
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗВІТ ПО «ПРОГРАМІ СПРИЯННЯ  
 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА У м. ЛЬВОВІ 
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2017 



Регуляторна 

діяльність 
Проекти 

Навчання, 

тренінги, 

семінари 

Напрямки роботи 

Маркетингова 

стратегія “Купуй 

Львівське!” 



Маркетингова стратегія  
«Купуй Львівське!» 

10 виставка – ярмарок «Львівський товаровиробник» 

100 підприємств – 

виробників: 

 одяг; 

 взуття; 

 продукти 

харчування; 

 меблі; 

 будівельні 

матеріали; 

 поліграфічна 

продукція та ін. 

  

 

24 учасники 

HANDMADE 

Конкурс дитячого малюнку  
«Купуй Львівське» - понад 800 учасників 



Тренінговий курс  
«Вчимося бізнесу» 

Реалізовується в рамках Програми сприяння розвитку підприємництва  
у м.Львові на 2017 – 2019 роки навчання для підприємців – початківців,  

в тому числі жінок 

Започатковано – 

2009 рік 

Проведено у 

2017 –  

VII курсів 

Кількість 

учасників у 2017 

– 150 

1; 30 

2; 19 

3; 15 

4; 23 

5; 23 

6; 17 

7; 23 

УЧАСТЬ У 
ТРЕНІНГАХ 



Тематичні навчання 

Назва тренінгу, семінару, конференції К-ть  осіб 

Звітність для ПАТ за 2016 рік 81 

Податкова звітність для ПрАТ 82 

Зміни у податковому законодавстві для малого і середнього бізнесу 102 

Розрахунок М-Тесту при підготовці АРВ 15 

Сучасні технології виходу українських компаній на міжнародні ринки 44 

Електронна система закупівель - нові можливості для бізнесу 15 

Перші кроки у власному бізнесі, що важливо знати 23 

Зміни в трудовому законодавстві 60 

Професійна відповідальність аудитора 165 

587 



Проект 
«Шкільне підприємництво» 

Надруковано 

підручники для 23 

шкіл та зошити для 

500 девятикласників 

львівських шкіл  

20 переможців 

пройшли  

4 тренінги у  

Львівській бізнес-

школі УКУ 



Проект  
«Навігатор по етикетках» 

Заходи 

 навчання вчителів 
 друк робочих зошитів 
та навчальних підручників 

 курс уроків (7 год.) у 6 класах 

Учасники проекту 

 залучено 100 львівських шкіл, 116 вчителів 

 253  класи 

 950 інтерактивних груп школярів 

 60 креативних індивідуальних та групових завдань    

 8 партнерів проекту, як представляють сферу освіти, органів 

влади, ритейл, виробників та школярів 

 інтегрований бюджет проекту – 280  тис. UAH 



      Регуляторна діяльність 

 

 прийнято РМГ «Про план прийняття регуляторних актів на 

2017 рік» від 25.01.2017 №19;  

 внесено 5 змін і доповнень до РМГ від 25.01.2017 №19;  

 прийнято 6  регуляторних акти, з них:  3 ухвали; 3 РВК. 

 14.03.2017 р. спільно з представниками Державної регуляторної служби  у  
Львівській області організовано і проведено  семінар для розробників РА  
 забезпечено участь у 3 семінарах в рамках реалізації ініціативи «Львівський 

регуляторний хаб»; 
 23.06.2017 р. – участь у спільному брифінгу з Львівським регуляторним хабом щодо  

розробки кращих регуляцій для бізнесу 



Супровід промислових підприємств 

Інформація потенційним 

інвесторам щодо вільних 

земельних ділянок; приміщень 

для розміщення нових 

виробництв 

Спільно з Шевченківською 

РА облаштовано проїзд 

центральний у Рясне-2  



День кельнера 

Представлено 27 колекцій з 

Києва, Харкова, Одеси, 

Тернополя, Червонограду, 

Херсону. 

День підприємця  

Нагороджено 7 підприємців 

Кадровий потенціал 

Битва модельєрів Галицький талант 

Нагороджено 100 

кращих кельнерів  

Прорив  
у легкій промисловості 

Представлено 18 колекцій зі 
Львова, Тернополя та Польщі. 

2-й Всеукраїнський конкурс  



Проекти міжнародної  
технічної допомоги 2017 

Підвищення інвестиційної 

привабливості регіонів та 

конкурентоспроможності 

регіонів України 

 

 8 семінарів і конференцій у  

м. Києві; 

 5 навчальних візитів до РП;  

 зустріч польських та українських 

партнерів проекту у бізнес-

інкубаторах м. Львова: Start up 

Depot та I Hub Lviv; 

 обладнання для забезпечення 

діяльності Центру підтримки 

підприємництва: 4 ноутбуки, 

 проектор, маршрутизатор, 

 телевізор 

 Результат: 

відкриття Центру підтримки 

підприємництва на базі  

КУ «Інститут міста» 

Забезпечення місцевої 

демократії та всебічного 

розвитку міста за допомогою 

симбіозного підходу 

 

 проектна заявка на участь; 

 підтвердження про участь у 

навчальній програмі на 2018-2019 

роки. 



Центр підтримки підприємництва 

Модний 

кластер 



 
Спільні проекти з підприємцями 
 1. Облаштування  дитячого майданчика  на подвір’ї 

Храму Покрови Пресвятої Богородиці  

(вул. Личаківська, 175)  

2. Проект «Маленький Принц. Львів, що любить тварин»:  

навчання; 

друк методичних  

матеріалів 

   

 

 
6 984 - учні 

   200 - класів 

   118 - СЗШ 

   118 - вчителів  
  

  3.Спільно зібрані та передані кошти фонду Таблеточки для допомоги онкохворим дітям 



Інформаційно-консультативна підтримка 

Електронний журнал 

«Простір бізнесу» - 49 номерів 

Адміністрування розділу 

“Економіка” на порталі 

ЛМР 

Постійна електронна 

розсилка актуальної 

інформації 

Розміщення новин на 

сторінці відділу ділових 

індустрій у мережі 

Facebook 

Консультації щодо 

відкриття та ведення 

власної справи 



 
Львівські товаровиробники 

у світі 

Прем’єр – міністр Канади  

Джастін Трюдо отримав в подарунок 

шкарпетки львівського 

виробництва Dodo Socks, DUNA,  

LMS & Accent 

Компанія Самбай одягнула 

українських ОЛІМПІЙЦІВ в 

сорочки львівського 

виробництва!!! 

 Ці неймовірні люди 

представлятимуть нашу країну на 

Олімпійських іграх у Кореї 

https://www.facebook.com/dodosocks/?fref=mentions
https://www.facebook.com/dunaukraine/?fref=mentions
https://www.facebook.com/accentsocks/?fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9/209822049222164?fref=mentions

