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Регуляторна діяльність

Навчання, тренінги, семінари
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Маркетингова стратегія «Купуй Львівське!»

Проекти



Клуб Ділових 
Людей

Центр підтримки підприємництва

ГАРЯЧИЙ СТІЛ

Адміністративні 
послуги

Місцеві 
замовлення

Супровід 
інвестиційних 

проектів

I-HUB

Start Up Depot

Tech StartUp
School

LvBS УКУ

БІЗНЕС-ІНКУБАТОРИ
КОНСУЛЬТАЦІЇ 

НАВЧАННЯ

Вчимося бізнесу

ЦНАПи

Регуляторні акти

Простір Бізнесу

Invest in Lviv

СОЦІАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМНИЦТВО

ІНФРАСТРУКТУРАКЛАСТЕРИ

Горіховий Дім

Рукомисли

Майстерня мрій

Інкубатор 
Соціального 

підприємництва

Центр Зайнятості

ТПП

Жіночі 
перспективи

Туризм

Видавництва / 
поліграфія

ІТ

Модні індустрії

Біотехнології

Медичного 
туризму



Проведено тендер на 
ремонтні роботи

Ухвала №4708 про 
виділення коштів на 

ремонт

Відкриття Центру 
підтримки 

підприємництва

Розпочато ремонтні 
роботи

Етапи створення незалежного ЦПП

Виділено приміщення

Кінець 2018р. 11.03.2019р. Квітень 2019р. 10.05.2019р. 16.07.2019р. 01.08.2019р.

Консультації, зустрічі



Тренінговий курс «Вчимося бізнесу»
Започатковано – проект 

“Успішні історії ”
Своїми успішними історіями поділились

Роман Федишин

Ярослав Бойчук

Оксана Черепанич

Мар’яна Рибай

Наталія Смуток

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

Кількість учасників – 187

Випускники

Ростислав Радиш –
“Розумна рукавиця ”

Філь Олена - мовна
школа FILLWORD

Кочерган Соломія -
дитячий садочок
“Дошкілля Святої
Софії”

Гема Андрій - студія
гончарства та ліпки
"Yeti House Ceramic 
Studio"

Круглий стіл «Успішні історії
учасників тренінгу «Вчимося

бізнесу» 2017-2018 рр. – 25
учасників

Проведено у 2018 –2019 

10 курсів



Тематичні навчання, тренінги, семінари

Безпека бізнесу, уникнення фінансових, 
репутаційних втрат – 20 осіб

На шляху до якісної звітності за МСФ – 92 
особи

Економіка та підприємництво Львова: 
факти і тенденції – 40 осіб

Навігатор до фінансової свободи – 23 
особи 

Кадри. Перевірки Держпраці. Новий Звіт 
з ЄСВ – 110 осіб

Всього взяли участь 285 осіб.



Проект «Шкільне підприємництво»

Надруковано підручники для 
23 шкіл та зошити для 432 
восьмикласників львівських
шкіл

95 переможів з 26 шкіл та 
МАН пройшли 16 тренінгів у 
Львівській бізнес-школі УКУ

Курс “ Навігатор до фінансової
свободи ” прослухали 1423 
школярі з 77 шкіл



Проект «Навігатор по етикетках»

УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ

ЗАХОДИ
o навчання вчителів
o друк робочих зошитів та 

навчальних підручників
o курс уроків (7 год.) у 6 класах

o залучено 113 львівських шкіл, 123 вчителів 
o 284 класи 
o 1136 інтерактивних груп школярів 
o 10 екскурсій 
o 8 партнерів проекту, які представляють сферу освіти, 

органів влади, ритейл, виробників та школярів 
o інтегрований бюджет проекту – 114,1 тис. UAH



Екскурсії підприємствами
Організовано 15 
екскурсії для 146 
учнів львівських 

шкіл на 
підприємства 

м.Львова

Державне 
підприємство 

«ЛДАРЗ»
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Супровід промислових підприємств

«Програма сприяння розвитку львівських
товаровиробників на 2015-2019 роки» 
o надано право на застосування коригуючого коефіцієнту для 13

підприємств
ПрАТ “ ЛЗЗВК №2”

13



Фінансові механізми підтримки суб’єктів малого і 
середнього підприємництва у м. Львові

Маркетингові ваучери
Хто може податись

Юридичні особи* Фізичні особи –
підприємці **

> 10 працівників
> 1,5 мінімальної
заробітної плати

* сума відшкодування не > 20 тис. 
грн.

> 3 працівників 
> 1 мінімальна 
заробітна плата

** сума відшкодування не > 10 
тис. грн.

Виставкові оператори
5

Учасники програми:

Відшкодовано 
55752 грн. 
станом на 

01.08.2019 рік



6

Мінімальна сума кредиту 200 тис. грн.

Частка відшкодування = 
розміру облікової ставки НБУ

Максимальна сума кредиту не 

> 1 млн. грн.

Максимальний термін кредиту –

36 міс.

Відшкодування відсотків за кредитами

Позичальник фінансує не < 30 
% загальної суми вартості 
об’єкта кредитування

Критерії:
o реєстрація у м. Львові;
o безперервна господарська діяльність протягом 

останніх 12 місяців;
o платоспроможність і відсутність заборгованості;
o легка і харчова промисловість і поліграфія;
o виробництво продукції на території м. Львова;
o середня з/п – не < 7 000 грн.;
o кількість найманих працівників – не < 5 осіб



Кластер видавничої діяльності та поліграфії

Три Поліграфічних ярмарки кар’єри

Звіт кластеру видавничої 
діяльності та поліграфії

Презентація обладнання компанії 
EPSON для прямого друку на текстилі

Засідання кластеру у Центрі 
підтримки підприємництва



Західноукраїнський кластер індустрії моди

Створення модного кластеру

ЛМР організувала Сесію стратегічного 
планування для модного кластеру

o ТОВ «Грегорі» 
o ТзОВ «Самбай» 
o ТзОВ «ТД Жива» 
o ТзОВ «Львівська інноваційна 

школа кравецької 
майстерності» 

o ТзОВ «Юлінде» 
o ГС Національне галузеве 

партнерство в легкій 
промисловості України 
«Фешн Глобус Юкрейн» 

o ПП «Беладонна»

12 лютого 
2018 року 
відкриття 
Львівської 
інноваційної 
школи 
кравецької 
майстерності

Навчання у 
Львівській 
інноваційній школі 
кравецької 
майстерності

Круглий стіл 
"Цифрові 
технології 
друку на 
тканині"



XI Виставка-ярмарок 
«Львівський товаровиробник»

85 підприємств – виробників,
з них 12 учасників HANDMADE

o Конкурс дитячого малюнку «Купуй Львівське» - понад 900 учасників
o Тренінг «Жінки, що впливають»
o Круглий стіл «Успішні історії учасників тренінгу «Вчимося бізнесу»
o Фестиваль перукарського мистецтва “ Галицький талант “
o VIII Конкурс “ Битва модельєрів ”

Маркетингова стратегія «Львівський товаровиробник»



Кадровий потенціал
День Кельнера

Нагороджено 

104 кращих 
кельнерів

Чиновники кельнери

Перегони кельнерів

Соціальна 
реклама «Львів 
шукає кравців»



Проекти міжнародної технічної допомоги

Ініціатива «Партнерство «Відкритий Уряд» (ПВУ): 
план заходів Уряду України на 2018-2020

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.

Підвищення 
інвестиційної 

привабливості регіонів та 
конкурентоспроможності 

регіонів України 
o 2 конференції у м. Києві; 
o 1 поїздка до Республіки 

Польща
Результат: Робота Центру 
підтримки підприємництва 
на базі КУ «Інститут міста»

o Проект Women’s Lab Lviv проектна заявка на 
участь; 

o підтвердження про участь у навчальній програмі 
на 2018 рік; 

o отримано грант на реалізацію проекту



«Стандарти обслуговування інвестора» у 
Вармінсько-Мазурському воєводстві

Проект «Підвищення конкурентоспроможності
українських регіонів та розвиток польсько-
українського економічного співробітництва»

Стартапи та креативні індустрії (дизайн)

Навчальний візит 
представників громади 

Луганської та 
Донецької областей 
«Ефективні місцеві 
практики в сфері 

зниження 
адміністративного 
навантаження на 

бізнес, зменшення 
бюрократії та успішні 
інструменти розвитку 

підприємництва»

Учасники навчального візиту 
перейняли досвід: 
o управління інвестицій та 

проектів 
o ЛКП «Міський центр 

інформаційних технологій»
o Відділ ділових індустрій 

управління економіки
o КУ Інститут міста

Проекти міжнародної технічної допомоги



Гендерні ініціативи

Всеукраїнський форум міст-підписантів 
Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків 
«Методи та інструменти впровадження засад 
Хартії»

06.12.2018

Український жіночий конгрес

вересень м. Львів грудень м. Київ

Атлас підписантів 
Європейської хартії

1736 підписантів у Європі 

35 країн



Розміщено – 7 проектів РА і АРВ

Висвітлено – 10 звітів про 
відстеження

результативності РА

Воркшоп презентації
проекту «Регуляторна
мапа України»
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діє Положення про реалізацію ЛМР 
та її виконавчими органами 
державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності

Прийнято - 7 РА

34 РА

№1

Ми перші

Регуляторна політика



Місто підключено до офіційної 
платформи ефективного 

регулювання

Допомога людям відкрити власний бізнес

Популярні види бізнесу :

Фріланс

Кафе, ресторани

Міні-пекарні

Салон краси

Міні-маркет

Курси іноземних мов

Фотостудія

Фітнес центри

Веб-студія

Коворкінг

Бар

Веломайстерня

Весільне агенство

Квест-кімната

Магазини

Кількість 
кейсів: 24



1 2 3



Електронний журнал «Простір 
бізнесу» - 29 номерів з початку 

2019 року (всього 137)
Постійна електронна 
розсилка актуальної 

інформації

Консультації щодо 
відкриття та ведення 

власної справи

Адміністрування розділу “Економіка” на 
порталі ЛМР

Розміщення новин на сторінці відділу ділових 
індустрій у мережі Facebook

Інформаційно-консультативна підтримка



Дякуємо за увагу


