
ЗВІТ

Програми 

соціально-економічного 

та культурного розвитку

2018 рік



Фінансове забезпечення програми соціально-
економічного та культурного розвитку, млн грн

• Пріоритет I

• Місто у якому комфортно жити, навчатись, 
працювати

2 038,4
• Пріоритет II

• Розвинута, конкурентноздатна та іноваційна
економіка10,4

• Пріоритет III

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

113,5



Освіта

Електронне навчальне 
середовище

Для вчителів було проведено:

• тренінг фахівцями Lviv IT School з використання 

3Д принтерів для 69 вчителів міста;

• створено відео-інструкцію з експлуатації 3Д 

принтерів;

• напрацювання методичного посібника

• польські фахівці провели навчання з користування 

експонатами мобільної наукової лабораторії

Конференція «Е-освіта» Година коду

3Д принтери 31 одиниця  650 тис. грн

Мобільна наукова 

лабораторія

1 одиниця 2 млн грн

Обладнання для 

кабінетів фізики

для 20-х 

кабінетів

1,7 млн грн

Інтерактивні панелі 78 одиниць 3,65 млн грн

Мобільна наукова лабораторія



Освіта

Заклади дошкільної освіти

Відкрито 22 групи та 

проведено ремонт у 39 ЗДО

ЗДО № 156 12 груп 

ЗДО № 17 3 групи 

ЗДО № 52 1 група

ЗДО № 67 1 група

ЗДО № 171 1 група 

ЗДО № 183 1 група

ЗДО № 163 1 група

ЗДО № 165 1 група 

ЗДО № 166 1 група

Капітальний ремонт у 40 

школах

Заміна вікон СЗШ № 98, 48, 78, 83,24 та ін.

Ремонт покрівель СЗШ № 99, 96, 92, 2,45 та ін.

Ремонт системи

опалення

СЗШ № 91, 66 та Будокан та ін.

Ремонт санвузлів СЗШ № 29, 96, 92, 32, 2 та ін.

Ремонт спортзалів СЗШ № 100, 82, 31, 99 та ін.

Спортивні майданчики СЗШ № 27,17,66,87,48 та ін.

Загально-освітні навчальні заклади

Відновлення ЗДО №156 у 

Винниках

Відновлення ЗДО № 94 на вул. 

Бортнянського

Заміна вікон СЗШ № 78 Ремонт санвузлів 

СЗШ № 29

Спортивний 

майданчик СЗШ 

№ 27



Освіта

Фінансова підтримка 
закладів освіти 

приватної форми власності

2,7 млн грн

11 

навчальних закладів

Львів першим в Україні 
запровадив фінансову 
підтримку приватним школам 
та садочкам – в розмірі 30% 
від встановленого нормативу 
бюджетного забезпечення 
однієї дитини (учня) на 
відповідний бюджетний рік



Освіта

Підготовлено документацію для проведення 
ремонтних робіт ще у 4 Дитячих клубах:

(вул. Довженка, 6, вул. Пекарська, 22, вул. 
Огієнка, 12 та Огієнка, 18).

У мережі дитячих клубів м. 
Львова близько 60 гуртків, у 

яких залучено понад 4000 дітей.

Повністю оновлено дитячий клуб 
«Кросфіт» по вул. Корольова, 10, 

клуб «Берегиня» по вул. 
Граб’янки, 13, клуб «Сонечко» на 

Мазепи, 13 та клуб «Пілот» по 
вул. Петлюри, 17.

Тривають завершальні роботи з 
відкриття 5 нових дитячих

клубів: по вул. Дністерській, 12, 
вул. К. Левицького, 16, пл. 

Старий Ринок, 3 та вул. 
Пасічній, 64, вул. Науковій, 29.

Проведено наймасштабний
промоційний захід «Територія

дитячого дозвілля».

Розпочали свою 
діяльність гуртки 

короткого 
перебування дітей 

в ранковий час

Працюють 
інклюзивні 

гуртки для дітей 
з інвалідністю в 
дитячих клубах



Освіта

До участі у конкурсі подано 29 проектів, з яких 

обрано ТОП-3 найкращих шкіл:

 школа № 95 з проектом «сучасна майстерня для 

сучасних учнів»;

 школа № 70 - «Friendly space»;

 Львівський фізико-математичний ліцей -

«Віртуальний літній клас»

У 2018 році у 

Програмі взяли 

участь 112

претендентів. 

З них визначено 85

переможців, а саме: 50 -

від шкіл, 28 - від садочків, 

7 - від позашкілля.

Успішних педагогів 

нагороджено грошовою 

винагородою по 

25 тис. грн кожному.

Успішний педагог

Проект «FRIENDLY SCHOOL»



Освіта Програма розвитку 
шахів

Шахові гуртки діють при:

• 92 школах, гуртки відвідують 2 750 дітей

• 25 садочках - 410 дітей

• 4 позашкільних навчальних закладах - 217 дітей

Передбачено 

66 тис. грн

Програма 
«Обдарована молодь»

Передбачено 

800 тис. грн

У рамках цієї Програми 16 учнів міста 
отримали Премії Львівської міської ради у 

розмірі 10 000 грн

Міські учнівські інтернет-олімпіади

• 7 282 учасників
• 10 000 грн отримав переможець в олімпіаді з ІТ
• 55 переможців



Охорона здоров'я

105
одиниць

обладнання

4 од. апарати 
штучної вентиляції 

легень для 
новонароджених  

4 од. 
термозварю

вального 

ротового 

обладнання

5 од. 
ендоскопічне 

обладнання для 
ЗОЗ 

62 од. 
стерилізацій

ного 
обладнання

Стерилізаційне обладнання 

Апарати штучної вентиляції легень 

для новонароджених

Ендоскопічне обладнання для ЗОЗ

Фінансове забезпечення 

на придбання обладнання 

─ 77,9 млн грн 
(в т. ч. 9,3 млн грн –

благодійні внески)



Охорона здоров'я

Профілактичні заходи

• Проведені превентивні акції з профілактики
і раннього виявлення глаукоми,
туберкульозу і хронічних захворювань
органів дихання, артеріальної гіпертензії,
патології шийки матки і грудної залози у
жінок, онкозахворювань статевої сфери
чоловіків, цукрового діабету, ВІЛ/СНІДу,
інформаційна кампанія із профілактики
опіків у дітей, під час яких обстежено понад
93 тис. осіб.

• Профілактичні акції «Здорове місто», під
час яких 10,7 тис. осіб були обстежені та
отримали необхідні консультації

Передбачено - 26 млн грн

Стоматологічну допомогу 

надано 34 625 мешканцям

Придбано: 
• для лікування серцево-судинних захворювань – 457 од. 

витратних матеріалів на суму 1,9 млн. грн.
• для лікування судинно-мозкових захворювань – 204 од. 

витратних матеріалів на суму 4 млн. грн.
• обладнання - на суму 3,8 млн. грн.

Програма профілактики та лікування 
стоматологічних захворювань

Програма запобігання та лікування серцево-
судинних та судинно-мозкових захворювань



Охорона здоров'я

Створено кімнати матері і дитини в 
поліклінічних закладах охорони здоров'я

відкрито 13 кімнат 

облаштовано 11 місць

Створено відділення невідкладної допомоги  
у КНП «8-а міська поліклініка м.Львова»

Проліковано 930 дітей  
Прооперовано 256 дітей

Створено офтальмологічне відділення 
в КНП «Міська дитяча клінічна лікарня»



Охорона здоров'я
Амбулаторія сімейної медицини  в 

смт. Рудно

Тренінговий центр для підготовки фахівців з паліативної 

допомоги у КНП «4 МКЛ м. Львова» 

Створено діагностично-консультативне відділення 
в КНП «8-а міська поліклініка м. Львова»



Соціальний захист

Підтримка учасників АТО

До Дня гідності та свободи виплачено

61-му учаснику Революції Гідності  по 

1 000 грн. 

У 2018 році виплачено 100 млн. грн. 

допомоги на вирішення соціально-

побутових питань для 1000 учасників

АТО по 100 тис. грн. (кожному)  

Впродовж року 14 тис. послуг:

 інформаційні послуги – 5 893;

 юридичні послуги – 395;

 психологічні консультації – 486;

 консультації з соціальних питань – 3 787;

 допомога у працевлаштуванні – 28 особам;

 консультації телефоном – 5 987.



Соціальний захист

Запрацював оновлений 

Личаківський відділ 

соціального захисту  

(К.Левицького, 67)

Спільний проект:

 місто 1,4 млн. грн. 

 держава 241 тис. грн.

 обладнання та техніка від 

Світового банку

Приміщення адаптоване для осіб з 

інвалідністю 

Мережа центрів дозвілля для 

людей похилого віку:

- У 2018 році проведено 1 090 

колективних заходів;

- Відкрито 9-ий центр дозвілля для 

людей поважного віку при храмі

Пресвятої Богородиці Володарки 

України

ГО Спільнота 

взаємодопомоги 

“ОСЕЛЯ”

надано 3,0 тис. 

порцій  гарячого 

харчування 

Соціальні їдальні

Бездомним та 

малозабезпечени

м надано 8,6 тис. 

порцій гарячого 

харчування на 

суму 49,4 тис. 

грн. 



Соціальний захист

Відкрито осередок для осіб з 

інвалідністю

(вул.Кирилівська, 3а)

Тривають роботи  з 

реконструкції  приміщень для 

облаштування нових 

осередків: 

 вул. Роксоляни, 23  

 вул. Б. Хмельницького, 195 

 вул. В. Великого, 40

Розширення мережі осередків для осіб з інвалідністю

У рамках акції на 

підтримку Центру 

«Джерело» зібрано 

278 265 грн. 

 За 2018 рік надано послуги 

261 клієнтам Центру 

“Джерело” (в т. ч. 126 

дітей, 82-молоді особи та 

53 дитини з інвалідністю) 

 Відбулось понад 100 

візитів до Центру з метою 

вивчення унікального 

досвіду роботи (українські 

й іноземні делегації).



Соціальний захист

Новий Дитячий будинок сімейного типу 

У 2018 році створено п’ятий

у м. Львові дитячий будинок

сімейного типу.

Благодійний фонд «Діаконія»

надав у безоплатне

користування на 10 років

квартиру на пр. В. Чорновола.

На даний час в ДБСТ 

влаштовано на виховання та 

спільне проживання шестеро 

дітей.

Центр для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх числа, 

внутрішньо переміщених осіб (вул. Угорській, 2)

Загальна вартість проекту - 22,54 млн грн.

Загальна частка коштів з міського бюджету на 

облаштування об’єкту на умовах 

співфінансування становить 8,96 млн грн.

Роботи, які  вже виконано на  7,2 млн грн



Інфраструктура та благоустрій міста
БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ 

З ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ

- отримано додаткову ділянку площею 2,9614 га

- розроблено звіт з оцінки впливу на довкілля

- за результатами першого етапу тендеру отримано заявки від

12 учасників; відібрано 3 компанії

- отримано ліцензію на перероблення побутових відходів для 

майбутнього заводу від НКРЕКП

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ МІСЬКОГО 

ПОЛІГОНУ ТПВ

- розроблено звіт з оцінки впливу на довкілля

- отримано Висновок допустимості провадження 

рекультивації полігону від Мінекології

- оголошено двостадійний тендер на поставку та монтаж

обладнання з очистки фільтрату

- визначено інвестора, який буде споруджувати та 

експлуатувати систему дегазації

- спільно з пермакультурним центром «Екоінкубатор» 

реалізовується пілотний проект зі збору та компостування 

органічних відходів із закладів харчування 

- реалізується рішення із запровадження роздільного збору 

харчових і садових відходів від населення; оголошено торги 

стосовно закупівлі двох компост-контейнерів для переробки 

органіки

ПОВОДЖЕННЯ З 

ОРГАНІЧНИМИ ВІДХОДАМИ

- спільно з Львівводоканал організовано міжнародний

екологічний форум «Вода та енергія»

- організовано 4 ознайомчі поїздки для мешканців Львова 

та 1 прес-тур на заводи із переробки побутових відходів

у Європі

- відбувається постійна популяризація раціонального

поводження з відходами та розвитку проектів

підприємства серед населення шляхом співпраці з

громадським середовищем міста

ПРОСВІТНИЦЬКА

ДІЯЛЬНІСТЬ



Інфраструктура та благоустрій міста

Перший підземний контейнерний 
майданчик на пл. Соборній

Створено майданчик для збору великогабаритних 
відходів на вул. Льва, 4а та вул. Жовківській

Від мешканців Львова безкоштовно приймають 

великогабаритні відходи, меблі, шини, побутову техніку. 

Крім того, додатково будуть встановлені контейнери для 

роздільного збору таких відходів як ПЕТ-пляшки, скло 

і папір. 



Ремонти дворів з облаштуванням
спеціальних зон 

(зелена зона, зона дозвілля, паркомісця)

Інфраструктура та благоустрій

Ремонт вулично-дорожньої мережі

РА млн
грн

Результат

ГРА 19,9 вул. Котлярська, Просвіти,  

Руданського, та ін.

ЗРА 19,5 вул. Ботанічна, Слюсарна,           

Бр. Міхновських, та ін.

ЛРА 26,8 вул. Хмельницького, Ярова, та ін.

СРА 31,4 Вул. Дем'янська, вул. Гашека

ФРА 28,9 вул. Симоненка,1,3, Пулюя, та ін.

ШРА 25,1 вул. Весняна, Промислова, та ін.

РА млн
грн Результат

ГРА 13,1 сквер Святого Юра, вул. 

Рутковича, та ін.

ЗРА 18,4 вул. Городоцька,56, Сірка,16 та 

ін.

ЛРА 13,0 гр. простір вул. Потелицькій, 

вул. Молочній, та ін.

СРА 7,7 бульвар вул. Зубрівська - вул. 

Довженка, вул. Гашека та ін.

ФРА 9,3 мікропростори на вул. Пулюя, 

16, вул. Науковій, 90 та ін.

ШРА 21,5 гр.простір в м-ні Рясне, сквер 

"Кам'янка" на вул. Ожиновій та 

ін

Комфортні зупинки 

громадського транспорту
(встановлено за кошти 

рекламорозповсюджувачів-інвесторів)

44 зупинки

пр. Чорновола, 61 вул. Дорошенка, 3а

пр. Чорновола, 67 вул. Мечнікова

вул. Шота 
Руставелі, 2

вул. Гетьмана І. 
Мазепи, 12 

вул. Стрийська вул. Хуторівка, 35

вул. Хуторівка, 35 вул. Хуторівка,4

вул. Городоцькій, 
249

вул. Личаківська, 
159

вул. Дж. 
Вашингтона, 21

вул. Володимира 
Великого, 22 .

вул. В. Великого, 58 вул. Д. Вітовського 

вул. Сихівській, 5 вул. Пасічна

вул. Любінська, 60 пр. Чорновола, 103

вул. Зелена, 149 вул. Куліша, 44

вул. Антоновича, 
47

Інші

Водопровідно-каналізаційні

мережі
Виконано роботи з каналізування:

вулиць Старознесенська – Балкова,

Старознесенська – Богданівська, Яловець-

Букова, району вул. Подолинського-Тарасівська.

Виготовлено ПКД для каналізування:

вул. Дорога Кривчицька-Міжгірна, Диктової, 

Фещенка-Чопівськог, Чикаленка, Нарбута, 

Голинського, Ромоданівська, району вулиці 

Лукасевича, Космічної-Збоїща, Кримської-

Бучми.



Інфраструктура та благоустрій

Вул. Городоцька, 40

Сквер на пл. Я. Куроня

Громадські простори

Встановлено мистецько-
архітектурну скульптурну 
композицію Українським 
бійцям Листопадового Чину

Сквер ім. І. Сірка

Громадський простір
м-ні Рясне

Сквер Гідності



Інфраструктура та благоустрій

Парки

«700 річчя Львова»: облаштовано 

прогулянково- транзитні доріжки, що 

сполучають проспект В. Чорновола з 

вул. Замарстинівською та 

вул.Торф‛яною. Проведено роботи з 

очищення водовідвідного кювету для 

забезпечення водовідведення

“Замарстинівський“:  В 2018 році 

відповідно до розробленого 

робочого проекту розпочато роботи 

з влаштування прогулянкових 

доріжок з бруківки та щебневого

відсіву, а також роботи з 

водовідведення

Виконано робіт 1955 кв.м.

«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.

Виконано робіт 2535 кв.м. 



Інфраструктура та благоустрій

Програма захисту тварин

Львів посів перше місце в Україні за 
рівнем піклування про тварин.

Рейтинг сформувала міжнародна платформа з 
ідентифікації тварин Animal-ID.info

Цілодобовий 

режим роботи

Придбано 

крематор для 

утилізації 

трупів тварин

Нове 

обладнання 

для 

розширення 

спектру послуг



2. 

Проведено 

енергоаудити в 

школах по 

стандарту ISO 

50001

1. 

Встановлено 

відеоспостере

ження на 

території 

школи 

району

3. 

Здійснено 

закупівлю 

обладнання

4. 

Встановлено 

LED-

освітлення 

подвір’я у 4-х 

школах 

району

5. 

Розроблено 

інтернет-

сторінку 

проекту

6. 

Проведено уроки

Енергії у школах

7. 

Розроблено 

промоційні

матеріали

8. 

Проводиться 

обмін 

досвідом

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ «РЯСНЕ – РАЙОН ЗЕЛЕНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Інфраструктура та благоустрій



Відеоспостереження на 

території школи району

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ «РЯСНЕ – РАЙОН ЗЕЛЕНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Для підвищення безпеки дітей на території           

ЗОШ №38 встановлено відеоспостереження.

Інтернет-сторінка проекту

Для забезпечення відкритого доступу для 

мешканців міста Львова до інформації щодо 

заходів та етапів впровадження проекту 

розроблено web-сайт проекту http://rgt.lviv.ua/

Промоційні матеріали

Для забезпечення роздаткових матеріалів на 

семінарах, зустрічах, уроках Енергії розроблено 

продукцію з логотипом проекту:

- блокноти, папки, наліпки – 300 шт;

- ручки – 350 шт;

- щоденники-планери – 50 шт.

Інфраструктура та благоустрій

http://rgt.lviv.ua/


Для можливості проведення учнями енергоаудитів

закуплено 4 енергоефективні валізи з 

обладнанням для вимірювання:

- освітленості (люксметр);

- радіоактивного випромінювання (дозиметр);

- параметрів мікроклімату (цифровий 

реєстратор);

Енергоаудити в школах
Для визначення енергоефективних заходів, які 

необхідно впроваджувати в школах та їх вартості, 

проведено енергетичні аудити 4-х шкіл району. 

Для підвищення мотивації учнів до заощадження 

енергоресурсів та дбайливого ставлення до довкілля 

у школах району проводяться уроки Енергії:

- ЗОШ №38 - 28 уроків,

- ЗОШ №92 - 13 уроків,

Організовано уроки Енергії у школах

- швидкості вітру (анемометр); 

- відстані (лазерний далекомір);

- напруги, струму, опору (мультиметр);

- температури (пірометр);

- обсягів споживання електричного струму, 

напруги, вартості (енергометр).

- НВК №94 - 13 уроків,

- ЗОШ №100 - 28 уроків.

Здійснено закупівлю обладнання

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ «РЯСНЕ – РАЙОН ЗЕЛЕНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Інфраструктура та благоустрій



LED-освітлення подвір’я 

у 4-х школах району

Для підвищення безпеки та комфорту на 

території шкіл району встановлено 65 

сучасних LED-світильників:

- ЗОШ №38 – 8 шт,

- ЗОШ №92 – 25 шт,

LED-освітлення

вул. Величковського

Оголошено тендер на реконструкцію системи

вуличного освітлення по вул. Величковського. 

Буде закуплено 162 світильники з можливістю 

управління світловим потоком по радіоканалу.

Для демонстрації енергоефективних рішень у житловій сфері, у 

типовому багатоповерховому будинку на вул. Величковського, 2 

буде встановлено ІТП та автоматичне балансування системи

теплопостачання будинку для досягнення рівномірної

температури у кожній квартирі. Проект на експертизі.

Модернізація

системи опалення в житловому секторі

- НВК №94 -19 шт,

- ЗОШ №100 – 13 шт.

Модернізація

системи опалення в бюджетній сфері

Для забезпечення дотримання комфортного температурного режиму у 

каласах та раціонального використання теплової енергії буде встановлено

модернізовану систему опалення в одній із шкіл мікрорайону.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ «РЯСНЕ – РАЙОН ЗЕЛЕНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ»Інфраструктура та благоустрій



Інфраструктура та благоустрій

Безпека міста

Встановлення системи відеонагляду

• Встановлено 100 камер

• Перекрито камерами з визначенням 
номерів заїзди-виїзди в місто

• Фіналізовано тестування аналітики з 
визначення обличь та номерних знаків

Центр Безпеки Міста

• Порушення, зафіксовані на камери 
відеоспостереження: 14 892

• Загальна кількість звернень на гарячу лінію ЦБМ: 
23 561

• Оперативна робота з силовиками, видані 
відеоматеріали: 809



Інфраструктура та благоустрій

Громадський транспорт

Закуплено 150 

одиниць автобусів

Закуплено 30 

одиниць трамваїв

Придбання спеціальної 
техніки

ЛКП  "ШРП 

Галицького району"

1 млн грн

ЛКП "ШРП 

Залізничного 

району"

500 тис. 

грн

ЛКП "ШРП 

Шевченківського 

району"

500 тис. 

грн

ЛКП" ШРП 

Личаківського 

району"

500 тис. 

грн



Інфраструктура та благоустрій

Енергетика

Будівництво енергетичного блоку 

на біопаливі з супутнім

виробництвом електроенергії:

- розроблено техніко-економічне

обгрунтування;

- оголошено тендер для 

визначення підрядної

організації з виконання

проектних та монтажних робіт.

Модернізація  теплопостачання

По компоненту "Біогаз" проведено 

І-ий етап тендеру на будівництво 

біогазової станції. 

По компоненту “Пісколовки” 

проведено І-ий етап тендеру на 

виконання робіт з реконструкції 

пісколовок.  

Модернізація  інфраструктури 

очищення стічних вод та біогаз

Модернізація об`єктів
теплозабезпечення

вул. С. Петлюри, 4а

Водогрійний котел № 3 ТЕЦ-1



Інфраструктура та благоустрій

Освітлено 

82 

пішохідних 

переходів

Відремонтовано 

54,7 тис. кв. м 

доріг та 

тротуарів

Експеримент з впровадження 
альтернативних протиожеледних
матеріалів у Галицькому районі

• Хлорид 
кальцію

• Хлорид 
магнію



Інфраструктура та благоустрій

Модернізація  ліфтового господарства

Фінансове забезпечення – 37,1 млн грн

Відремонтовано – 54 ліфти

вул. С.Петлюри, 2 (6 під’їзд)

вул. Городоцькій, 311 (2 під’їзд)

вул.Соснова,25 

вул.Величковського,4 



Програма відшкодування 

частини кредитів, отриманих 

ОСББ та ЖБК на 

енергозберігаючі заходи 

«Теплий дім»

Програма відшкодування 

кредитних коштів фізичним 

особам на впровадження 

енергозберігаючих заходів 

«Енергоефективна оселя»  

Укладено договорів

Відшкодовано 

договорів

Загальна сума до 

відшкодування, тис. грн

2018 РІК 2018 РІК

64

60

5 784, 4

73

356, 8

49

Інфраструктура та благоустрій



ПДФО

3 356

59%

Єдиний податок

1 022

18%

Акциз

370

7%

Плата за землю

436

8%

Нерухомість

139

2%
Інші

6%

1 525

2 269

3 519

4 564

5 652

2014

2015

2016

2017

2018

+24%

2018р.

5 652

ВИЗНАЧАЛЬНИМИ ПЛАТЕЖАМИ Є:

ПО УКРАЇНІ +21,9%Економіка міста



4 769

4 486

4 259

3 671
3 563 3 541

ДНІПРО ЛЬВІВ ЗАПОРІЖЖЯ ОДЕСА ХАРКІВ ІВ.-

ФРАНКІВСЬК

НАДХОДЖЕННЯ ПДФО ЗА 2018 рік грн/1 мешканця

Темпи росту 
2018/2017рр.

Дніпро 127,1%

Львів 126,4%

Запоріжжя 125,9%

Харків 125,1%

Одеса 123,4%

ПО УКРАЇНІ 125,5%

Економіка міста



1 268

935

896

618

444

428

119

Одеса

Львів

Київ 

Харків

Вінниця

Дніпро 

Миколаїв

грн/на 1 м кв

НАДХОДЖЕННЯ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

139,3 млн грн

164% 2018/2017рр.

206

186
175

151

136

ОдесаЛьвівДніпро ХарківВінниця

грн/на 1 мешканця

Економіка міста



НАДХОДЖЕННЯ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

1 050

939 919
850

788

548

1 366

1 190 1 170

1 060
989

636

Львів Харків Дніпро Вінниця Одеса Миколаїв

2017

2018

грн/1 мещканця

Темп росту, %

УКРАЇНА 126,5

ЛЬВІВСЬКА

ОБЛ.
129,2

ЛЬВІВ 129,7

1 021 млн грн∑

Економіка міста



НАДХОДЖЕННЯ ПАЙОВОГО ВНЕСКУ, млн грн

ЛЬВІВ 

ОДЕСА

ДНІПРО

ІВ.-ФРАНКІВСЬК

ВІННИЦЯ

133

156

13

23

25

45

ЧЕРНІВЦІ

ХАРКІВ

32

Львів 133
Одеса 115

Дніпро 59

Івано-Франківськ 31

Харків 18

Вінниця 10

Запоріжжя 4

2
0

1
7

р
.

78 % 
надходжень по Львівській обл.

Економіка міста



НАДХОДЖЕННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ

510
495

451 444

379 377
353

ОДЕСА ЛЬВІВ ДНІПРО МИКОЛАЇВ ЗАПОРІЖЖЯ ХАРКІВ КИЇВ

грн/1 мешканця

370,1 
млн грн

Економіка міста



СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА У МІСТАХ УКРАЇНИ СТ. НА 01.10.2018 РОКУ, грн

7 907

8 400

8 523

8 923

9 049

9 497

Харків

Одеса

Вінниця 

Дніпро

Львів

Запоріжжя

9 063 грн

Україна

Економіка міста



РЕЙТИНГ МІСТ 2018 рік Економіка міста



ДОХІД
млн грн

ЛЬВІВ

103

102

Львів 4 місяці в системі PROZORRO.ПРОДАЖІ

ПРОВЕДЕНО
аукціонів 746

УКРАЇНА

192

Економіка міста



ЛЕМ СТЕЙШН

Підписано інвестиційний договір

Економіка міста

Станція Лема (Lem Station) — це проект 

соціального хабу, де створено можливості 

для локального бізнесу, митців, 

підприємців та інших представників 

креативних індустрій, щоб реалізувати свій 

творчий потенціал та свої  ідеї.

Інфраструктура проекту включає: 

івент зону, коворкінг, зону їжі, 

відкриті тераси, майстерні, 

амфітеатр, центр розвитку дітей та 

інше. 



Промислова зона Сигнівка

 92 га вільних комунальних земель 
промислового призначення

 12 земельних ділянок

 можливість залізничного сполучення

Промислова зона Рясне-2
 37 га вільних комунальних земель 

промислового призначення

 8  земельних ділянок

Затверджено Програму перспективного 
розвитку промислових зон м. Львова

Накладено мораторій на зміну
цільового використання земельних
ділянок

Економіка міста



ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

ГАРЯЧИЙ 
СТІЛ

БІЗНЕС-
ІНКУБАТОРИ

КОНСУЛЬТАЦІЇ 
НАВЧАННЯ

СОЦІАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМНИЦТВО

ІНФРАСТРУКТУРА КЛАСТЕРИ

Адміністративні 
послуги

I-HUB

Start Up 
Depot

Tech StartUp
School

LvBS УКУ

Вчимося 
бізнесу

ЦНАПи

Простір 
Бізнесу

Регуляторні 
акти

Горіховий Дім

Рукомисли

Майстерня мрій

Інкубатор 
Соціального 

підприємництва

ТПП

Клуб Ділових 
Людей

Жіночі 
перспективи

Центр 
Зайнятості

Модні 

індустрії

Туризм

Видавництва / 
поліграфія 

ІТ

Біотехнології

Супровід 
інвестиційних 

проектів

Місцеві 
замовлення

Invest in Lviv

Економіка міста



ТРЕНІНГОВИЙ КУРС «ВЧИМОСЯ БІЗНЕСУ»

Реалізовується в рамках Програми сприяння розвитку підприємництва 

у м. Львові на 2017-2019 роки навчання для підприємців-початківців

Започатковано проект 

«Успішні історії» 
Проведено

Круглий стіл 

«Успішні історії 

учасників тренінгу 

«Вчимося бізнесу» 

2017-2018рр.

Роман Федишин

Ярослав Бойчук

Наталія Смуток

Мар’яна Рибай

115 учасників

В
И

П
У

С
К

Н
И

К
И

Ростислав Радиш 
«Розумна рукавиця»

Філь Олена 
мовна школа 

FILLWORD

м. Львів, 

просп. В. Чорновола, 63

Кочерган Соломія 

ДНЗ «Дошкілля Святої Софії»

м. Львів, 

вул. Шевченка, 60

Гема Андрій 
студія гончарства та ліпки «Yeti 

House Ceramic Studio»

м.Львів, 

вул. Джерельна, 42

Оксана Черепанич 

25 учасників

VІI
курсів

Економіка міста



XI ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»

підприємств 

виробників:

12 учасників 

HANDMADE

Конкурс дитячого малюнку 

«Купуй Львівське» - понад

900 учасників

Круглий стіл 

«Успішні  історії учасників 

тренінгу «Вчимося бізнесу»

Тренінг 

«Жінки, що впливають»

Фестиваль 

перукарського мистецтва  

«Галицький талант»

VIII 

Всеукраїнський проект 

«Битва модельєрів»

 будівельні матеріали;

 поліграфічна продукція 

та інші.

 одяг;

 взуття;

 продукти 

харчування;

 меблі;

85
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Ефективне урядування

Оновлений портал 

Відкритих даних – понад 

600 наборів даних

Геоінформаційна система

Актуалізація інформації по 

тематичних картах на сайті:

- Пам'ятки архітектури

- Адресний реєстр

- Дошкільні заклади

- Удосконалення модулю 

моніторингу муніципальних 

проектів

 У поліклінічних відділеннях КНП  «3-я міська 

клінічна лікарня м. Львова»  та «5-а міська 

клінічна лікарня м. Львова» реалізовано 

проект «Електронна реєстратура»

 Загалом електронна реєстратура працює в 9

КНП

 У КНП «4-а міська поліклініка м. Львова»

впроваджено електронну амбулаторну карту

Нові сервіси в охороні здоров'я 

• Структура Львівської міської 

ради

• Територія обслуговування шкіл

• Перелік закладів дошкільної та 

шкільної освіти

• Титульні списки 

• Реєстр дозволів, містобудівні 

умови та обмеження



Ефективне урядування

- Переведено на нову платформу Visual 

Service

- Перехід усіх 6 органів реєстрації в районних 

адміністраціях на єдину базу даних

- Розроблено більше 20 форм звітів

- Розроблено та затверджено Положення про       

Реєстр  територіальної громади

Реєстр територіальної громади

- Надати доступ до РТГ органам державної реєстрації 

Рудно, Винники та Брюховичі

- Організувати видачу Довідки Ф2

- Опрацювати можливість доступу ЛКП, Управляючих 

компаній, ОСББ для внесення необхідної інформації та 

формування довідок та звітів 



Культура

Підтримка львівських україномовних 
видань

- Конкурс фінансової підтримки україномовних
видань львівських видавництв - відзначено
12 видань;

- Львів представлено на з'їзді мережі міст
літератури у м. Айова (США).

Розвиток муніципальних установ 
культури

Розвиток української кіноіндустрії
 Львівський кіноцентр: здійснено монтаж сходової

клітки, встановлено протипожежну сигналізацію. 
КМЦ “Супутник: проведено реконструкцію
системи опалення здійснено ремонт фойє;

 Львівська кінокомісія стала офіційним членом 
Європейської мережі кінокомісій та стала першою
кінокомісією України, яка придналася до EUFCN

 Відремонтовано центральні
алеї парку;
 Здійснено перший етап кап. 
ремонту трибун та завершено 
реконструкцію будівель
роздягалень (з надбудовою) 
спортивного комплексу "Юність"

Придбано обладнання для реалізації програми «Е-
Бібліотека» на базі Центральної дитячої бібліотеки та 
Smart бібліотеки; Спеціальна техніка 
(відеозбільшувач та принтер шрифтом Брайля).
Придбання літератури для поповнення бібліотечних 
фондів, передплата періодичних видань.

1,9 
млн 
грн

Оновлено бібліотеки: Smart бібліотека, Urban 
бібліотека (Візит Кейса Донкерса – головного 
урбаніста Ейндговена), Пазл-бібліотека.
Проведено капітальні ремонти: бібліотека-філія 
№18 (Самчука,22) Сенсотека - інклюзивна бібліотека 
для інтегрування людей з вадами зору в публічний 
простір.  Іннотека, бібліотека-філія №17 
(Городоцька,285). Бібліотека-філія №37 
(Миколайчука,1

4,8
млн 
грн

Медіатека №25 на вул. Червоної калини,56 - Lviv
Open Lab - простір інноваційної освіти з лекторієм, 
бібліотекою, фізико-хімічною, біотехнологічною та 
ІоТ лабораторією, медіа-студією та майстернею по 
роботі з деревом. 

2,1 
млн 
грн

Закуплено 4 роялі та понад 20 інших музичних
інструментів для музичних шкіл.

3,8 
млн 
грн

Розвиток міських театрів

• ЛАДТ «Воскресіння»: здійснено ремонт даху
• ЛДТ ім. Лесі Українки: проведено роботи дахів з 
м’якої покрівлі, відреставровано 50% фасаду 
• Перший український театр для дітей та 
юнацтва: проведено капітальний ремонт і забезпечено
доступністю людей з особливими потребами
• ЛАТ ім. Леся Курбаса: здійснено ремонтно-
реставраційні роботи фасаду. 

Розвиток парку активного відпочинку



Культура

Постановки в  міських театрах

Міжнародний День театру 

Відзначення кращих 

працівників культури

Працівники музейних
закладів

6 премій по 25 тис. грн.

Працівники муніципальних
закладів

12  лауреатів по 25 тис.грн

Менеджери
міждисциплінарних

проектів

7 лауреатів по 25 тис. грн

Театр ім. Л. 

Курбаса

"Королева краси", "Впольована 

пристрасть, або Підслухані пісні 

княжого саду"

Театр ім. Лесі 

Українки

«Боженька», «Горизонт 200»

Театр 

"Воскресіння"

«Вечеря з дурнем»

Театр для дітей 

та юнацтва

«Джалапіта» «Проданий сміх»,  

«Прекрасні, прекрасні, прекрасні часи», 

«Пригоди Тома Сойєра»



Культура

Головним лауреатом Премії міста
літератури ЮНЕСКО обрали Петра 

Яценка за роман «Нечуй. Немов. Небач». 
Нагороджено статуеткою та 

сертифікатом на 150 тис. грн.

Премії міста літератури ЮНЕСКО 

 70 переможців

 визначено 8-ку 

кращих авторів, 

котрі відзначені

дипломами про 

участь. 



Молодь та спорт Успішний тренер

Програма "Дитячий тренер 2018" 
визначила 100 кращих дитячих тренерів з 47 видів спорту у 
Львові, які отримали грошову винагороду у розмірі 25 тис. грн.

113 тренерів та спортсменів отримали грошові премії за спортивні

досягнення. Сума преміювання становить до 10 тис. грн.

Grand Prix Lviv Half Marathon 2018 10 червня 
у Львові зібрав 2 400 бігунів із 26 країн світу. 

Вперше у Львові 
відбулись неймовірні 

перегони "Гонки Нації". 
Загалом більш ніж 700 

учасників з усіх регіонів 
країни.

Міжнародний 
легкоатлетичний захід 



Молодь та спорт Ремонт спортивних майданчиків

Міні-футбольний майданчик на вул. Чорноморській, 12 Дитячий майданчик на вул. Чорноморській, 12

Скейт-майданчик на вул. Винниченка, 4
Спортивний майданчик для гри у петанк на 

вул. В. Винниченка, 4



Молодь та спорт Ремонт спортивних майданчиків

Міні-футбольний майданчик на вул. Ковельській, 67 Майданчик для Street Workout на 

вул. Хоткевича, 40-44

Баскетбольний майданчик на вул. 

Винниченка, 4

Мультифункційний майданчик на 

вул. М. Вовчка, 3

Міні-футбольний майданчик 

на вул. Медової Печери, 7-9



Історико-архітектурна спадщина

Ремонтно-
реставраційні 

роботи 
млн грн

Сходи, криниця з 
левами, Руїни 

Високого замку

2,1

Фасади (в т.ч. 
віконні фасади), 

дахи

17,8

Балкони 4,6 

Храми 10,9
Виготовлення проектно-

кошторисної 
документації

Сума 
фінансування

Балкони 287,3 тис. грн

Фасади (в т.ч. віконні 
фасади), дахи

614,9 тис. грн

Храми 149,6 тис. грн

Історико-архітектурний 
опорний план

2,4 млн грн

Впорядкування просторів 234,8 тис грн

Балкон на вул. Зеленій

Балкон на вул. Г. Чупринки, 52

Фасад гарнізоного храму святих апостолів
Петра і Павла на  вул. Театральній, 11



Історико-архітектурна спадщина

Відреставровано 9 надгробків 

на території музею «Личаківський цвинтар» 

Українсько-польський проект «Збереження спільної культурної спадщини»

Надгробок Теофіла 

Павликіва

почесний крилошанина греко-католицької церкви 

Успення Пресвятої Діви у Львові

Надгробок Фелікса 

Мікульського

скульптора, одного з співавторів алегоричних фігур

на фасаді Львівського університету.

Надгробок Юзефа Войнара радника львівського магістрату

Надгробок Станіслава 

Юліуша Зборовського

доктора, доцента права

Надгробок Марцелія

Цемірського

управителя земських маєтків

Надгробок Юзефа 

Торосєвіча

доктора медицини

Надгробок Пьотра

Хмєльовського

літературознавця, критика, редактора

Надгробок Лукаша 

Бобровіча

греко-католицького священика, військового капелана, 

учасника повстання 1863-1864 рр.

Надгробок роботи скульптора П. Евтельє.

Надгробок Фелікса 

Мікульського
Надгробок 

Юзефа 

Войнара



Туризм

Промотури

10- Famтурів 
118- учасників
6 - країн:
- Канада
- Іспанія
- Норвегія
- Індія
- КНР
- Литва

Прес-тури

7 - прес-турів

21 – учасник

5 – країн:

- Канада

- Німеччина

- КНР

- Велика 

Британія

- ПольщаПрийом блогерів

16 – учасник

5 – країн:

- Канада

- Німеччина

- Казахстан

- Велика Британія

- Польща

Виставки

Іноземні -6

Українські - 11

- 13 спікерів

- 130 гідів та 

екскурсоводів 

Форум гідів

Міжнародний день музеїв

- 25 музеїв-учасників

- понад 1 700 відвідувачів

Дні Європейської 

спадщини

80 - співорганізаторів

1 700 - відвідувачів

75 - екскурсій


