUB

Навчання

Горіховий Дім

ТПП

Start Up Depot

ЦНАПи

Рукомисли

Клуб Ділових
Людей

Адміністративні
послуги

Місцеві
замовлення

ІН ФРАСТРУ К ТУ Р А

Tech StartUp
School

Регуляторні акти

Майстерня мрій

Жіночі
перспективи

DE: CODED

Простір Бізнесу

Інститут Міста
Інкубатор
Соціального
підприємництва

Центр Зайнятості

LvBS УКУ

Invest in Lviv

КЛАСТЕРИ

Туристичний

Видавничої та
поліграфічної
діяльності

Модний кластер

Ефективне урядування
Реалізація проекту
«Геоінформаційна система»

Запровадження
електронної
медичної картки
Запроваджено
електронну
медичну
карту пацієнта у жіночій консультації 4
міської поліклініки.
Розпочато в рамках проекту «Розумний
мікрорайон» роботу з впровадження
електронної медичної карти пацієнта у 2
МП.
Результата - обладнано 15 робочих
місць у жіночі консультації 4 М П

Опубліковано 12 тематичних карт.
Розгорнуто налаштовано та
опубліковано веб-сервіс Геопорталу.
Знаходиться за адресою: http://map.cityadm.lviv.ua.
Відвідало 12 тисяч унікальних
користувачів Геопорталу, 52% з них нові користувачів.

Розвиток та підтримка
Панелі міста та Порталу відкритих даних

Портал відкритих даних Львова: опубліковано 400 наборів даних;
відвідали портал 15 тис. унікальних користувачів.
Панель міста: 800 показників розвитку міста; динаміка з 2010 по 2016 рр.;
71% - нові користувачі.
Результат - отримано нагороду Open Data City Award за найкращі стандарти
публікації відкритих даних міськими органами управління

Культура




Розвиток муніципальних установ
культури

Розвиток української кіноіндустрії
Львівському кіноцентрі та КМЦ “Супутник“:
здійснено ремонт зовнішньої каналізації,
проводяться ремонтні
роботи фасаду та ремонт внутрішніх приміщень;
Профінонсовано 5 кінопроектів та створено фото
та відеоролики для промоції роботи Львівської
кінокомісії

Розвиток міських театрів
• ЛАДТ «Воскресіння»,
• ЛДТ ім. Лесі Українки,
Перший український театр
для дітей та юнацтва,
• ЛАТ ім. Леся Курбаса,
• ЛТЕм «І люди і ляльки»

Придбано
обладнання та
реквізити
ремонтнореставраційні
робити
Нові театральні проекти та постановки. Вистави:
«Калігула» та «Різдвяна історія», "Поїзд зі Львова»,
"Намлет" "НЕвідома Україна" "Впольована
пристрасть, або пісні княжого саду" та "Дихання"

Розвиток парку активного
відпочинку

 Придбано атракціон та замощено алею
парку
 Здійснено 75% кап. ремонту трибун та
реконструкція будівель спортивного
комплексу «Юність»

48
од.
2,8
млн
грн

6

Придбано: для бібліотек-філій м. Львова 7803 тис.
примірників книг, 410 комплекти періодики, 51 од. техніки;
для музичних шкіл фортепіано, бандуру, гітару, баян,
акордеон, струнно-смичкові та духові інструменти,
облаштовано комп'ютерний клас та встановлено інтерактивні
дошки
Проведено ремонт: у 6-ти бібліотеках - філіях ЦБС для дітей
та дорослих; у 2-х народних домах та встановлено систему
охорони; у приміщенні муніципального хору «Гомін» та
Львівській державній хореографічній школі
Музей «Територія терору» - сформовано експозицію I-го
бараку
Реставрація експонатів Музею народної архітектури та
побуту ім. Климентія Шептицького - виготовлено ПКД на
рестврацію гончарні з с. Потелич, дерев'яної церкви з с.
Стоянів та хати з с. Сілець Львівс. обл.; проведено
реставрацію хати з с. Бережниці та пам'ятки архітектури 19
ст. хати з с. Зарічево Закарпатс. обл.

Підтримка львівських україномовних
видань

Конкурс фінансової підтримки україномовних видань
львівських видавництв - подано 103 книжкових видання,
з них відзначено 18 видань у 6 номінаціях

Молодь та спорт

Ярмарок спорту
VIII Ярмарок спорту об’єднав

Біговий марафон Lviv Half Marathon

близько 100 кращих федерацій
та спортивних організацій міста.
Відвідало понад 10 тис. осіб.

Взяли участь 2250 бігунів із 25 країн світу.
Надано організаційну та медійну підтримку.

Фінансова підтримка
спортивних заходів та
організацій
Понад 100 спортивних
організацій отримали фінансову
підтримку на суму близько 9 млн.
грн. Проведено близько 150-ти
спортивно-масових заходів та 25
Відкритих кубків
Львова.Виділено близько 19 млн.
грн. для утримання дитячоюнацьких спортивних шкіл.
Проведено близько 90 заходів
молодіжних громадських
організацій.

Премії для спортсменів
і тренерів

Оздоровлення дітей

З міського бюджету виділено
понад 750 тис. грн. для
талановитих та перспективних
спортсменів і тренерів. Отримано
грошові винагороди у розмірі від
2 до 11 тис грн. за спортивні
досягнення. Також 100 кращих
дитячих тренерів м. Львова, які
працюють з дітьми та молоддю до
18 років, отримали грошову
винагороду по 25 тис. грн.

- 150 дітей оздоровилися у дитячих
таборах ДЛОК «Сокіл» та ДЛОК
«Сузір’я Таврії».
З місцевого бюджету виділено
більше 1 млн. грн.
- У програмі з навчання плавання
взяло участь більше 1500 дітей з
соціально-незахищених категорій
населення та діти, батьки яких
перебувають у зоні АТО. Загальна
вартість програми – 400 тис. грн

Міжнародний турнір зі
стрільби з лука
«Золота осінь 2017»
Виділено близько 356,0 тис. грн.

Розвиток інфраструктури для дітей
Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та
спортивних майданчиків

В рамках реалізації бюджету розвитку міського бюджету
тривають або закінчено роботи по 31-му майданчику та
додатково виготовлено 5 проектів для їх реалізації у 2018 р.

Нові
Дитячі
клуби

Запрацював новий дитячий клуб «Колорит» на вул. Суботівській, 7,
відремонтовано дитячі клуби «Імпульс» (вул. Городоцькій, 293) та
«Смарт» (вул. Франка, 54). Завершують ремонтні роботи у дитячих
клубах на вул. Ф. Колесси, 8 та вул. Коціловського, 16. В мережі
дитячих клубів займаються близько 4 тис дітей.

Капітально відремонтовані спортивні майданчики
ЛКП «Спортресурс»
вул. Кастелівка, 8 – баскетбольний майданчик з
поліуретановим (резиновим) покриттям;
вул. Тернопільська, 13а та вул. Кошиця, 4 – міні-футбольні
майданчики з штучною травою та вуличними тренажерами;
просп. Чорновола, 45 – мультифункційний майданчик з
полівеніловим покриттям (футбол, баскетбол);
вул. Винниченка, 4 – сучасний майданчик для занять з «Street
Workout»

Історико-архітектурна спадщина

Відбувся тематичний тиждень заходів присвячений збереженню
та реставрації історичної спадщини в рамках спільного
українсько-німецького проекту «Муніципальний розвиток та
оновлення старої частини міста Львова» (GIZ та ЛМР)
Відбулась 5-а Українська Академія Інтегрованого Розвитку
Міст, де працювали над темою «Охорона культурної спадщини
на місцевому рівні. Виклики та перспективи»

Реставрація пам’яток архітектури на території об’єкта
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Львів Ансамбль
історичного центру»
Проведення просвітницьких заходів, конференцій,
семінарів щодо підвищення кваліфікації майстрівреставраторів, семінарів по обміну досвідом

Активності для мешканців

 «Що варто знати про відновлення
історичної будівлі»;
 обговорення проекту майбутнього
площі св. Теодора: Як використати
співфінансування для оновлення
старих будівель?;
 "Що варто знати
власнику/користувачу для
проведення ремонту/реставрації в
історичній забудові?
 Що варто пам’ятати і як діяти в
історичному середовищі?" (Правила
розміщення вивісок. Довідник
облаштування міста);
 «Майстерня міста» - платформа для
активного залучення громадськості..

Заходи

 «Напиши історію свого будинку»











Семінари

Визначення потреб та планування
процесу модернізації будівлі;
«Різноманітність стилів та
збереження історичних будівель»;
«Година реставратора»;
Знесолення каменю на частинах
історичних будівель;
Фасадні фарби: матеріали та
принципи використання на
історичних будівлях;
Виготовлення екологічних фарб
для дерев’яних виробів на основі
історичних рецептів та
використання їх у покритті вікон;

Публічні дискусії

«Життя в історичному місті
проблема чи перевага»;
«Як врегулювати облаштування
будівель в історичному
середовищі: вивіски, тераси,
реставрація».

Відреставровано вітраж церкви Преображення Господнього; фасад костелу Петра і
Павла ордену Єзуїтів; скульптурної групи «Ощадність» на будинку- пам’ятці
архітектури; фасадів та даху музею Пінзеля, фасаду на вул. Лесі Українки, 10, вул.
Арсенальській, 3, вул. Чупринки, 69, мурів костелу Лазяря на вул. Коперника, 27,
реставрацію куполу пологового відділення 3-ї міської лікарні

Реставрація 36-ти балконів: вул. Рутковича, 4,12, вул. Дорошенка, 15, вул.
Князя Романа, 4, вул. Вірменська, 13, вул. Торгова, 11, вул. Павлова, 1,2, К.
Левицького, 16, Городоцька, 61, Ковжуна, 3; Капітальний ремонт пл. Митної;
Реставрація фасаду театру Леся Курбаса

Виконуються роботи по об'єктах:
Реставрація балконів вул. Генерала Т. Чупринки, вул. Зеленій, 6, вул. І. Франка, 90,
вул. Лепкого, 10,12; фасадів та дахів: вул. Підвальній, 9, вул. П. Саксаганського, 11,
вул. Т. Шевченка, 4, вул. С. Крушельницької, 23, вул. М. Грушевського, 5, вул. В.
Винниченка,2, вул. Краківській, 34, вул. Листопадового Чину, 26, вул. І. Франка, 25;
Реставраційно-ремонті роботи даху та куполу пл. А. Міцкевича, 6/7, еркеру будинку
на вул. Б. Лепкого, 20, Костелу Домініканців з келіями (костьол Домініканців з
келіями) на пл. Музейній, 3, церкви св. Параскеви П'ятниці, храму Святої Трійці на
вул. Тершаковців, 1-а, криниці з левами на вул. М. Коперника, консервація руїн
Високого Замку, храму Св. Миколая, будівлі шпиталю Митрополита Андрея
Шептицького

Розроблено ПКД на об'єкти:
Балкони: вул. Листопадового Чину, 10, Генерала Т. Чупринки, 4, О. Фредра,4,4а,
Галицькій, 1, М. Коперника,44,С. Бандери,35, І. Рутковича, 6, Курбаса, 4
Фасади: вул. Б. Хмельницького, 15; Сходи: пл. Я.Осмомисла; Території: пл. св.
Теодора; Ремонтно-реставраційні роботи: даху костелу св. Казимира на вул. М.
Кривоноса,1, огорожі барокових садів Собору Святого Юра, вул. М. Коцюбинського,
21, просп. Свободи ,18, вул. Валовій, 18, вікон Ратуші на пл. Ринок, 1, пам'ятки
архітектури ХХ ст. будинку страхового товариства "Дністер" на вул. Руській, 20, вул.
О. Кобилянської,1, вул. М. Коперника, 15

Туризм
Маркетинг міста
Участь у туристичних міжнародних заходах
Проведено 16 виставок Німеччина, Австрія,
Україна, Китай, США, Ізраїль, Азербайджан,
Великобританія, Польща, Франція.
Підтримка проекту «Дні європейської
спадщини»
Проведено Дні європейської спадщини у Львові
під темою «Пульс міста: фабрики, шпиталі та
освітні заходи». Проведено 45 заходів: 33
пішохідні екскурсії, 1 велоекскурсія, 9 лекцій, 1
виставка, 1 квест. До проекту було залучено
більше 40 екскурсоводів та львовознавців та 35
волонтерів.

Туристично-інформаційна
інфраструктура
Спільно з оператором мобільного зв’язку
Vodafone та львовознавцем Ільком Лемком
був реалізований проект «розумний»
маршрут «Вперше у Львові». Маршрут
протяжністю 3,5 км візуалізується за
допомогою кам’яних табличок з QR-кодами,
розміщеними на хідниках біля культурних
та історичних пам’яток. Доступний чотирма
мовами:
українською,
англійською,
німецькою, польською. Маршрут об’єднав
15 локацій.

Покращення туристичної
пропозиції міста

Координація і співорганізація тематичних
професійних конференцій, форумів,
«круглих столів». Проведено 16 заходів,
близько 800 учасників. 570 буклетів, 13
афіш.
Організовано зустрічі з туроператорами
Львова з потенційними авіаперевізниками
Ernest Airlines -Італія, LOT-Польща.
«Музей Міста» провів ряд заходів, серед
яких виставки, лекції, майстер-класи,
дискусії, екскурсії, кінопоказ (7 заходів взяло участь близько 1570 осіб).

