
ЗВІТ ПО ПРОГРАМІ СПРИЯННЯ 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА У м. ЛЬВОВІ

НА 2017-2019 РОКИ

І півріччя 2018



Регуляторна 

діяльність
Проекти

Навчання, 

тренінги, 

семінари

Напрямки роботи

Маркетингова 

стратегія “Купуй 

Львівське!”



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 –

успішні історії 

Проведено у 

І півріччі 2018 

року –

V курсів

Кількість учасників у І 

півріччі 2018 – 95

1;25

2;203;17

4;15

5;13

Участь у тренінгах

Своїми успішними історіями поділились : керівник ТзОВ 

«Жорж Матаі Україна» Наталія Смуток, керівник ТзОВ 

«Самбай» Мар’яна Рибай, директор ПП «Диз-Арт» 

Ярослав Бойчук, співзасновник групи компаній «Шувар» 

Роман Федишин 



Тематичні навчання

Назва тренінгу, семінару, конференції Кількість осіб

• На шляху до якісної звітності за МСФ 92

• Економіка та підприємництво Львова: факти і тенденції 40

• Навігатор до фінансової свободи 23

155

Навчання



Проект
«Шкільне підприємництво»

Надруковано 

підручники для 23

шкіл та зошити для

432 дев'ятикласників 

львівських шкіл

24 переможці з 8

шкіл 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

 затверджено План прийняття регуляторних актів на 

2018 рік РМГ від 10.01.2018 № 2. 

 ухвалою міської ради у березні 2018 року 

затверджено Положення про реалізацію ЛМР та її 

виконавчими органами державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності;

 узагальнено перелік прийнятих регуляторних актів

Львівської міської ради у 2018 році



Супровід промислових підприємств

ТзОВ «Львівський монтажно-заготівельний завод»

«Програмою сприяння розвитку львівських 

товаровиробників на 2015-2018 роки» надано право на 

застосування коригуючого коефіцієнту

6 підприємствам



Екскурсії підприємствами

Державне 

підприємство 

Львівський 

Державний авіаційно-

ремонтний завод 

«ЛДАРЗ»

Організовано 16 екскурсій 

для 417 учнів на 

підприємства м. Львова 

для учнів Львівських шкіл



День кельнера

Кадровий потенціал

Нагороджено 79 

кращих кельнерів 

Перегони кельнерів

Чиновники 

кельнери



Західноукраїнський кластер індустрії 
моди

Створення модного 

кластеру

12 лютого відкриття Львівської 

інноваційної школи кравецької 

майстерності

ЛМР організувала Сесію стратегічного 

планування для модного кластеру   

• ТОВ «Грегорі текстиль» 

• ТзОВ «Самбай»

• ТзОВ «ТД Жива»

• ТзОВ «Львівська інноваційна школа 

кравецької майстерності»

• ТзОВ «Юлінде»

• ГС Національне галузеве партнерство 

в легкій промисловості України «Фешн 

Глобус Юкрейн»

• ПП «Беладонна»



Кластер видавничої діяльності та поліграфії

Поліграфічний 

ярмарок кар’єри

Звіт кластеру 

видавничої діяльності 

та поліграфії

Презентація обладнання 

компанії EPSON для 

прямого  друк на текстилі



Проекти міжнародної 
технічної допомоги 2018

Підвищення інвестиційної 

привабливості регіонів та 

конкурентоспроможності регіонів 

України

 1 конференція у м. Києві;

Результат:

Робота Центру підтримки 

підприємництва на базі 

КУ «Інститут міста»

Проект Women’s Lab Lviv

 проектна заявка на участь;

 підтвердження про участь у 

навчальній програмі на 2018 рік;

 отримано грант на реалізацію 

проекту

ЛМР приєдналась до ініціативи «Мери за економічне

зростання», яка є новим проектом Європейського

союзу, що розпочала діяльність у січні 2017 року в

рамках Східного партнерства.

Ініціатива «Партнерство «Відкритий Уряд» 

(ПВУ): план заходів Уряду України на 2018-2020



Центр підтримки підприємництва

ГАРЯЧИЙ СТІЛ БІЗНЕС -ІНКУБАТОРИ КОНСУЛЬТАЦІЇ 
НАВЧАННЯ

СОЦІАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМНИЦТВО

ІНФРАСТРУКТУРА КЛАСТЕРИ

Адміністративні 
послуги

Місцеві 
замовлення

I-HUB

Start Up Depot

Tech StartUp
School

LvBS УКУ

Вчимося бізнесу

ЦНАПи

Простір Бізнесу

Invest in Lviv

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



Інформаційно-консультативна підтримка

Електронний журнал 

«Простір бізнесу» - 23 номери

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


