
Кількісні 

показники

Якісні показники

 Лабораторне та демонстраційне 

обладнання, інтерактивні мультитач 

панелі

2017-2019
26 

комплектів

Розроблено концепцію інтерактивного кабінету фізики. Закуплено та встановлено обладнання 

для 26  кабінетів фізики у  загальноосвітніх навчальних закладах 

 Електронне навчальне середовище 2017-2018

3 

конференції 

е-освіти для 

239 освітян

Управління освіти спільно з департаментом розвитку розробило змістове наповнення 

мультимедійного забезпечення з предметів: «Фізика», «Хімія», "Біологія", "Математика" та 

провело популяризацію використання мультимедійного контенту та інтерактивної техніки на 

уроках. Здійснено навчання для вчителів а саме: проведено 5-ть тренінгів з використання 

хмарних технологій; 3 презентації з використання змістового наповнення на уроках «Фізики», 

«Хімії», "Біології"; 2 робочі групи для перекладу 169 роликів з англійської та російської мов на 

українську мову;  тренінги з використування мультибордів для 105 вчителів. Реалізовано 

конкурс "MultiBoard в дії": 4 призери, 973 відданих голоси; опитано 61 вчителя та 302 учнів 

щодо використання мультибордів 

 Дошкільні навчальні заклади 2017-2018

Виконано капітальний ремонт:  приміщень - ДНЗ №109, ДНЗ №116; покрівлі - ДНЗ №48;  

капітальний ремонт пральні - ДНЗ №31, ДНЗ №73; капітальний ремонт із заміною вікон - ДНЗ 

№106, ДНЗ №153, ДНЗ "Дзвіночок", ДНЗ "Любисток"; капітальний ремонт території, систем 

водопостачання - ДНЗ № 168, ДНЗ "Лісова казка".     

 Літні мовні школи 2017-2018 600 учнів
З червня 2017 року організовано 11 мовних шкіл на базі ЗНЗ м. Львова. Залучено 600 учнів до 

навчального процесу. 

Загально-освітні навчальні заклади 2017-2018

Виконано капітальний ремонт приміщень - НВК школа-садок І-ІІІ ступеня №38, СЗШ №99; 

замінено вікна - СЗШ №13, СЗШ №48, СЗШ №96, НВК "Школа-гімназія "Галицька", НВК ім. 

В.Симоненка;  капітальний ремонт покрівель - СЗШ №99; капітальний ремонт санвузлів - СЗШ 

№23, СЗШ №27, СЗШ №66, СЗШ №91, СЗШ №97, СЗШ №99, НВК школа-садок №94, ЛТЛ, 

НВК школа-садок "Софія"; капітальний ремонт системи опалення - СЗШ №91;  капітальний 

ремонт покриття подвірꞌя - ЛСЗШ №8, СЗШ №23, ЛСШ №69, НВК "Гроно"; капітальний 

ремонт системи водопостачання та водовідведення - СЗШ №17, СЗШ №67, СЗШ №90. 

Виконано  капітальний ремонт перекриття над басейном - СЗШ №36; капітальний ремонт 

спортзалу - СЗШ №65.

“Friendly school“ 2017 В рамках проекту  проведено облаштування медичного кабінету в СЗШ №42

Амбулаторії, відділення сімейної 

медицини 
2017-2018

 0,266 

тис.кв.м  

1) Відкрито 1 амбулаторію сімейної медицини на вул. Тернопільській, 9;   2) Проводяться  

роботи з ремонту приміщень  на вул.  Личаківській, 119

Міський Центр паліативної 

допомоги
2017-2018

Розробляється проект.  У 2018 році початок  будівельних робіт.

У 2020 році – введення об'єкту в експлуатацію.

Обладнання для закладів охорони 

здоров’я 
2017-2019 49 одиниць

Придбано 49 од. фізіотерапевтичного обладнання

Запобігання дитячій інвалідності та 

медикаментозне забезпечення дітей-

інвалідів 

2017-2019

Медичним   персоналом   закладів    охорони  здоров’я м. Львова (ЗОЗ) постійно проводиться 

санітарно-просвітня 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.

Ранній скринінг вроджених вад 

слуху та зору новонароджених дітей
2017-2019  584 дитини

Проводиться у комунальній міській дитячій клінічній лікарні м. Львова.  У першому півріччі 

2017 року обстежено 584 дитини.

Медико-педагогічний контроль 2017-2019
Охоплено 

100% учнів                                                                                                                                                                                                                                              

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. 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.

Заходи для дітей з особливими 

потребами
2017-2018 10

Проведено розвагу "Щедрик, щедрик, щедрівочка"; здійснено майстер-клас для дітей по 

розмальовуванню писанок; проведено захід «Велике дитяче свято» до дня захисту дітей, 

"Шевченків день"; Здійснено перегляд вистав "Золоте курча" та "Театр слова". Відбулись 

виїзди: у дельфінарій «Оскар» м. Трускавець (3 виїзди), с. Унів (1 виїзд), у Стрийський парк, у 

відпочинковий комплекс "Чарівна долина", "Озерний край", "Криве озеро".

Семінари та тренінги для батьків 

дітей з особливими потребами
2017-2019 18

Проведено семінари: "Корекція поведінки у дітей з особливими потребами"; "Особливості 

організації навчально-виховного процесу для дітей з особливими потребами"; "Аналіз графіків 

спостережень за дітьми"; "Право на освітні та соціальні послуги".

“Львівський міський центр 

реабілітації “Джерело“
2017-2019 1

Започатковано надання реабілітаційних послуг, шляхом виведення на зовні осередків для 

молоді з особливими потребами старше 35 років. Першим осередком такої діяльності став 

центр на вул. Дністерській, 12.

Заходи  для людей з особливими 

потребами
2017-2019 11

Проведено «Інтегрований концерт «Відчинилося життя в Польщі». Виконавець – Львівський 

обласний осередок громадської організації «Українська спілка інвалідів» – УСІ; «Мандрівна 

планета». Виконавець – громадська організація «Фонд реабілітації незрячих»;  «Літній 

оздоровчий табір». Виконавець – Благодійний фонд «Карітас - Львів УГКЦ»; «Літній 

оздоровчо-реабілітаційний табір для дітей з вадами слуху та сімей, що їх виховують під 

керівництвом спеціалістів»;  «Здоров’я в подарунок». Виконавець – громадська організація  

Молодіжний спортивно-оздоровчий клуб «Дивосил-здоров’я». 

Соціальна майстерня для людей з 

особливими потребами 
2017 1

У І півріччі розпочато діяльність соціальної майстерні для осіб з неповносправністю ГО 

«Майстерня мрії» з фасування та реалізації фіточаїв особами з інвалідністю (реабілітація через 

працетерапію) у  приміщенні Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб 

(Кирилівська, 3а). 

Ресоціалізація осіб, звільнених з 

місць позбавлення волі
2017 1

У першому півріччі 2017 року відбувається 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.

Охорона здоров’я. (Виконавець - управління охорони здоровꞌя)

Проекти міста Термін 

виконання

Вжиті  заходи станом на 01.07.2017

Місто у якому комфортно жити, навчатись, працювати

Освіта. (Виконавці: управління освіти, департамент розвитку)

Соціальний захист. (Виконавець - управління соціального захисту)



Мережі соціальних їдалень 2017 1

З березня 2017 функціонує кухня, на якій готується щоденне гаряче харчування для бездомних 

у Центрі обліку та перебування бездомних осіб (вул. Кирилівська, 3а). За 4 місяці 

функціонування кухні було надано 5288 порцій харчування для потребуючих осіб харчування

Соціальний гуртожиток 2017-2018

Проводиться реконструкція будівлі соціального гуртожитку для дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх числа та внутрішньопереміщених осіб у м. Львові на вул. 

Угорській,2

Мережі закладів дозвілля та навчань 

для пенсіонерів
2017 2

Львівським міським територіальним центром за адресою вул.С.Петлюри,29 для літніх львів’ян 

облаштовано комп’ютерний клас. Згідно проведеного анкетування бажання пройти 

комп’ютерний курс виявило 150 літніх львів’ян. На сьогодні розпочато навчальний курс 

«Комп’ютер з нуля» з 4 групами  по 7 чоловік. Також  для підопічних, які перебувають на 

обслуговуванні у відділенні соціально-побутової реабілітації відкрито кабінет з масажу. 

"Єдине вікно“ для соціальних послуг 2017

Надається понад 170 видів соціальних послуг, якими користується близько 250 тис. мешканців. 

Запроваджено прийом громадян за системою "електронної черги" у відділах соціального 

захисту. Оптимізовано графік прийому громадян у Єдиних приймальнях відділів соціального 

захисту з метою оперативнішого опрацювання документів. Запроваджено систему прийому 

громадян з інвалідністю (візочників) без урахування місця їх реєстрації. Встановлено 

відеонагляд в “єдиній приймальні” Франківського, Залізничного, Галицького та Сихівського 

відділів соціального захисту.

Розпочато залучення коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на суму 20 

млн.євро, в липні 2017р. підписано угоду про наміри щодо підготовки кредитного 

фінансування. Окрім кредитних коштів та власного фінансування, планується залучити 

грантові кошти від міжнародної організації "Східне партнерство енергоефективності та 

навколишнього середовища" (Е5Р) на суму 10 млн.євро.

Щодо залучення кредитного фінансування Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на суму 

75 млн.євро, пройдено 1 етап відбору, скринінг якості та доцільності проекту, подано 

документацію для проведення оцінки фінансового стану бенефіціара проекту.

Проект «Комплексне вирішення проблем поводження з ТПВ» включає наступні складові:

1. Рекультивацію сміттєзвалища в с. Грибовичі 

2. Будівництво сучасного сміттєпереробного комплексу 

Техніко-економічне обґрунтування Проекту виконує французька інженерна компанія EGIS за 

кошти французького уряду.

Шляхопровід на перехресті вул. Т. 

Шевченка – вул. О. Ковча
2017-2019

Отримано  техніко-економічне обгрунтування та здійснюється проектування для будівництва 

даного обꞌєкта.

Комфортні зупинки громадського 

транспорту
2017-2019 33 шт.

Відремонтовано зупинки на просп. В. Чорновола, просп. Червоної Калини,62,              пл. 

Двірцева, пл. М.Кропивницького, пл. М.Кропивницького,8 вул. Ст. Бандери,73,    вул. 

Д.Вітовського, вул. Городоцькій,155,175, вул. Зеленій,12, вул. Личаківській,35, вул. 

Личаківській,69, вул. Митрополита Андрея, вул. Шота Руставелі, вул. І.Франка, вул. Генерала 

Т. Чупринки-вул. С.Бандери,11, вул. Генерала Т. Чупринки,27, вул. Генерала Т. Чупринки,55-А, 

вул. Любінська,102, вул. Кульпарківська,226-А, вул. В.Великого,26, вул. Зеленій,77, вул. 

Кульпарківська,123, вул. І. Мечникова, вул. Науковій,35-А, вул. Сихівська, вул. Стрийська,35

Завершуються роботи з будівництва каналізаційних мереж в  районі вул. Ряснянська – 

Брюховецька, вул. Січова – вул. Полуднева, вул. Станційна – вул. Зимновідська. Розпочато 

роботи з каналізування районів вул. Старознесенська – вул. Балкова, вул. Старознесенська – 

вул. Богданівська, вул. Глинянський Тракт (вул. Кошова, вул. Козацька, вул. Табірна), вул. 

Болбочана, будівництва напірно-самотічних каналізаційних колекторів в смт. Рудно. 

Виготовляється ПКД для каналізування району вул. Дорога Кривчицька-вул.Міжгірна, район 

“Стара Левандівка" (вул. На Чвертях - вул. Є. Олесницького, вул. Загородня, вул. Пропелерна, 

вул. Моторна, вул. Д. Чижевського, вул. Г. Чечета, вул. М. Каганця, вул. Л. Мацієвича, вул. Є. 

Олесницького), вул. Лучкая-вул.Світла, вул. Абхазької, вул. Метлинського, вул. Радехівської, 

вул. Черкаської, вул.Грядова-вул.Ковельська, вул.Поворотна, вул.Перехід, вул.Яловець-вул. 

Букова, вул. С. Подолинського - вул. Тарасівської.

Інтерактивний громадський простір 

“Місце щасливих людей“  на пл. О. 

Гасина

2017-2018

Проведено архітектурний конкурс на кращу концепцію цілісного сучасного інтерактивного 

громадського простору, укладено договір закупівлі розроблення проектно-кошторисної 

документації проекту облаштування інтерактивного громадського простору з переможцем 

конкурсу, розробляється проект облаштування інтерактивного громадського простору.

Громадський простір з вшанування 

пам’яті героїв “Небесної Сотні“
2017-2018

Проведено відкритий архітектурний конкурс на кращу концепцію громадського простору, 

заплановано проведення геодезично-розслідувальних робіт. Розробляється детальний план 

території.

1603 м.кв. Облаштувано пішохідні доріжки на "На Валах-2"

180 м.кв. Встановлено парапетне покриття та проведено ремонт підпірних стінок на  вул.Свєнціцького

250 м.кв. Облаштовано пішохідні доріжки та проведено ремонт підпірних стінок на пл.Є.Маланюка

Проведено підготовчі роботи на дитячому майданчику біля пам'ятника Ст.Бандері

Оформлено документацію на обꞌєкт "Ремонт площі біля пам'ятника Т.Шевченку"

524 м.кв Встановлено тротуарне покриття та замінено гранітні плити на  площі біля пам'ятника 

Ст.Бандері

Проведено конкурс на кращий проект для  скверу Святого Юра

  2635м.кв. Встановлено дорожнє покриття вул. Шафарика,6,8,10;  на вул.Ів.Франка,23. Проведено 

громадські слухання.

797 м.кв. Встановлено дорожнє покриття  вул. Б. Хмельницького (від вул. Грінченка до вул. Мідної)

Інфраструктура та благоустрій міста. (Виконавці: департамент житлового господарства та інфраструктури, управління 

інвестицій та проектів, районні адміністрації, управління регулювання забудови, департамент містобудування)

Комплексне вирішення проблем 

поводження з ТПВ у м. Львові
2017-2019

Мережі водопостачання та 

водовідведення у неканалізованих 

житлових масивах міста

2017-2018

 Громадські простори у районах 

міста
2017-2018



Ремонти дворів з облаштуванням 

спеціальних зон 
2017-2018

Оформлено документацію на вул.Турецька,4;  вул.Кирила і Мефодія,29-30; вул.Стрийська, 

36,36а,38,40,42; вул.Гоголя, 6-8. Проведено ремонт хідників: вул. Грицая, вул. Кордуби,2-12, вул. 

Родини Крушельницьких,  вул. Петра Могили, вул.Керченська,13, вул.Лисеницька,4, 

вул.К.Левицького,126, вул.Коциловського,3, вул.Мала,6, вул.Туган-Барановського,26-36, 

вул.Китайська,18. Встановлено лавки:  вул.Лисенка,14 - 7 шт. Встановлено сміттєві урни: 

пл.Митна - 5 шт. Виконано ремонт: вул. Наукова, 108; вул. Наукова, 104; вул. Наукова, 56; вул. 

Стрийська, 50-56; вул. Стрийська, 58-66; вул. Стрийська, 76-76в; вул. Наукова, 11; вул. Наукова, 

13; вул. Наукова, 15; вул. Наукова, 19; вул. Наукова, 21; вул. Наукова, 23; Творча, 16; Шевченка, 

374 (360 м.кв.).

Реконструкція пл. Двірцевої 2017
Укладено угоду з ЛКП "Інститут просторового розвитку" на виготовлення проектної 

документації 

Парки: "Залізна Вода", 

"Замарстинівський",  "700-річчя м. 

Львова"

2017-2019

Парк "Залізна Вода": завершено виконання робіт із замощення садово-паркової доріжки, яка 

сполучає вул. Кибальчича з вул. Стуса. Також продовжуються роботи з відновлення садово-

паркової доріжки, яка сполучає вул. Мишуги з вул. Мушака.  Встановлено елементи паркового 

благоустрою, таких як садово-паркові дивани та урни;  Парк "Замарстинівський": оголошено 

тендерну процедуру закупівлі. Парк "700-річчя Львова": оголошено тендерну процедуру 

закупівлі. 

1506 м.кв Облаштовано паркінг на території біля державного Львівського цирку, в тому числі, 

облаштовано паркомісця для людей з особливими потребами.

Встановлено тактильну плитку на вул. Володимира Великого, 33 

6693 м.кв Виконано ремонт вулично-дорожньої мережі: вул. Шевченка,344; вул. Шевченка,344а; вул. 

Величковського,10 (садок); вул. Окуневського,1; вул. Шевченка (від Сільпо до Ринку); вул. 

Ковалевська; вул. Величковського,4-8; вул. Млинова; вул. Ланова; вул. Погідна; вул.Шевченка, 

340. Проводяться ремонтні роботи: вул.Волошкова, вул.Вербова, вул.Плугова, вул.Ветеранів, 

вул.Розлога. 

Освітлення нерегульованих 

пішохідних переходів
2017-2018

Визначено перелік нерегульованих пішохідних переходів та здійснюється проектно-

кошторисна документація

Індивідуальні теплові пункти 2017-2018
Проведено тендерні процедури та скеровано документи для погодження в Європейський банк 

реконструкції та розвитку.

Енергетичний блок на біопаливі з 

супутнім виробництвом 

електроенергії 

2017

Виготовлено техніко-економічне обгрунтування по об’єкту «Будівництво енергетичного блоку 

на альтернативному виді палива (щепа) на ТЦ «Південна» (котельня «Кінескоп»)». Техніко-

економічне обгрунтування  надано на перевірку в Європейський банк реконструкції та 

розвитку. 

Станція зброджування осаду 2017-2019

Визначено консультантів для реалізації проекту "Реконструкція та будівництво станції 

переробки мулу для очистки та утилізації стічних вод та виробництва біогазу для конгенерації 

у м. Львові"

"Теплий дім"
2017-2019 4

У рамках програми  “Теплий дім“ з впровадження заходів з енергозбереження проводиться 

заміна вікон МЗК, вхідних дверей, встановлення ІТП та капітальний ремонт мереж опалення. 

Відшкодовано частину кредитів отриманих 3-ма ОСББ та 1-им ЖБК. 

"Енергоефективна оселя"
2017-2019 6

У рамках програми "Енергоефективна оселя"  проводиться заміна вікон на енергозберігаючі, 

термомодернізація будинків. Відшкодовано частину кредитів отриманих 6-ма фізичними 

особами.

Функціонування ОСББ 
2017-2019 6

Проводиться ремонт м'якої покрівлі, інженерних мереж та реконструкція електромережі. 

Проведені ремонтні роботи в 6-ох будинках  (4 - СРА, 1 - ФРА, 1 - ЗРА)

Підземний та багаторівневий паркінг 2017-2019

Відповідно до рішенням виконавчого комітету від 30.06.2017 № 574  на території        вул. О. 

Архипенка, вул. Шота Руставелі, пл. Є. Петрушевича затверджено детальний план. Рішенням 

виконавчого комітету від 24.02.2017 № 123 надано дозвіл на розробку детального плану з 

будівництвом підземного багаторівневого майданчика для паркування навпроти  головного 

корпусу Львівського національного університету ім. І. Франка.  Видано ЛКП “Зелений Львів“ 

технічне завдання на розроблення зазначеного детального плану території. 

Безготівковий розрахунок за послуги 

з перевезення у міському 

громадському транспорті

2017-2018

В рамках проекту "Впровадження автоматизованої системи оплати проїзду у громадському 

транспорті м. Львова". проведено інформаційну кампанію щодо визначення назви 

електронного квитка, назва якої "Леокарт". 

Мережа велосипедних доріжок 2017-2019 3381,5 м.кв.
Влаштовано асфальтобетонне покриття 3381,5 м.кв., встановлено бетонні поребрики   3097 

м.кв., встановлено бордюри  138 м.кв.

102,2 %

До загального фонду міського бюджету міста без врахування міжбюджетних трансфертів за 7 

місяців 2017 року надійшло 2 508,6  млн.грн., що складає  102,2 % до плану  та на 568,0 

млн.грн. більше, ніж січень-липень 2016 року. 

 106,2 %
від податку з доходів фізичних осіб надійшло 1 463,9 млн.грн., що складає 106,2 % до плану та 

на 376,3 млн. грн. більше у порівнянні до січня-липня 2016 року.

142,6%
від єдиного податку – 443,1 млн.грн., що на 132,6 млн.грн. (142,6%) більше у порівнянні до 

січня-липня 2016 року.

237,4%
від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 50,9 млн.грн., що складає 

237,4% до плану та на 29,0 млн.грн. більше у порівнянні до січня-липня 2016 р.

105,5%

від акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів – 183,7 млн. грн., що складає 105,5% до плану та на 7,2 млн. грн.  більше у порівнянні 

до січня-липня 2016 року.

138,1%

надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту -     69,0 млн. 

грн., що складає 138,1% до плану та на 26,5 млн. грн.  більше у порівнянні до січня-липня 2016 

року.

Енергетика. (Виконавець - департамент житлового господарства та інфраструктур: ЛМКП "Львівтеплоенерго" та  ЛМКП 

"Львівводоканал")

Адаптація міста для людей з 

особливими потребами
2017-2018

Безпека. (Виконавець - Департамент житлового господарства та інфраструктури)

Житловий фонд. (Виконавець: департамент житлового господарства та інфраструктури)

Транспорт. (Виконавці: департамент житлового господарства та інфраструктури, ЛКП "Львівавтодор", департамент 

містобудування)

Розвинута конкурентноздатна та іноваційна економіка

Економіка міста. (Виконавці: департамент економічного розвитку; управління інвестицій та проектів; управління 

економіки; департамент містобудування; департамент фінансової політики)

Доходи міського бюджету 2017-2019



Рівень середньої заробітної плати 2017-2019

Середньомісячна заробітної плати у м. Львові зросла з початку 2017 року на 1 652 грн.  (33,5%) 

та становить у червні  6 580 грн. Спостерігається ріст заробітної плати найманих працівників 

на таких підприємствах м.Львова: ПАТ «Львівський холодокомбінат» –             12 155 грн.; 

ТзОВ Підприємство «Кліше»  – 9 547 грн.; Корпорація «Енергоресурс-Інвест»  – 8 485 грн.; 

ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня» – 14 225 грн.; ТзОВ «Міта-Техніка» – 63 190 грн; ТОВ 

«Сілего технолоджі»  – 56 264 грн; ТзОВ «Українські інформаційні технології» - 14 000 грн.

Трамвайне депо на Сахарова 2017-2019  4 наради

Прийнято ухвалу про затвердження інвестиційного проекту "Реконструкція трамвайного депо з 

метою створення інноваційно-креативного простору", здійснено підготовку для проведення 

інвестиційного конкурсу, створено дорожню карту проекту.

Велосипедне кільце навколо 

історичної частини міста Львова
2017-2019

В рамках програми транскордонного співробітництва "Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 

рр" підготовлено та подано концептуальну записку та аплікаційну форму для реалізації проекту 

"Створення велосипедного шляху всесвітньої спадщини на польсько-українському 

прикордонні". Пройдено перший етап відбору.

Розвиток підприємницької 

діяльності
2017-2019

486 

учасників

Проведено 11 тренінгів з питань: започаткування власної справи; звітності для публічних 

акціонерних товарист; щодо податкової звітності для приватних акціонерних товарист; зміни в 

податковому законодавстві для малого і середнього бізнесу; сучасні технології виходу 

українських компаній на міжнародні ринки; електронна система закупівель - нові можливості 

для бізнесу; перші кроки у власному бізнесі "Вчимося бізнесу"; зміни в трудовому 

законодавстві для підприємств. Організовано та проведено захід з популяризації професії 

офіціанта "День Кельнера" та відзначено 97 кращих кельнерів м. Львова.

Робочі місця на підприємствах з 

іноземними інвестиціями
2017-2018

Проведено соціологічне дослідження на тему "Виявлення причин кадрових нестач на нових 

підприємствах м. Львова". Опрацьовано дану інформацію та зроблені висновки в частині 

причин кадрових проблем. Очікується створення значної кількості нових робочих місць через 

фактичну реалізацію інвестиційних проектів відповідно до програми  залучення інвестицій у м. 

Львові на 2017-2019. 

Робочі місця на підприємствах м. 

Львова
2017-2018

  5 796 

нових 

робочих 

місць

Найбільшу кількість нових робочих місць створено на наступних суб ꞌєктах підприємницької 

діяльності: ТОВ "Спринтер Центр" - 369;  ТОВ "Імпульс Схід" - 364; ТОВ "Енремо" -72; ТОВ 

"Українські інформаційні технології" - 68; ТзОВ "Блу Мун Клоузінг" - 60, та інші. (за даними 

ГУ ДФС у Львівській області).

Позашкілля: Будинок дитячої та юнацької творчості Франківського району - підбір 

комп'ютерної техніки та створення концепції тематичного інтерактивного класу для гри в шахи 

(приладів, мультимедійних засобів, меблів, дизайн кабінету); ТКЦ "Княжий" - підбір 

комп'ютерної техніки та створення памп-треку;

В управлінні культури:  - Львівська дитяча школа мистецтв № 10 - розроблено дизайн та 

здійснено підбір техніки та меблів для наповнення класу сольфеджіо. Бібліотека-філія № 19 

ЦБС для дітей - розроблено концепцію інтерактивного читацького залу у бібліотеці, здійснено 

підбір техніки та спеціалізованого програмного забезпечення для наповнення залу.

"Картка львів’янина" 2017-2018 Напряцьовано функціонал картки та концепцію програми лояльності.

Електронний портал “Особистий 

кабінет мешканця“
2017-2018

Проведено тестування "Особистого кабінету мешканця" v.2.0

Запущено "Особистий кабінет мешканця" v.2.0 з розширеним фунціоналом

Ефективне урядування. (Виконавці: департамент розвитку, ЛКП "Міський центр інформаційних  технологій", управління 

інформаційних технологій; управління охорони здоровꞌя)

 "Розумний мікрорайон" 2017-2018

Проведено дослідження району щодо шляхів прокладання оптоволоконних ліній зв’язку до 

об’єктів освіти, культури, охорони здоров’я; зібрана технічна документація; проведений аналіз 

та розроблений план підключення об’єктів охорони здоров’я освіти та культури у 

структуровану комп’ютерну мережу ЛМР;  здійснюється  проектування та погодження шляхів 

прокладання магістральних ліній зв’язку в кабельній каналізації ПАТ «Укртелеком». Надано 

консультації щодо закупівлі комп’ютерної техніки та обладнання закладами освіти та культури 

району.

Залучено спонсорів та волонтерів до реалізації освітніх проектів та сформовано наступні 

концепції:

- Дошкільні заклади: ДНЗ №153 - наповнення кімнати навчальними/розвиваючими складовими 

за методикою Монтессорі, ДНЗ №165 - облаштування тематичного простору та створення в 

ньому темної сенсорної кімнати, ДНЗ №39 - облаштування ігрової розмітки на прилеглій 

території, проведена оцінка матеріально-технічного забезпечення  ДНЗ № 163, ДНЗ № 153, 

ДНЗ № 159 та ДНЗ № 165;                                                                                                       - 

Загальноосвітні заклади: НВК "Симоненка" - наповнення класу відповідною комп'ютерною 

технікою та спеціалізованим ПЗ для створення лінгафонного кабінету; ЗНЗ № 45, ЗНЗ № 46 - 

створення стилістичного класу для лінгафонного кабінету та наповнення відповідною 

комп'ютерною технікою зі спеціальним ПЗ.

"Геоінформаційна система" 2017-2019

Розгорнуто налаштовано та опубліковано веб-сервіс Геопорталу. Знаходиться за адресою 

http://map.city-adm.lviv.ua. На даний момент опубліковано 12 тематичних карт-композицій. 

Публічна картографічна база містить 50 шарів та 120 тис. об’єктів.  Векторизовано будівлі та 

споруди на усю територію м. Львова з растрових топографічних планів М 1:500 загальною 

кількістю 110 тис. об’єктів. Розпочато роботи по наповненню атрибутивної бази даних та 

актуалізації до поточного стану. Засобами веб-сервісу Геопорталу організовано он-лайн 

поновлення переліків рекламних об’єктів. Підготовано он-лайн базу з переліками літніх 

майданчиків, рекламних об’єктів. Підготовано технічні вимоги для розробки підсистеми 

Геопорталу для інвентаризації будівель та споруд, їх технічного стану, необхідних ремонтних 

робіт. У підсистемі передбачено створення архіву сканкопій технічних паспортів та 

поверхових планів.

Різноманітна звітність 2017-2018

Проводиться розробка нової структури бази даних для реалізації в середовищі Microsoft SQL 

Server: інсталяція сервера бази даних - тестове злиття існуючих даних в одну базу даних (для 

подальшої роботи, як тестова версія даних); переведення існуючих даних в нову структуру - 

імпорт даних по будинкам, квартирам, мешканцям (ліквідація помилок, дублювання даних у 

новій структурі); написання програмного забезпечення для реалізації роботи з базою даних – 

реалізація процедури реєстрації та зняття з реєстрації мешканців;  реалізація друку довідки 

Форма 13;  організація зав’язків між мешканцями (родинні відносини) та візуалізація їх у 

програмі для формування довідки Ф2; формування форми для звітів реєстру виборців (3 шт.); 

формування форми для звітів у Державну Міграційну Службу.



"Єдиний мобільний додаток" для 

доступу до міських електронних 

сервісів 

2017-2018 Напрацьовується концепція синхронізації з особистим кабінетом мешканця.

Автоматизація освітніх процесів 

через впровадження інформаційної 

системи

2017-2018

Здійснено аналіз закордонного досвіду впровадження та застосування інформаційних систем в 

освіті;  зібрано функціональні та нефункціональні вимоги до системи на основі опитування 

учасників освітнього процесу; здійснено підбір найбільш оптимальних рішень.   Департамент 

гуманітарної політики Львівської міської ради  скерував звернення до МОНУ щодо реалізації 

експерименту по запровадженню пілотної версії автоматизаці ЗНЗ з веденням електронного 

журналу на базі 2 визначених ЗНЗ: Класична гімназія при ЛНУ ім. І. Франка та Львівська 

лінгвістична гімназія (лист ДГП ЛМР від 30.06.2017 № 2601-вих-1519). 

Електронна медична картка 2017-2018 1

Запроваджено електронну медичну карту пацієнта у жіночій консультації 4 міської поліклініки. 

Розпочато роботу з впровадження електронної медичної карти пацієнта         у 2 МП.

Електронна черга 2017-2018 4
Запроваджено електронну реєстратуру у 2 МП , 3МП, 5 МП, 6 МП  з метою розширення 

можливості запису до сімейного лікаря.                                                                                                                                                                                                                                                          

Центри надання адміністративних 

послуг
2017-2018  120,2 кв.м 

Відкриття центрів  у мікрорайоні “Рясне-2“, у смт. Брюховичі, смт. Рудно: розроблено  

проектно-кошторисну документацію, облаштовано благоустрій території.

"Відкрита влада" 2017-2018 

Реалізація проекту "Відкрита влада"  включає відкритий бюджет, відкриті бюджети 

комунальних підприємств, е-петиція, електронне звернення, громадський бюджет.   Петиції: у 

2017 році зареєстровано 24 петицій жодна з них не набрала достатньої кількості голосів;

Відкриті бюджети комунальних підприємств: опубліковано планове та фактичне використання 

бюджетних коштів 16 комунальних підприємств;

Громадський бюджет: Взято участь в оновленні системи та протестовано її роботу.            4 

великі і 63 малі проекти громадського бюджету перебувають в стадії реалізації.

 "Вікно можливостей" 2017-2019  4  групи по 

15 осіб

У рамках проекту "Вікно можливостей" проведено опитування серед 149 вчителів та 103 

учасників АТО. Сформована навчальна програма курсу "Основи web-розробки".

 Львівський кіноцентр та КМЦ 

“Супутник“
2017-2018 14%

Проводиться капітальний ремонт приміщень, системи каналізації та реконструкція системи 

опалення  КМЦ "Супутник".

Обладнання та реквізит для 

муніципальних театрів
2017-2018 70% Придбано обладнання для ЛАДТ "Воскресіння".

Львівський драматичний театр ім. 

Лесі Українки, Перший український 

театр для дітей та юнацтва, 

Львівський академічний молодіжний 

театр ім. Л. Курбаса

2017-2018

Проведено ремонт фасаду Першого театру, ремонт приміщень та реконструкція системи 

електропостачання  ЛАДТ "Воскресіння"; виготовлено проектно-кошторисну документацію на 

реставраційно-ремонтні роботи Львівського академічного молодіжного театру  ім.Л.Курбаса.

Парк культури та відпочинку ім. Б. 

Хмельницького 
2017-2018 81% Придбано атракціон та замощено алею парку.

Спортивний комплекс “Юність“ 2017-2018 38% Проведено капітальний ремонт трибун та реконструкцію роздягалень.

Бібліотечний фонд бібліотек-філій 2017-2018
1643 

примірники
Закуплено книги для поповнення бібліотечних фондів міських бібліотек.

Бібліотеки - філії ЦБС для дітей  та 

дорослих 
2017-2018 70%

Виконано ремонт приміщення бібліотеки філії №8 ЦБС для дорослих (вул.Устияновича, 4); 

здійснюється завершальний етап робіт по заміні системи опалення в бібліотеці-філії   № 5 ЦБС 

для дорослих (вул.Ш.Руставелі, 8).

Народні доми 2017-2018 2
Завершено ремонт фасаду та огорожі Народного дому Збоїщ; на завершальному етапі роботи з 

заміни системи опалення в Народному домі Білогорщі.  

Експозиції Меморіального музею 

тоталітарних режимів “Територія 

терору“

2017-2018 80%
Облаштувано експозиціями  Меморіальний музей тоталітарних режимів “Територія терору“  на 

просп. В. Чорновола, 45.

Музичні інструменти для шкіл 

мистецтв
2017-2018 14 Придбано фортепіано, бандуру, гітару, баян, акордеон, струнно-смичкові та духові інструменти

Дитячі, дитячо-спортивні та 

спортивні майданчики
2017-2019

Проведно експертизу дитячо-спортивних майданчиків та виготовлено проектно-кошторисну 

документацію.  

 Історико- архітектурний опорний 

план 
2017-2020

Проведено тендер, з метою визначення підрядної організації  щодо  розроблення історико-

архітектурного опорного плану м. Львова.

Культура. (Виконавець - управління культури)

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

Молодь та спорт. (Виконавець - управління молоді та спорту)

Історико-архітектурна спадщина. (Виконавець - управління охорони історичного середовища)

Пам’ятки архітектури на території 

об’єкта всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО 

2017-2018  78 об’єктів                

Станом на 01.07. завершено реставрацію вітража церкви Преображення Господнього на  вул. 

Краківській, 21, ремонт даху над південною стороною костелу Петра і Павла ордену Єзуїтів на 

вул. Театральній, 11, ремонт скульптурної групи «Ощадність» на будинку-пам’ятці архітектури 

на просп. Свободи,15, капітальний ремонт балконів житлового будинку на вул. Рутковича, 4. 

Виконуються  роботи:  з реставрації фасадів та даху музею Пінзеля, фасадів будинків на вул. 

Краківській, 34, вул. Лесі Українки, 10, вул. Чупринки, 69, вул. Арсенальській, 3, вул. 

Листопадового Чину, 26, ремонт  куполу пологового відділення 3-ї міської лікарні на вул. 

Раппопорта, 8, ремонт мурів на вул. Коперника, 27, ремонт 13 балконів (вул. Рутковича, 12, 

вул. Дорошенка, 15, вул. Князя Романа, 4, вул. Вірменській, 13, вул. Торговій, 11), капітального 

ремонту площі Митної, реставрації храму Св. Миколая на вул. Хмельницького, 28. Розпочато 

виконання реставраційних робіт з реставрації балконів на вул. Павлова, 2, вул. Менделєєва, 5,  

вул. К. Левицького, 16. Підготовлено документацію для початку реставраційних робіт фасаду 

на вул. Франка, 25, балконів на вул. Павлова, 1 та вул. Городоцькій, 61, а також влаштування 

гідроізоляції шпиталю ім. А. Шептицького на вул. Озаркевича, 4.



Проведено практичні семінари: з визначення потреб та планування процесу модернізації 

будівлі:  для учнів шкіл на тему "Різноманітність стилів та збереження історичних будівель", 2 

семінари для проектантів та реставраторів "Година реставратора". Проведено публічні дискусії 

у форматі ТВОЄ МІСТО на тему "Життя в історичному місті проблема чи перевага",  "Як 

врегулювати облаштування будівель в історичному середовищі: вивіски, тераси, реставрація". 

Організовано захід «Напиши історію свого будинку».  Для мешканців проведено: тиждень 

активностей на тему: " Що варто знати про відновлення історичної будівлі". Проведено зустріч 

з мешканцями для обговорення проекту майбутнього площі св. Теодора;  

"Як використати співфінансування для оновлення старих будівель?" (Підтримка фахівців на 

ринку реставрації. Особиста відповідальність мешканців. Фінансова та технічна сторона 

реалізації. Співпраця між міськими установами);  "Що варто знати власнику/користувачу для 

проведення ремонту/реставрації в історичній забудові?" (Визначення стану будівлі 

Енергоефективність в історичних будівлях, відновлення власноруч (поради для мешканців від 

місцевих фахівців);

 "Що варто пам’ятати і як діяти в історичному середовищі?" (Правила розміщення вивісок. 

Довідник облаштування міста); «Майстерня міста» - платформа для активного залучення 

громадськості. Також проведено декілька семінарів, зокрема: знесолення каменю на частинах 

історичних будівель (вул. Вірменська, 13); фасадні фарби: матеріали та принципи 

використання на історичних будівлях (вул. Староєврейська, 36).

Практичний семінар із виготовлення екологічних фарб для дерев’яних виробів на основі 

історичних рецептів та використання їх у покритті вікон (вул. Валова, 20, вул. Мулярська, 2а).

Туристичні міжнародні заходи 2017-2018 12

Взято участь у виставках: Німеччина (м.Берлін, м.Фрайбург), Австрія (м.Відень), Україна 

(м.Чернівці, м.Харків, м.Одеса, м.Київ), Китай (м.Пекін, м.Шанхай), США (м.Нью Йорк), 

Ізраїль (м.Тель Авів), Азербайджан (м. Баку)

Промоційні кампанії  просування 

Львова у каналах інформації і 

продажів, які використовуються 

туристами

2017-2018 16

Здійснено друк поліграфії, придбано промоційну продукцію для виставок, вязто участь в 

заходах, здійснено прийом блогерів та представників ЗМІ, туроператорів (США квітень-

травень, Ізраїль квітень, Сербія квітень,Україна-травень,  Китай-червень, Туркменістан - 

червень, Німеччина- квітень), розміщення інформації в журналі "Сезони" 

Туристично-привабливі заходи 2017-2019 72 учасники

Проведено міжнародну науково-практичну конференцію "Стратегія інвестиційно-

інноваційного розвитку економіки України в умовах глобалізації:стан та шляхи становлення"

Тематичні професійні конференції, 

форуми, “круглі столи“ 2017-2019

 У рамках проектів “Львовознавство“, “Рецепти гостинності“ проведено 16 заходів, взяли 

участь у заходах  близько 800 учасників. Розповсюджено  570 буклетів та 13 афіш

Проект “Привітне місто“
2017-2019

Організовано зустрічі з туроператорами Львова та з потенційними авіаперевізниками Ernest 

Airlines -Італія, LOT-Польща

Промоційні заходи на цільових 

ринках, у тому числі міжнародних 
2017-2019 8

Проведено 35 індивідуальних зустрічей з замовниками (Conventa, м. Любляна, Словенія; 

Проведено 20 зустрічей з представниками сфери ділової гостинності (MP Fast Date, м. Краків 

Польща). Здійснено більше 50 зустрічей (Convene, м. Вільнюс, Литва). Проведено близько 50 

зустрічей (ACE of MICE Exhibition, м.Стамбул, Туреччина). Проведено 35 індивідуальних 

зустрічей (MCE Central & Eastern Europe 2017, м. Рига, Латвія). Взято участь у  міжнародній 

весняній ярмарці туристичних послуг  Отдых-2017 ( м. Мінськ, Білорусь). Взято участь у 

Міжнародному інноваційному форумі мерів міст-побратимів і міст-партнерів міста Ченду та 

виставці-ярмарці інновації і підприємництва, (м.Ченду, Китай). Проведно понад 30 зустрічей 

(IMEX, м.Франкфурт, Німеччина). 

Робота з міським середовищем 2017-2019
Організовано та проведено конференції:  "Новий початок" та українсько-ізраїльські медичні 

конференції 

Заходи ділової гостинності та прес-

тури 2017-2019 4

Проведено ознайомчі тури: для іноземних організаторів подій (15-17.02, 7 учасників, 5 країн);  

для польських організаторів конференцій  (08-10.04, 11 учасників);  для іноземних 

організаторів подій (6-9.06, 7 учасників, 5 країн). Проведено прес-тур для журналістів 

європейських видань про діловий туризм (27-30.04, 5 учасників, 4 країни) 

“Почесні Амбасадори Львова“ 2017-2019

Здобуто право на проведення Міжнародного Конгресу індивідуального психоаналізу 2020 р. у 

Львові; Підготовка заявки на проведення Світового Конгресу Психосоматичної Медицини 

2021 р. у Львові у співпраці з Почесним Амбасадором Львова Олександром Фільцом

 “Львів Науковий“ 2017-2019 5

Проведено в рамках Програми «Львів Науковий»: 1. Курс «Зимова школа з машинного 

навчання у Львові» (15-22.01); 2. Міжнародний тренінг із популяризації інноваційних 

технологій у галузі матеріалознавства та ливарного виробництва у Львові (27.04); 3. 

Міжнародна наукова конференція «Археологія заходу України» (17-19.05); 4. Семінар 

«Ізінгівські читання 2017» (14-16.06); 5. Улямівські студії з комп’ютерного моделювання 

м`якої речовини (21-24.06)

Багатофункціональний комплекс 

(конференц-хол та виставковий зал)
2017-2019

Отримано висновок аеропорту щодо місця розташування та висоти багатофункціонального 

комплексу;  проводиться визначення координат земельної ділянки; проводиться 

агрохімобстеження грунтів та детальне обстеження грунтів. 

Заходи, конференції, семінари щодо 

підвищення кваліфікації майстрів-

реставраторів

2017-2018

Туризм. (Виконавці: Управління туризму, ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова", Департамент розвитку,

ЛКП "Агенція з підготовки подій")


