Інформація щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Львова у першому півріччі 2018 року
Проекти міста

Лабораторне та демонстраційне обладнання, інтерактивні
мультитач панелі

Електронне навчальне середовище

Вжиті заходи станом на 01.07.2018

Термін
виконання

Кількісні
Якісні показники
показники
Місто у якому комфортно жити, навчатись, працювати
Освіта. (Виконавці: управління освіти, департамент розвитку)
Закуплено обладнання у 20 кабінетах фізики, 1 мобільну лабораторію, яка вміщує в себе до 10-ти експонатів,
2017-2019
64 шт
12 мультитач-панелей, 31 3Д-принтери для 31-го навчального закладу.
Проведено ряд заходів з популяризації інформаційних технологій та інновацій в освіті: конференція е-освіти для
вчителів економіки; 18 годинний хакатон присвячений роботі освітніх рішень з провадження цифрової компетенції залучено понад 100 учасників; спільно з компанією edPRO проведено конкурс Super Urok з метою популяризації
використання мультибордів у школах - 59 команд зі шкіл змагалися за перемогу із створення кращого відеоуроку
з використанням інтерактивної панелі та матеріалів програми moozaBook у конкурсі взяло участь 489 осіб.
Організовано цикл семінарів щодо вироблення практичних навиків комунікації з мешканцями через соціальні
2017-2018
мережі: 3 семінари для предстаників підрозділів виконачих органів ЛМР. Надано підтримку в проведені лекції про
безпеку в інтернеті "Хто читає твою переписку" взяло участь 50 учасників. Передбачено кошти на оснащення
закладів для предметів природничо-математичного циклу, проводиться підготовка документів для проведення
тендерних процедур та укладення договорів.
Виконуються роботи з відновлення ДНЗ - капітальний ремонт приміщень - ДНЗ № 17, ДНЗ на вул.
Копистинського, Медової Печери, Дорога Кривчицька та Грінченка. А також виконуються роботи із:
- заміни вікон - ДНЗ № 41, 73, 134, 130, 181, "Веселка", 2, 55, 94, 116, 180 і т. д.;
- покрівель - ДНЗ № 2, 181;
- системи опалення ДНЗ № 128 та виготовляється ПКД на ДНЗ № 125;
- ремонт територій, систем водопостачання, утеплення фасадів, електромереж, майданчиків ДНЗ № 14, 131,
39, 37, 95, 17, 144, 105, 121, 106, 135, 154, 67.
Завершені
роботи з:
ремонту пралень - ДНЗ № 106, 121, 21, "Арніка";
- ремонту харчоблоку - НВК "Любисток".

Дошкільні навчальні заклади

2017-2018

20 шт

Літні мовні школи

2017-2018

1 710 осіб

Організовано 20 мовних шкіл на базі ЗНЗ м. Львова, а саме у СЗШ № 75, 65, 53, 44, 92, 4, 52, 3, 18, 42, 93, 98,
2, 99, 38, "Світанок", "Гроно", ЛУГГ, "Надія", "Лідер". Залучено 1 710 учнів.

66 школи

Виконуються роботи із :
- заміни вікон - СЗШ № 75, 98, 99, 92, 57, 48, 78, 83, 24 87, 28, 55, 96, 50, 78, "Гроно", "Софія"
- покрівель - СЗШ № 99, 96, 92, 52, ЛПГ, "Будокан" та завершено роботи у 57, 95 та Галицькій;
- санвузлів - у 30 школах;
- системи опалення - СЗШ № 91, 66 та "Будокан";
- покриття подвіря, територій, системи водопостачання та водовідведення, приміщень, будівництво сонячної
електростанції, встановлення протипожежної сигналізації та ін. роботи
- ремонту басейнів СЗШ № 86, 65, 29;
-ремонту спортзалів - СЗШ № 100, 82, 31, 99, 57, 47, 55, 7, ім. Стуса, ЛКГ, ЛАГ, ПГ на Ярославенка;
-ремонту спортивних майданчиків - № 27, 17, 66, 87, ЛКГ, 48, 83, 96, 6, 13, Гімназія "Сихівська", 97, 100, 57,
"Престиж", 92, 15, 60, 40, 65, 68, 95, 81, 63, ЛАГ, 34, 22, 91, 33, 53, ДЮСШ № 4.

Загальноосвітні навчальні заклади

2017-2018

Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування

2017-2018

“Friendly school“

Закуплено обладнання і предмети довгострокового користування для 16 ЗНЗ м.Львова та встановлено
обладнання для кабінетів предмету "Захист Вітчизни", готуються документи для придбання обладнання по
проекту нового держстандарту.
2018
За результатами першого етапу до участі у Конкурсі подано 29 проектів.
Охорона здоров’я. (Виконавець - управління охорони здоров’я)
16 школи

Амбулаторії, відділення сімейної медицини

2017-2018

Міський Центр паліативної допомоги

2017-2018

Обладнання для закладів охорони здоров’я

2017-2019

Проведення заходів із запобігання дитячій інвалідності та
медикаментозне забезпечення дітей-інвалідів

2017-2019

Проведення раннього скринінгу вроджених вад слуху та зору
новонароджених дітей

2017-2019

Проведення медико-педагогічного контролю за фізичними
навантаженнями учнів на уроках фізкультури

2017-2019

1) Відкрито амбулаторію сімейної медицини на вул. Тернопільській, 9
2) Відкрито амбулаторію сімейної медицини на вул. Личаківській, 119
1,80 тис.кв.м 3) Відкрито дитяче поліклінічне відділення комунальної 3-ї міської поліклініки на вул, Повітряній,99
4) Відкрито міський міжрайонний скринінговий центр для діагностики передракових захворювань та раку у
жінок у 5-тій міській клінічній поліклініці на вул. Виговського,32
Розроблено проект. У 2018 році заплановано початок будівельних робіт.
У 2020 році – введення об'єкту в експлуатацію.
Придбано 80 од. фізіотерапевтичного обладнання; 1 діоптриметр ; 5 од. рентгенологічного обладнання; 2
99 од.
од. нейротріпанів; 6 од. офтальмологічного обладнання; 1 набір пробних
медичного
окулярних лінз, 3 од. операційних столів; 1 діоптриметр; інше обладнання.
обладнання
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. З метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання дитячій інвалідності та
поліпшення стану надання медичної допомоги дітям-інвалідам у ЗОЗ м. Львова на медикаментозне
забезпечення дітей-інвалідів для проведення планового та профілактичного лікування в першому півріччі 2018
року використано 833 тис. грн.
578 дітей

100% учнів

Ранній скринінг вроджених вад слуху у новонароджених дітей та дітей раннього віку проводиться у
комунальній міській дитячій клінічній лікарні м. Львова. У першому півріччі 2018 року обстежено 578 дітей
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.
За результатами медико-педагогічного контролю у І півріччі 2018 року 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. (Виконавець - Управління соціального захисту)
2018-2019

53 квартири

Заходи для дітей з особливими потребами

2017-2018

8

Семінара та тренінги для батьків дітей з особливими потребами

2017-2019

27

Житловий будинок для учасників АТО

Завершено будівництво 53-квартирного будинку, здано в експлуатацію, присвоєна поштова адреса,
проведений розподіл квартир між учасниками АТО, зроблено дорогу до будинку.
Проведено виїзди у: ВК "Бухта Вікінгів", ВК "Дача", зоопарк "Лімпопо", с. Раківець, ВК "Львівська
Швейцарія", ВК "Шервурд".
Взято участь працівниками у базовому курсі "Терапія дисграфії, як можливість відновлення когнітивних
функцій"; "Релаксаційний тренінг з елементами казкотерапії"; у семінарі "Не дресирування, а клоунада.
Навчання для педагогів і батьків ігровим навичкам" м. Одеса; Проведено семінар на тему: «Соціальні послуги
для осіб з інвалідністю» для соціальних працівників ЛМЦСССДМ; участь у театральному фестивалі
Червоноград скликає друзів; участь молодих осіб Центру у музично-поетичному вечорі А. Скрябіна; участь у
Міжнародному соціальному форумі «Деінституціалізація: шлях від інституції до громади». На базі
"Джерела" відбулася Всеукараїнська конференція "Аналіз впровадження інклюзивної освіти у Львівській
області". Візит представників: Фонду Реновабіс; Мінсоцполітики Р. Пилипенка; представників ГО Центр
соціально-психологічної реабілітації «Світ щасливих дітей» м. Суми, представників реабілітаційного Центру з
м. Снятин. Відбулися інклюзивні канікули в «Джерелі». Семінари: - сенсорна інтеграція для дітей з ООП; альтернативні комунікації в інклюзивному просторі; - особливості навчання дітей з ООП (математика, письмо,
читання).
Подячна проща з нагоди 25 річчя Центру "Джерело".
Участь представниць Центру "Джерело" у VІІІ Жіночому вело параді.
Виїзд дітей Центру у ТЦ «Форум», перегляд кінофільму «Великий злий лис та інші історії».
Візит представників Мінсоцполітики та експертів з французької сторони по проекту Twinnig.

“Львівський міський центр реабілітації “Джерело“

Організація заходів для людей з особливими потребами

Реабілітація та ресоціалізація осіб, звільнених з місць
позбавлення волі

2018

1

З метою розширення послуг, які надаються КРУЗТ ЛМЦР "Джерело" 01.02.2018 р. відкрито осередок для
молоді з особливими потребами старше 35 років по вул. Кирилівській, 3а.
За 1 півріччя 2018 року реалізовано наступні заходи та соціально-культурні проекти громадських організацій
для осіб з особливими потребами:
1. Захід «Тренувальний збір та чемпіонат "Карпатська лижня - 2018" присвячений першому чемпіону світу з
лижних перегонів Спеціальної олімпіади - львів'янину М.Байцару». Виконавець – Львівське обласне
добровільне товариство захисту неповносправних дітей, молоді та осіб з інвалідністю дитинства "Довіра".
Сума підтримки заходу 17,05 тис. грн.
2. Захід «Відчинилося життя": 10 років проекту». Виконавець – Львівський обласний осередок громадської
організації «Українська спілка інвалідів» – УСІ. Сума підтримки заходу 134,2 тис. грн.
3. Захід «Клас-майстерня». Виконавець – громадська організація батьків і дітей з вадами слуху «Дзвін». Сума
підтримки заходу 6,0 тис. грн.
4. Захід «Мандрівна планета - 2». Виконавець – громадська організація «Фонд реабілітації незрячих». Сума
підтримки заходу 53,0 тис. грн.
5. Захід «Святкування 85-ї річниці від Дня створення Українського товариства сліпих». Виконавець –
громадська організація «Львівська територіальна первинна організація Всеукраїнської організації інвалідів
«Українське товариство сліпих». Сума підтримки заходу 30,00 тис. грн.
6. Захід «Літній оздоровчий табір». Виконавець – Благодійний фонд «Карітас - Львів УГКЦ». Сума підтримки
заходу 40,00 тис. грн.
7. Захід «Виставка - ярмарок». Виконавець – Благодійний фонд «Карітас - Львів УГКЦ». Сума підтримки
заходу 2,00 тис. грн.
8. Захід «Нове місце - новий досвід». Виконавець – громадська організація «Лярш-Ковчег». Сума підтримки
заходу 88,50 тис. грн.

2018

14

2018

1

Відбулась співпраця управління соціального захисту з БО «Регіональний центр соціальної адаптації» в рамках
реалізації соціально-культурного проекту спрямованого на реабілітацію та ресоціалізацію осіб, звільнених з
місць позбавлення волі .

2018

3

У центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб роздано 6 756 порцій харчування для потребуючих
осіб. Храмом Воскресіння Христового надано 4 280 порцій гарячого харчування. Спільнотою
взаємодопомоги "Оселя" надано за звітній період гаряче харчування бездомним та малозабезпеченим
мешканцям в кількості 1 182 особи.

Мережа соціальних їдалень

Проводяться капітальні роботи по створенню соціального гуртожитка для дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування та осіб з їх числа, та внутрішньопереміщених осіб у м. Львові на вул. Угорській, 2

2017-2018
Соціальний гуртожиток

З травня 2018 року у приміщенні храму Пресвятої Богородиці Володарки України (вул. Новознесенська, 34)
почав діяти Центр Денного Дозвілля для людей поважного віку. Центр Денного Дозвілля працює два рази у
тиждень : вівторок та четвер з 11.00 до 13.00 год.
2018
5
Придбано: 10 кондиціонерів для Личаківського ВСЗ, 3 кондиціонери для Сихівського ВСЗ, 2 кондиціонери
Надання всіх видів соціальних послуг за принципом “єдиного
для Шевченківського ВСЗ на загальну суму 150,2 тис. грн. Виконано роботи по
вікна“
реконструкції приміщень Личаківського ВСЗ на вул. К. Левицького,67
Інфраструктура та благоустрій міста. (Виконавці: департамент житлового господарства та інфраструктури, управління інвестицій та проектів, управління архітектури, департамент
містобудування)
2017-2018
Розроблено проектно-кошторисну документацію в межах стадії «ТЕО» та «П» для будівництва механікоБудівництво сучасного полігону ТПВ та сміттєпереробного
біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів розпочато.
комплексу
2018

1

Розвиток мережі закладів дозвілля та навчання для пенсіонерів

2017-2018
Рекультивація існуючого полігону ТПВ

27 квітня 2018 р. ЛКП «Збиранка» оголосило тендер на коригування проектної документації за проектом
«Комплексний проект з рекультивації полігону с. В. Грибовичі Жовківського р-ну Львівської області» в
системі електронних публічних закупівель ProZorro. За результатами відкритих торгів переможцем було
визначено ТОВ «Діпрокомунбуд», з яким укладено договір. Станом на сьогодні проводиться коригування
проектної документації.

“Комплексне вирішення проблем поводження з ТПВ у м.
Львові“

2017-2019

Програма передбачає підготовку, супровід та сприяння реалізації інвестиційних проектів/продуктів міста
спільно з іншими структурними підрозділами Львівської міської ради (у тому числі виготовлення презентацій,
концепцій, проектоно-кошторисної документації, техніко-економічного обгрунтування, промоційних
відеороликів, консультаційні послуги).

Будівництво шляхопроводу на перехресті вул. Т. Шевченка – вул.
О. Ковча

2017-2019

Перебуває на експертизі стадії "ТЕО" та "П", видано стадії ТЕО та "Проект", експертиза - серпень 2018 р.,
термін видачі стадії "Робочий проект" - через чотири місяці після затвердження стадії "П"
Замовник - ЛКП «Львівавтодор». У 2017 році виготовлено техніко-економічний розрахунок будівництва
зазначеної дороги, обрано варіант будівництва, необхідно передбачити видатки у міському бюджеті на 2018
рік в сумі 200 тис. грн. на проектування з продовженням у 2019 році. Потреба для проектування – 1,5 млн.
грн.

2017-2018
Будівництво проектованої вулиці від вул. Суботівської до
мікрорайону Рясне

Проект виготовлявся ТзОВ «ОНУР»; розпочато УКБ та підрядником «Онур» у 2011 році до чемпіонату
ЄВРО-2012, не завершено, передано для реалізації ЛКП «Львівавтодор». Проводиться розгляд юридичних
аспектів для корегування проекту. Заплановано провести заходи з виведення фактичних обсягів робіт, які
виконано, а також провести дефектування виконаних обсягів для подачі проекту на коригування, при
наявності фінансування виконати коригування ПКД. Видатки для коригування проекту та будівництва на 2018
рік не передбачені. Потреба – 800,0 тис. грн. Орієнтовна вартість об’єкта – 340,0 млн. грн. Потужність - 3,06
км

2017-2018
Будівництво вул. Ряшівської (від вул. Є. Патона до вул.
Кульпарківської)

Комфортні зупинок громадського транспорту

Будівництво мереж водопостачання та водовідведення у
неканалізованих житлових масивах міста
Облаштування інтерактивного громадського простору “Місце
щасливих людей“ на пл. О. Гасина
Облаштування громадського простору з вшанування пам’яті
героїв “Небесної Сотні“

2017-2018

2017-2018

2017-2018
2017-2018
2017-2018

Облаштування громадських просторів у районах міста

2017-2018

Ремонти дворів з облаштуванням спеціальних зон (зелена зона,
зона дозвілля, паркувальні місця)

35 шт

1000 м.п.

Облаштовано зупинки громадського транспорту на: вул. Гетьмана І. Мазепи, 12, 22, 25, вул. Б. Грінченка-вул. Б.
Хмельницького,255, вул. Дж. Вашингтона,21. вул. В. Великого,22, пл. Різні-вул. Лазнева,3, вул. Стрийська, вул.
Стрийська,104, вул. Хуторівка, вул. Стрийська,47, просп. Червоної Калини,36, вул. Куліша,44, вул. Кульпарківськавул. В.Великого,58, вул.Городоцька, 174, вул.Городоцька, 210, вул.Городоцька, 222, вул.Городоцька –
вул.Окружна, вул.Городоцька (АС "Західна") вул. Пасічна,51, вул. Дж.Вашингтона,3 ,вул. Кукурудзяна,4, вул.
Тракт Глинянський-вул.Бігова, вул. Пасічна,70 , вул. Зелена,131 , вул. Личаківська,2, вул. Дж.Вашингтона,21, вул.
Мечникова (навпроти Лич.кладовища), вул. Ш.Руставелі,2 , вул. Б.Хмельницького,212, вул. Величковського,40
Проведено поточний ремонт павільйонів на пр. Чорновола,43, пр. Чорновола,101, вул. Б. Хмельницького,113, вул.
Миколайчука,2а, вул. Липинського,56, вул. Шевченка,358, вул. Шевченка,400

Виконуються роботи з каналізування районів вулиць Старознесенська – Балкова, Старознесенська –
Богданівська, Яловець-Букова, району вулиць Подолинського-Тарасівська. Виготовляється ПКД для
каналізування району вул. Дорога Кривчицька-Міжгірна, Диктової, Фещенка-Чопівськог, Чикаленка, Нарбута,
Голинського, Ромоданівська, району вулиці Лукасевича, Космічної-Збоїща, Кримської-Бучми.
Проведенння експертиз проектно-кошторисної документації Державним підприємством "Західний експертнотехнічний центр держпраці"
Виготовлено проектно-кошторисну документацію щодо будівництва пішохідного мосту (ескізний проект).
Проведено геодезично-вишукувальні роботи; проведено інженерно-геологічні роботи.
Облаштовано громадський простір в мікорайоні Рясне. Влаштовано мощення тротуарного покриття та
встановлено лави і урни у сквері Яцека Куроня у м. Львові. Виготовлено проектно-кошторисну документацію
для скверу з облаштуванням громадського простору на вул. Рибній. Заплановано провести роботи з
облаштування громадського простору на вул. Генерала Чупринки,85 та громадського простору на вул.
Миколайчука,24.
Облаштування пішохідних доріжок вул.Гоголя, 6-8, вул. Скрипника,27-27а, вул. Вернадського,12, вул.
Хуторівка,15-55, вул. Демнянська, вул. Антоненка-Давидовича (навпроти буд. №2), вул. Скорини,8, вул.
Антоненка-Давидовича,1, вул. Хоткевича,28, вул.Коломийська, 23,вул.Трильовського,31,вул. Дністерська,79,вул.Тернопільська (від вул.Угорська до АГК № на вул.Тернопільська), вул.Шевченка 406, 408,
вул.Шевченка, 366, вул.Єрошенка, 2,4,6, вул. Грінченка, 1-5, вул. Ю. Липи, 45, вул. Б. Хмельницького, 175,
вул. Величковського 40, 42, 44, вул. вул.Золота 32,34, вул. Промислова, 31,33, вул.Мазепи, 19, вул.Сосюри (від
вул. Масарика до вул. Пожежників). Виготовлено проектно-кошторисну докумнентацію подвір’я на вул.
Снопківській, 47.

2017-2019

Парк “Залізна Вода“: в 2017 році виконано роботи із замощення садово-паркових доріжок загальною площею
1 955 кв.м., які сполучають вулицю Кибальчича з вулицею Стуса та вулицю Мишуги з вулицею Мушака. На
даний час проведено коригування ПКД в частині зовнішнього освітлення, дане ПКД знаходиться на
експертизі. Після проходження експертизи та отримання позитивного висновку буде оголошено тендир та
визначено переможця. Парк “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. Парк “700-річчя Львова“: 2017 році виконано роботи з влаштування прогулянкових доріжок
площею 3 227 кв.м. на суму 2,5 млн. грн. У 2018 році відповідно до розробленого робочого проекту
продовжуються роботи по влаштуванню доріжок та розпочато роботи з очищення водовідвідних кюветів для
забезпечення водовідведення

2017-2018

Вимоги щодо доступності враховуються на усіх об’єктах будівництва, реконструкції та капітального ремонту
вулично-дорожньої мережі міста. У 2018 році передбачається обладнати звуковим оповіщенням 10
світлофорів. Під час реконструкції вул. Личаківської планується облаштувати 2 доступних зупинок для людей
з особливими потребами.
1. Виконано пониження бордюрів з влаштуванням тектильної плитки на переході на вул.Суботівській, 7, а
також понижено бордюр на перехресті вул.Суботівська- вул.І.Блажкевич;
2. Встановлено відповідне ознакування для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю за адресами:
вул.Садова,25 та вул.Патона, 27. Проведено ремонт та адаптацію вулично-шляхової мережі на суму 6,930
млн.грн.

Парки міста

Адаптація міста для людей з особливими потребами

658 тварин, ос. Відловлено 658 безпритульних тварин, яких утримують щонайменше протягом 5-ти днів в карантині, в
обов'язковому порядку проходять стерилізацію, дегельмінтизацію, комплексну вакцинацію проти сказу та
Реалізація програми захисту тварин та будівництво нового
лептоспірозу, кліпсуються вушною номерною кліпсою, чіпуються внутрішнім електронним транспондером та
притулку
вносяться в реєстраційну електронну базу. Після завершення 10-ти денного терміну, незатребувані тварини
можуть безкоштовно передаватися у притулки та у власність іншим громадянам.
2018
7 дітей
На першому поверсі ЛМР у каб. 107 облаштовано дитячу кімнату. Закуплено комплект меблів, відеокамеру,
Організація функціонування дитячої кімнати у будівлі Львівської
телевізор, канцелярське товари, кулер.
міської ради
Безпека. (Виконавець-департамент житлового господарства та інфраструктури)
2017-2018

Освітлення нерегульованих пішохідних переходів

120 переходів У 2018 році проводяться роботи з освітлення 120 переходів. Заплановано також виготовлення ПКД на нові
проекти освітлення переходів, 150 шт. по усіх районах міста.
Енергетика. (Виконавець- Департамент житлового господарства та інфраструктури)
2017-2018

Індивідуальні теплові пункти у Сихівському житловому масиві

2017-2018

Будівництво енергетичного блоку на біопаливі з супутнім
виробництвом електроенергії

2018
2017-2019

Будівництво станції зброджування осаду на території
каналізаційних очисних споруд міста

Кошти кредиту ЄБРР. Проведено тендер, визначено підрядну організацію на виконання робіт, виготовлено
ПКД та проводиться експертиза проектів. У 2018 році заплановано встановлення 164 ІТП.
Кошти кредиту ЄБРР. Розроблено ТЕО, оголошено тендер для визначення підрядної організації з виконання
проектних та монтажних робіт
Вартість - 31,5 млн.Є: - кредит ЄБРР -15,0 млн.Є; - кредит НЕФКО - 5,0 млн.Є; - грант У5Р – 7,5 млн.Є; місцевий внесок – 4,0 млн. Є.
Підготовлено пакет тендерної документації та оголошено проведення І-го етапу тендеру на будівництво
біогазової станції. Процедура відбору виконавця робіт згідно вимогами ЄБРР буде відбуватись у 3-и етапи.
По компоненту “Пісколовки” виготовлено проектно-кошторисну документацію, стадія “Проект”, та отримано
експертний звіт. На даний час завершуються роботи з виготовлення робочої документації.
ЛМКП “Львівводоканал” спільно з консультантом завершено формування технічних вимог та тендерної
документації на виконання робіт з реконструкції пісколовок.

Житловий фонд. (Виконавець- Департамент житлового господарства та інфраструктури)
Впровадження заходів з енергозбереження у рамках програми
“Теплий дім“

2017-2019

11 юридичних Заміна вікон та дверей у місцях загального користування, встановлення індивідуальних теплових пунктів,
осіб
капітальний ремонт мереж системи опалення та водовідведення

Впровадження заходів з енергозбереження у рамках програми
“Енергоефективна оселя“

2017-2019

21 фізичних Заміна вікон на енергозберігаючі, модернізація системи опалення
осіб

2017-2019
Виготовлено 14 ПКД та проведено їх державні експертизи, оголошено тендери на закупівлю послуг з
Сприяння створенню та забезпеченню функціонування ОСББ у
виконання робіт
м. Львові
Транспорт. (Виконавець- Департамент житлового господарства та інфраструктури)
Проводиться тендер на вибір постачальника автоматизованої системи оплати проїзду. Завершення Створення системи і запровадження безготівкового розрахунку
орієнтовно - листопад - грудень 2018 року.
2017-2018
за послуги з перевезення у міському громадському транспорті
Будівництво мережі велосипедних доріжок у всіх районах міста

У 2018 році заплановано завершити:- роботи з будівництва велосипедної доріжки на вул. Городоцькій від вул.
Чернівецької до вул. Ряшівської – передбачено 1,0 млн. грн.; - завершити проектування та розпочати
будівництво велосипедної доріжки і реконструкція тротуарів на пр. Чорновола (від вул. В.Липинського до вул.
Варшавської), вул. Варшавській (від просп. В.Чорновола до вул.Замарстинівської), вул. Замарстинівській (від
вул. Варшавської до вул. І. Мазепи) – передбачено 7,315 млн грн. (здійснюється експертиза проекту);розпочати будівництво велосипедної доріжки на вул. Княгині Ольги - вул.Академіка А.Сахарова –
передбачено 10 млн. грн., (визначається виконавець робіт).

2017-2019

Розвинута, конкурентоздатна та інноваційна економіка
Економіка міста. (Виконавець - Департамент економічного розвитку)
До загального фонду міського бюджету міста без врахування міжбюджетних трансфертів за 7 місяців 2018
108,9%
року надійшло 3 160,4 млн. грн., що складає 108,9 % до плану та 651,8 млн. грн. більше, ніж січень-липень
2017 року

Доходи міського бюджету

2017-2019

Будівництво індустріального парку “Рясне-2“ – “СіТіПарк Львів“

2017-2018

Реалізації проекту “Трамвайне депо на Сахарова“

2017-2019

Реалізація проекту з будівництва підвісної оглядової канатної
дороги

2017-2019

Реалізація проекту “Будівництво велосипедного кільця навколо
історичної частини міста Львова“

2017-2019

108,5%

від податку з доходів фізичних осіб надійшло 1 855,1 млн. грн. що складає 108,5 % до плану та на 391,2 млн.
грн. більше у порівнянні до січня-липня 2017 року

109,7%

від єдиного податку - 571,1 млн.грн. що на 128 млн. грн. більше у порівнянні до січня-липня 2017 року

130,1%

від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 93,1 млн.грн. що що складає 130,1 % до
плану та на 42 млн. грн. більше у порівнянні до січня-липня 2017 року

105,4%

від акцизного податку з реалізації суб՚՚єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - 205,2
млн. грн. що складає 105,4% до плану та на 21,5 млн. грн. більше у порівнянні до січня-липня 2017 року

105,2%

надходження коштів пайової участі у розвиток інфраструктури населеного пункту - 62,0 млн. грн., що складає
105,2% до плану
Залагоджено питання щодо претензій с. Рясна-Руська по ділянці індустріального парку "СіТіПарк Львів"

10 нарад

Завершено розробку проекту інвестиційного договору та договору оренди. Проект знаходиться на стадії
затвердження названих договорів на сесії Львівської міської ради.
Затверджено історико-містобудівне обгрунтування проетку. Проект знаходиться на етапі узгодження його
реалізації із ЮНЕСКО, так як передбачається реалізація в межах охоронної зони. Проводяться консультації із
керівництвом м.Кобленц (Німеччина), в яких було зреалізовано будівництво канатної дороги в межах
охоронної зони ЮНЕСКО.
Проект не пройшов другий етап відбору. Розглядається можливість реалізації проекту в рамках проекту
"Безпека дорожнього руху" (ЄІБ).

Розвиток підприємницької діяльності

2017-2019

Створення нових робочих місць на підприємствах з іноземними
інвестиціями

2017-2018

Рівень середньої заробітної плати

Робочі місця на підприємствах м. Львова

Проведено 12 тренінгів з питань: започаткування власної справи; на шляху до якісної звітності за МСФ;
економіка та підприємництво Львова: факти і тенденції, навігшатор до фінансової свободи, шкільне
329 учасників підприємництво. Організовано та проведено захід з популяризації професії офіціанта "День Кельнера" та
відзначено 79 кращих кельнерів м. Львова, створено західно-український кластер індустрій моди та відкрито
Львівську інноваційну школу кравецької майстерності.
Міжнародна компанія PwC відкрила офіс у Львові та планує найняти 350 працівників.

Середньомісячна заробітна плата у м. Львові зросла з початку 2018 року на 2 600 грн. (43 %) та становить у
червні 8 679,0 грн. Спостерігається ріст заробітної плати найманих працівників на таких підприємствах м.
Львова: Міжнародний благодійний фонд "Карітас Україна" - 31 974,0 грн., ТОВ "Вимпелком глобал сервіси 2017-2019
Україна" - 27 020,0 грн, Філія ТзОВ "Нестле Україна " - 21 160,0 грн, ФЛК "Електрон-лізинг" - 16754, 0
грн.ТОВ "БІ-ЕС косметік Україна" - 14 703,0 грн.
Найбільшу кількість робочих місць створено на наступних суб'єктах підприємницької діяльності: ТзОВ
6 535 нових
"Галицька здоба" - 169; ТзОВ "ТД" ЛТФ ЛТД - 130; ТзОВ "Тайм енд Спейс Україна" - 125; ТОВ "Іскра2017-2018
робочих місць
транс-логістик " - 116; ТОВ "Біскотті" - 114, та інші (за даними ГУ ДФС у Львівській області)
Ефективне урядування. (Виконавці: Департамент розвитку, Управління охорони здоров'я)

Розвиток електронного порталу “Особистий кабінет мешканця“

2017-2018

Створення єдиного мобільного додатку для доступу до міських
електронних сервісів

2017-2018

Автоматизація освітніх процесів через впровадження освітньої
інформаційної системи (е-щоденник, електронні черги у
садочках, автоматизація документообігу у начальних закладах)

2017-2018

Розроблено концепцію особистий кабінет мешканця v.3, створено частину макетів сторінок.
Особистий кабінет мешканця v.3 міститиме посилання на міські сервіси та буде адаптивним для мобільних
пристроїв
Розроблено концепцію освітнього інформаційного порталу - веб-ресурсу , на якому відображатимуться дані
про усі школи міста - для батьків дітей шкільного віку, педагогів, які шукають роботу, освітніх організацій та
активістів

1). Запроваджено електронну медичну карту пацієнта у жіночій консультації 4 міської поліклініки
1 електронна
2). Розпочато в рамках проекту «Розумний мікрорайон» роботу з впровадження електронної медичної карти
медична карта
пацієнта у 2 МП
Розширення можливості запису способом електронної черги до
7 електронних Запроваджено електронну реєстратуру у 2 МП, 3МП, 4 МП, 5 МП, 6МП та у 1 МКЛ, 3 МКЛ
2017-2018
сімейних лікарів
реєстатур
Твердиня національних цінностей. Місто традицій, знань, культури, туризму та спорту
Впровадження пілотного проекту у 4-й та 2-й міських
поліклініках м. Львова

Промоція та пристосування міста Львова для зйомок кіно, а
також консультаційна підтримка у сфері кіновиробництва
Нові театральні проекти та постановки

2017-2018

Культура. (Виконавець - Управління культури)
Проведено Пітчинг кінопроектів. Триває підписання договорів з переможцями. Проведено ряд
2017-2018
консультаційних зустрічей.
Здійснено нові постановки в міських театрах: Львівський академічний театр ім. Л. Курбаса, Львівський
драматичний театр ім. Лесі Українки, Львівський академічний духовний театр "Воскресіння", Перший
2017-2018
5 постановок український театр для дітей та юнацтва, та реалізовано театральний проект громадською організацією "Вітер
Змін".

Реставраційно-ремонтні роботи театрів

2017-2018

Реконструкція парку культури та відпочинку
ім. Б. Хмельницького та придбання нових атракціонів

2017-2018

Капітальний ремонт бібліотек - філій ЦБС для дітей та дорослих

2017-2018

Проведено реставраційно-ремонтні роботи дахів та фасадів Львівського драматичного театру ім. Лесі
Українки на вул.Городоцькій, 36, 38..; капітальний ремонт приміщень та дворику Першого українського
театру для дітей та юнацтва на вул. Академіка В. Гнатюка, 11 з забезпеченням доступності людям з
особливими потребами; капітальний ремонт гримерок та проведення першочергових аварійновідновлювальних робіт з виведення із аварійного стану даху Львівського академічного духовного театру
"Воскресіння" на площі Генерала Г. Григоренка,5.
Реконструкція трибун стадіону «Юність»- 2 млн. грн.
Придбання атракціонів для «Львівського центрального парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького» 2 млн. грн.
Нова медіатека на вул. Ковалика у мікрорайоні Рясне. (7,5млн.грн.).
Урбан-бібліотека: ремонтні роботи (487,5 тис. грн), закупівля мебельних наборів (200 тис. грн.), проектнопогоджувальна документація (24,2 тис. грн.)
Мультиплекс (бібліотека-філія №19 ЦБС для дорослих): вул.Симоненка, 10 в рамках проекту «Розумний
район». Сучасне обладнання - 242 тис.грн.
Відкриття у вересні: Пазл-бібліотека - філія № 36 ЦБС для дітей м.Львова (Мишуги,3) – 364 тис. грн.

Нова медіатека на вул. Ковалика у мікрорайоні Рясне. (7,5млн.грн.).
Урбан-бібліотека: ремонтні роботи (487,5 тис. грн), закупівля мебельних наборів (200 тис. грн.), проектнопогоджувальна документація (24,2 тис. грн.)
Мультиплекс (бібліотека-філія №19 ЦБС для дорослих): вул.Симоненка, 10 в рамках проекту «Розумний
район». Сучасне обладнання - 242 тис.грн.
Відкриття у вересні: Пазл-бібліотека - філія № 36 ЦБС для дітей м.Львова (Мишуги,3) – 364 тис. грн.
У процесі роботи: Сенсотека - вул. У.Самчука, 22: ремонтні роботи (385,7 тис. грн.), проектно-погоджувальна
документація (13,2 тис. грн.); Іннотека – вул. Городоцька, 285: ремонтні роботи (385,6 тис. грн.), проектнопогоджувальна документація (13,4 тис. грн.)
Проведено ремонтні роботи: дитяча філія № 26 (Окружна, 29) – 786 тис. грн., дитяча філія № 22 (Петлюри, 41)
– 49 тис. грн.

Капітальний ремонт бібліотек - філій ЦБС для дітей та дорослих
м. Львова

2017-2018

Реставрація експонатів Музею народної архітектури та побуту ім.
Климентія Шептицького

2017-2018

Завершено реставрацію хати з с. Бережниці, триває реставрація деревяної церкви з с. Стоянів Львівської
області

Впровадження Премії міста літератури ЮНЕСКО

2017-2018

Оновлено положення про Пермію міста літератури ЮНЕСКО. Премія оголошується з 1 серпня

Адміністративна та промоційна підтримка

2017-2018

Триває робота над існуюсими проектами, Львів представлено на З'їзді мережі міст літератури у м. Айова
(США) та Щорічному з'їзді мережі креативних міст, у містах Краків-Краковіце (Республіка Пальща)

Підтримка соціально-культурних проектів

Реалізація проекту “Львів – місто літератури ЮНЕСКО“

Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних
майданчиків

2017-2019

2017-2018

5 проектів

Реалізація 5 проектів в межах Конкурсу, зокрема: "Pinsel AR" (ГО "Діалог"), "Галерея сценографії" (ГО
Дитячий центр сучасного мистецтва "АГОВ"), "Сучасний театр без кордонів" (ГО "Мистецько-теармевтичний
центр "Непротоптана стежина") та "Форум-театр реального життя" (ГО Молодіжний центр "Нові орбіти")
У першому півріччі відбулись зустрічі із профільними середовищами щодо програми сприяння перекладів ГО
«Форум видавців», разом із ЦБС для дорослих м. Львова розроблено програму заходів проекту «Третій вік:
задоволення від читання», реалізація якого запланована на осінь.
Офіс «Львів місто літератури- ЮНЕСКО» реалізовувало низку літературних заходів, здійснювало промоцію м.
Львова, як літературного центру в містах України і за кордоном.

Молодь та спорт. (Виконавець - Управління молоді та спорту)
Проведено роботи з облаштування дитячих майданчиків за адресами: вул. Є. Патона, 34 – вул. Каховська, 3739; вул. Широка, 72; вул. Сяйво, 21; вул. Суботівська, 9 ; вул. Городоцька, 289; вул. Зубрівська, 17; вул. Ф.
Скорини, 30-32; вул. В. Щурата, 8; вул. Сорочинська, 2-8; вул. Б. Грінченка, 12– 14-а – вул. Загірна,28-а;
вул.Т.Шевченка, 334; вул. І. Величковського, 10; вул. С. Петлюри, 28-30; вул.Володимира Великого, 79; вул.
2017-2019
22
Роксоляни, 59; вул.Клепарівській-вул.Батуринській; вул.Зубрівській, 36; вул.В.Великого, 22; вул. Городоцькій вул. Озаркевича та спортивних майданчиків за адресами вул. Чукаріна, 3; вул. Пстрака, 1; Сяйво, 18
Розпочато роботи по проведенню капітального ремонту дитячо-спортивних майданчиках на: вул.М.Вовчка, 3,
Винниченка, 4 (розпочато роботи з облаштування баскетбольного та скейт майданчика).

Капітальний ремонт дитячо-спортивних майданчиків

Взяли участь близько 2400 осіб. Цей захід став один із наймасовіших у м. Львові. Захід мав на меті
популяризувати спорт та здоровий спосіб життя.
Отримано проектно-кошторисну документацію та скеровано іі на проходження експертизи та отримано
технічні умови в ПрАТ "Львівобленерго" на приєднання даного спортивного комплексу до міських
Реконструкція спортивного комплексу на вул. Кастелівці, 8
2017-2018
електромереж.
Історико-архітектурна спадщина. (Виконавець - Управління охорони історичного середовища)
Проведення у місті бігового марафону LvivHalfMarathon

2017-2018

Тривають реставраційні роботи по об'єктах: реставрація балконів будинку-пам'ятки архітектури на вул.
Генерала Т. Чупринки, 52; вул. Зеленій, 6; вул. І. Франка, 90, вул. Лепкого, 10,12. Реставрація еркеру будинку
на вул. Б. Лепкого, 20. Ремонтно-реставраційні роботи Костелу Домініканців з келіями на пл. Музейній, 3;
Реставраційно-ремонтні роботи церкви св. Параскеви П'ятниці; Реставраційно-ремонтні роботи храму Святої
21-му об"єкті Трійці на вул. Тершаковців, 1-а; Ремонтно-реставраційні роботи фасадів будинку на вул. Підвальній, 9; вул. П.
Реставрація пам’яток архітектури на території об’єкта всесвітньої
тривають
Саксаганського, 11; вул. Т. Шевченка, 4; вул. С. Крушельницької, 23; вул. М. Грушевського, 5, вул. В.
2017-2018
спадщини ЮНЕСКО “Львів Ансамбль історичного центру“
реставраційні Винниченка,2, 4, вул. Краківській, 34, вул. Листопадового Чину, 26, вул. І. Франка, 25, Реставраційно-ремонті
роботи
роботи даху та куполу будинку-пам'ятки архітектури на пл. А. Міцкевича, 6/7; Реставрація криниці з левами
на вул. М. Коперника, Реставрація та консервація руїн Високого Замку; Реставраційно-ремонтні роботи
будівлі шпиталю ім. Митрополита Андрея Шептицького на вул. Є. Озаркевича, Реставрація храму Св.
Миколая на вул. Хмельницького, 28.
Розроблено проектно-кошторисну документацію на 45 об"єктів.
2017-2018
17.04. 2018 р. участь у дискусії "Реставрація Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла: від проекту
до реставрації".
Проведення ряду просвітницьких заходів, конференцій, семінарів
01-10 червня «Майстерня міста», платформа для активного залучення громадськості - заходи, які
щодо підвищення кваліфікації майстрів-реставраторів, семінарів
організовувало управління:
по обміну досвідом
• Воркшоп - Година реставратора (дворик Ратуші)
Туризм. (Виконавці: Управління туризму, ЛКП "Львівське конференц-бюро")
Взято участь у міжнародних заходах: Німеччина (м. Берлін), Україна (м. Київ, м. Харків, м. Одеса, м. Кривий
Участь у туристичних міжнародних заходах (виставках,
Ріг, м. Чернівці, м. Умань, м. Тернопіль), Китай (м. Шанхай), США (м. Нью Йорк), Польща (м. Краків),
2017-2018
12
конференціях, форумах, семінарах)
Ісландія (Рейк'явік)
Розробка та впровадження промоційних кампаній для ключових
сегментів, просування Львова у каналах інформації і продажів,
які використовуються туристами

2017-2018

7

Надання інформації через мережу туристично-інформаційних
центрів, комерціалізація діяльності

2017-2018

32 тисячі
іноземців

Підтримка туристично-привабливих заходів, просування на
ключових та перспективних ринках, координація і
співорганізація тематичних професійних конференцій, форумів,
“круглих столів“

2017-2019

Розробка, придбання, виготовлення туристично-інформаційної,
промоційної та сувенірної продукції

Проект “Привітне місто“

20

5 видів

2017-2019

6 заходів

Здійснено друк поліграфії, придбано промоційну продукцію для виставок, взято участь у заходах, здійснено
прийом міжнародних блогерів та представників ЗМІ (Китай - червень, США - квітень, травень), туроператорів
та турагентів (Індія - січень, Польща - січень, Китай - квітень, червень, Канада - квітень, Іспанія - травень)
Центр туристичної інформації надав інформацію більше 32 тисячам туристів, з яких майже 20 тисяч це
іноземці
Проведено святкування до Міжнародного дня музею, акцію "Різдвяний книжковий обмін", "Подаруй дитині
книжку на Різдво". Проведено Форум гідів та екскурсоводів для учасників зі Львова та інших міст України
(понад 100 осіб). Участь та співорганізація: "круглих столів": "Академія гостинності", зміни до законодавста
"Про туризм", аналіз азійського ринку (Китай, Індія); нетворкінг-зустрічі з туроператорами Львова та
туроператорами з Китаю в рамках фам-турів, "B2B Networking. Tourism", презентації: новорічно-різдвяної
візуальної концепції, переможців Конкурсу соціально-культурних проектів напрямку "Туризм", аналізу роботи
музеїв в онлайн-середовищі, зустрічі Центру туристичної інформації з готелями міста, семінар "Музейна
комунікація"; виставки у Музеї міста "Покращена спадщина", "Pop Up Museum". Підтримка конкурсу для
школярів "Галицька корона", події "Тезе у Львові", Фестивалю українського танцю і культури
Продукція розповсюджена на цільових та потенційних туристичних ринках
Здійснено аналіз закладів харчування та розміщення на предмет доступності для маломобільних груп
населення на онлайн-ресурсах (Booking, TripAdvisor, Google, сайти компаній) та у реєстрі категоризації.
Проведено наочне дослідження закладів харчування Галицького району і зафіксовано наявні пристосування
для маломобільних груп населення. Організовано зустрічі з туроператорами Львова та з потенційними
авіаперевізниками - YanAir (Україна), одна з авіакомпаній Естонії.

Проведення промоційних заходів на цільових ринках, у тому
числі міжнародних (участь у туристичних виставках, форумах,
семінарах, презентаціях та інших заходах)

Робота з міським середовищем (проведення власної MICE
конференції, проведення навчань, підтримка ключових міських
конференцій)

Проведення ознайомчих турів для організаторів заходів ділової
гостинності та прес-турів для журналістів галузевих видань

2017-2019
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2017-2019

Програма “Почесні Амбасадори Львова“ (промоція Львова як
нового напрямку для проведення заходів ділової гостинності)

2017-2019

Програма “Львів Науковий“ (розвиток та підтримка міського
наукового середовища)

2017-2019

1

5

1. Conventa, Любляна (Словенія, 24-25.01), проведено 45 індивідуальних зустрічей із замовниками
2. Convene, Вільнюс (Литва, 14-15.02), проведено близько 45 індивідуальних зустрічей з замовниками
3. International Hospitality Conference, Київ, (17.02)
4. Міжнародна конференція «Туристичний потенціал Бреста. Розробка стратегії», Брест (Білорусь, 06.04)
5. Association Expert Seminar 2018, Франкфурт (Німеччина, 12-14.05)
6. Виставка IMEX, Франкфурт (Німеччина, 15.05), проведено 6 індивідуальних зустрічей із замовниками
7. ICCA CEC Summer Meeting 2018, Вісбаден (Німеччина, 20-22.06)
- Підтримка конференцій:
1. Всеукраїнський студентський конгрес "Університет майбутнього" 15-16.03;
2. Зустріч молоді ТЕЗЕ у Львові 27.04-01.05; '
- Розпочато соціологічне дослідження ринку ділової гостинності Львова соціологічною агенцією «ФАМА»
(березень);
- Організовано візит професійних організаторів конференцій до м. Кракова (Польща) для ознайомлення з
діяльністю організаторів конференцій Кракова та відвідання конференц-локацій (15-16.03)
Організовано ознайомчий тур для членів Американської Торгової Палати (23-25.03, 14 учасників, Київ)
спільно з готельним комплексом «Едем резорт & СПА»
Подано 3 заявки на право проведення міжнародних конференцій у Львові у співпраці з Почесними
Амбасадорами Львова: 1. Заявка на проведення Конференції з рідких речовин 2023 р. (Liquid Matter
Conference 2023) у співпраці з Почесним Амбасадором Львова А.Трохимчуком; 2. Заявка на проведення
Міжнародної конференції з методів Монте-Карло та Квазі-Монте-Карло методів у наукових обчисленнях 2022
р. (International Conference on Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods in Scientific Computing – MCQMC,
2022) у співпраці з Почесним Амбасадором Львова А.Трохимчуком; 3. Заявка на проведення 15-го
Міжнародного конгресу Європейської Асоціації Ветеринарної Фармакології і Токсикології 2021 р. (15th
International Congress of the European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology 2021) у співпраці з
Почесним Амбасадором Львова Ю. Косенком
Проведено співфінансування в рамках Програми «Львів Науковий»:
1. XIV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», присвячена 185
річниці від дня народження Б. Димбовського (10-12.04)
2. 73-ій Міжнародний конгрес ELSA — Європейської Асоціації студентів права (15-22.04)
3. VIII Український з’їзд з електрохімії та VI Науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих
учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу», присвячені 100-річчю НАН України (4-7.06)
4. IV Українсько-польський науковий форум «Транскордонне співробітництво у розбудові єдиної Європи:
теорія, практика та нові можливості» (7-8.06)
5. Міжнародний конгрес МАГ (Міжнародної асоціації гуманітаріїв) «Образ себе» (27-29.06)

