Інформація щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Львова у першому півріччі 2019 року
Проекти міста

Вжиті заходи станом на 01.07.2019
Кількісні
Якісні показники
показники
Місто у якому комфортно жити, навчатись, працювати
Освіта (Виконавці: управління освіти, департамент розвитку)

Термін
виконання

Впровадження новітніх технологій:

Лабораторне та демонстраційне обладнання, інтерактивні
мультитач панелі

2019

Електронне навчальне середовище

2017-2019

14 шт

Придбано 4 мультитач-панелі для Ліцею № 2 в рамках реалізації проекту "Громадський бюджет", 10 3Dпринтерів у 10 навчальних закладів. Повторно оголошено закупівлю на придбання обладнання для 37 кабінетів
фізики, 1 мобільну лабораторію. Проводяться закупівлі на мультитачпанелі для 9 навчальних закладів,
проводяться переговорні процедури та укладаються договори щодо поставки техніки іншим переможцям
проекту "Громадський бюджет" (СЗШ 98, 99, 75, "Будокан"). Очікується поставка мультитачпанелі у
Навчально-методичний центр освіти.
У рамках реалізації освітнього проекту "Е-освіта" відбулися навчальні тренінги "Як працювати у програмі
"MozaBook - Інструменти та можливості", організовано семінар-тренінг "Мультиборд в дії на уроках біології",
тренінг-дискусію-презентацію платформи Classtime для вчителів інформатики м. Львова, семінар "Урок
інформатики з розвитку критичного мислення з елементами кооперативного навчання", проведено презентації
по використанню 3D-принтерів та 3D-моделювання у закладах освіти міста.

Дошкільні навчальні заклади:

Капітальний ремонт та відновлення дошкільних навчальних
закладів

2017-2019

Капітальний ремонт покрівель, пралень, харчоблоків у
дошкільних навчальних закладах

2017-2019

Виконуються роботи з відновлення закладів дошкільної освіти - капітальний ремонт приміщень у закладах
№№ 17, 97, 96, 111, та у закладах на вулицях Копистинського, Медової Печери, Дорога Кривчицька, та
Грінченка, Чижевського. Виготовляється проектна документація на відновлення закладів дошкільної освіти на
7 нових груп вул. Білогорща. Впорядковуються документи на землю для закладу дошкільної освіти на вул. Сяйво. Відкрито
заклад дошкільної освіти на вул. Копистинського, 14 - 3 нові групи, а також 4 в садочку на вул.
Бортнянського, 12
Виконуються роботи: - кап.ремонт із заміною вікон - у закладах дошкільної освіти №№ 153, 41, 171, 106, 57,
31, 134, 116, Веселка; у закладі № 96 роботи завершено; - кап.ремонт покрівель - у закладах дошкільної освіти
№ 6, 69, 155, 133, 106, у закладі № 52 роботи завершено; - кап.ремонт харчоблоків - у закладах дошкільної
освіти № 38, 131; - проводиться кап. ремонт системи опалення у закладах № 42 і 188, 125, 130, роботи
завершено у закладі № 128; - проводиться кап.ремонт територій, огорож, систем водопостачання, утеплення
фасадів, електромереж, майданчиків у закладах дошкільної освіти №№ 96, 143, 170, 128, 180, 105, 144, 154,
136, 131, 163, 135, 73, 33, 12, 92, 37, 39, 106, 14 (вул. Новознесенська), 37, 14 (вул. Щурата), Веселка, Казка.
Також виготовляються ПКД на роботи у закладах № 1, 32, 88.

Літні мовні школи:

Організація роботи 30 мовних шкіл

2017-2019

30 шкіл

Організовано роботу 30 мовних шкіл (інтерактивні уроки іноземної мови в літніх таборах при навчальних
закладах) в період з 27 травня по 13 червня 2019 року. Було залучено ряд закладів загальної середньої освіти
міста, а саме: Ліцей "Галицький", Ліцей № 52 ім. М. Лобачевського, Ліцей № 15, загально-освітній навчальний
заклад № 65, початкова школа "Світанок", Ліцей № 18, Ліцей № 46, початкова школа № 53, ЛЗШ І-ІІІ ступенів
№ 44, Ліцей № 81 ім. П.Сагайдачного, СЗШ № 92, СЗШ № 99, початкова школа №4, СЗШ№ 3, Ліцей "Гроно",
Ліцей №2, СЗШ №7, Ліцей "Інтелект", Ліцей "Сихівський", СЗШ №98, Ліцей №93, Ліцей № 2, Ліцей №45,
Ліцей "Надія", СЗШ № 100, Львівська правнича гімназія, Львівський фізико-математичний ліцей при ЛНУ ім.
І. Франка, Ліцей ім. В. Стуса, Класична гімназія при ЛНУ ім. І. Франка, навчально-виховний комплекс "Школа
Економічний Ліцей"

Реалізація Програми "Успішний педагог"

2017-2019

1 проект
1 програма

З 1 по 5 липня тривав українсько-канадський проект "Літній інститут 2019". Це навчання для шкільних команд,
де канадські вчителі разом із нашими вчителями-експертами говорили про інтерактивні форми роботи в освіті.
Упродовж тижня учасники Літнього інституту відвідували різноманітні заняття, семінари, тренінги. І на основі
набутих знань вони презентували вже свої креативні проекти, використовуючи цікаві методики канадських та
українських тренерів. Також оголошено прийом заявок до участі у програмі "Успішний Педагог", що триває до
03.10.2019

Загально-освітні навчальні заклади:

Капітальний ремонт приміщень у загальноосвітніх навчальних
закладах (заміна вікон, покрівель, харчоблоків, санвузлів, систем
опалення)

Капітальний ремонт басейнів, спортзалів та спортивних
майданчиків у загальноосвітніх навчальних закладах

Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування для загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних
навчальних закладів

2017-2019

2017-2019

2017-2019

16 закладів

7 закладів

Виконуються роботи: - із заміни вікон - СЗШ № 90, 24, 42, 82, 100, 2,49,28, 55, 43, Ліцей Пулюя, Симоненка,
Гроно, гімназії Євшан; - кап.ремонт покрівель - СЗШ № 75, 92, 2, 45, 84, 42, 91, 52, львівської правничої
гімназії, школі "Будокан". Завершено роботи у СЗШ № 96; - кап.ремонт санвузлів - у 26 школах; - кап.ремонт
системи опалення - у львівському технологічному ліцеї, та школі "Будокан", у СЗШ № 91, 66 роботи
завершено; - кап.ремонт харчоблоків СЗШ № 48, 54, 34, 87, львівському фізико-математичному, ліцеї № 2,
Оріяна, навчально-виховному комплексі Шептицьких, Дивосвіт, школі "Будокан". Виготовляється ПКД на
СЗШ № 81 та 82; - кап.ремонт покриття подвір'я, територій, системи водопостачання та водовідведення,
приміщень, будівництво сонячної електростанції, встановлення протипожежної сигналізації та ін. роботи.
Виконуються роботи: - басейнів СЗШ №№ 86,65,29,72; - кап.ремонт спортзалів - у СЗШ №№ 100, 31, 99, 57,
47, 55, 7, 71, 17, навчально-виховному комплексі Школа-гімназія Галицька, львівській класичній гімназії,
львівській академічній гімназії; -спортивні майданчики - у СЗШ №№ 27, 17, 66, 87, 48, 96, 6, 13, гімназії
Сихівській, 97, 100, 57, гімназії Престиж, 92, 15, 60, 36, 3, 82, львівському фізико-математичному ліцеї, школі
Економічному ліцеї, 18, 20, львівській правничій гімназії, 40, 65, 68, 23, 43, 95, 81, ЛАГ, 34, 54, 22, 91, 33, Ліцеї
№ 2, дитячій юнацько-спортивній школі № 4. Роботи завершено у львівській класичній гімназії, СЗШ № 60, 63,
96, 81, львівському технологічному ліцеї, Ліцеї ім. І. Пулюя.

Закуплено обладнання і предмети довгострокового користування для 20 ДНЗ, 5 ПНЗ та 17 ЗНЗ м.Львова, також
проводяться переговорні процедури та укладаються договори щодо поставки техніки в т.ч. обладнання для
42 комплекти харчоблоків, бібліотечні фонди, обладнання для 6 кабінетів предмету "Захист Вітчизни", обладнання для
проекту нового держстандарту, щодо придбання обладнання для інклюзивної освіти.

Місто дружнє для дітей:
"Friendly school"

Амбулаторії, відділень сімейної медицини

Міський Центр паліативної допомоги

Обладнання для закладів охорони здоров’я

2017-2019

10 проектів

До участі у конкурсі подано 20 проектів. Протягом вересня-жовтня, з метою використання практичних
інструментів у роботі над своїми проектами, команди школярів, які за результатами конкурсу увійдуть до ТОП10, пройдуть тренінги з основ маркетингу, брендингу, дизайну, промоції тощо.

Охорона здоров’я (Виконавці: управління охорони здоров’я)
Відкрито амбулаторію сімейної медицини на вул. Б.Хмельницького,195 КНП "1МКЛ" (відремонтовано на
0,135 тис.кв.м). Укладається угода з проектантом на об’єкт "Виготовлення проектно-кошторисної документації
на об’єкт "Капітальний ремонт приміщень амбулаторії сімейної медицини Комунального некомерційного
2017-2019
підприємства "4-а міська поліклініка м. Львова" на вул. Дністерській, 16". Розпочато роботи зі створення
амбулаторно-поліклінічного відділення на вул. Шевченка,350, мікрорайону Рясне-1 (проводяться демонтажні
роботи).
У лютому УОЗ розрахувалося з підрядником за розробку проектно-кошторисної документації та усі необхідні
експертизи проекту (05.02. для ТзОВ "Науково-дослідного інституту Етера" та Західного експертно-технічного
центру з міського бюджету було виділено 288,05 тис.грн.). Протягом першого півріччя було проведено тендер
на визначення виконавця будівельних робіт з надбудови 4-го поверху та прибудовою сходової клітки КНП "42017-2019
та міська клінічна лікарня м.Львова", ним стало Львівське комунальне підприємство "Рембуд". Проводяться
необхідні процедури для отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт.

2017-2019

Проводяться процедури закупівлі комплектів обладнання та медичної апаратури в кількості 43 шт, зокрема 8
електрокардіографів, 10 аспіраторів, 3 дефібрилятори, 6 каталок, 6 приліжкових моніторів пацієнта, а також 2
43 комплекти
апарати штучної вентиляції легень, 4 пульсикометри, та ін., для закладів охорони здоров'я міста.

Місто дружнє для дітей (медико-педагогічний контроль):

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

Медичним персоналом закладів охорони здоров’я м. Львова (ЗОЗ) постійно проводиться санітарно-просвітня
робота з дітьми та їх батьками з питань запобігання дитячій інвалідності. З метою здійснення заходів,
спрямованих на запобігання дитячій інвалідності та поліпшення стану надання медичної допомоги дітямінвалідам у ЗОЗ м. Львова на медикаментозне забезпечення дітей-інвалідів для проведення планового та
профілактичного лікування за 6 місяців 2019 року використано 975,34 тис. грн.
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 у новонароджених дітей та дітей раннього віку проводиться у
комунальній міській дитячій клінічній лікарні м. Львова.
За 2018 рік обстежено 478 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.
2017-2019
За результатами медико-педагогічного контролю у І півріччі 2019 року сформовані групи здоров’я дітей для
занять на уроках фізкультури: - основна група – 53,1 % учнів; - підготовча група – 41,7 % учнів; - спеціальна
група – 5,4 % учнів.
Соціальний захист (Виконавці: управління соціального захисту)
478 дітей

Місто дружнє для дітей:
Проведення заходів для дітей з особливими потребами (конкурс
"Писаночку розмалюю", свято "Моя мама наймиліша", свято
"День захисту дитини", фотовиставка "Мамині помічники",
різдвяні вертепи, виїзди у дельфінарій "Оскар" тощо)

Проведення семінарів та тренінгів для батьків на теми прав,
особливостей догляду, навчання дітей з особливими потребами

2017-2019

23 заходи

У І півріччі 2019 року:
1. Проведено 14 Різдвяних вертепів на виїзді та свято до Дня Святого Миколая.
2. Поведено свята до дня Матері "Люблю тебе матусю".
3. Проведено Велике Дитяче свято "Я супергерой".
4. Організовано виїзди у відпочинкові комплекси "Бухта Вікінгів", "Дача", "Дороговиж-Медвежий притулок",
"Озерний край", "Чарівні озера", "Львівська Швейцарія", "Криве озеро" ВК "Мостище".

2017-2019

2 тренінги
142 круглих
столи
6 ресурсних
груп
17 атестацій

Проведено тренінги: "Положення та переміщення дітей з особливими потребами"; "Принципи та прийоми
годування". Проведено аналіз діяльності програми "Батьківська школа". 17 працівників Центру пройшли
чергову атестацію на предмет підвищення/підтвердження кваліфікації. Проведено 10 круглих столів з
батьками/офіційними опікунами відділення трудової реабілітації та 132 з батьками/офіційними опікунами
відділення психолого-педагогічної реабілітації. Проведено 6 ресурсних груп для батьків відділення раннього
втручання.

Соціальна підтримка людей з особливими потребами:

Оптимізація роботи комунальної реабілітаційної установи
"Львівський міський центр реабілітації "Джерело"

2017-2019

257 клієнтів

Реабілітаційні послуги отримують 257 клієнтів Центру в т.ч. 65 дітей віком до трьох років (включно), які
належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності), 46 сімей з дітьми
РАС (віком до 3-х років) отримують консультаційні послуги на відділенні раннього втручання. Для
діагностування аутизму у відділенні раннього втручання використовуються діагностичні інструменти: ADOC
(діагностичне обстеження, на основі якого підтверджується або спростовується наявність розладів аутичного
спектру), ADI – R (структуроване інтерв’ю). 23 дитини, які перебувають на програмах Центру також
навчаються на індивідуальній формі навчання при ЗОШ та СЗОШ. Із червня 2019 року послуги Центру
надаються для 10 осіб із інвалідністю віком від 18 до 45 років на вул. Роксоляни,23, з метою розширення
програм та доступності соціальних послуг планується відкриття приміщення для осіб з інвалідністю віком 1845 років, за адресами вул. В.Великого,40 та вул. Б. Хмельницького, 195.

Організація заходів для людей з особливими потребами

Поширення практики соціального підприємництва:
Співпраця з БО "Регіональний центр соціальної адаптації" у
рамках реалізації соціально-культурного проекту, спрямованого
на реабілітацію та ресоціалізацію осіб, звільнених з місць
позбавлення волі

2019

2019

Розширення мережі соціальних їдалень

2019

Створення соціального гуртожитку для дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, та
внутрішньопереміщених осіб у м. Львові на вул. Угорській, 2

2017-2019

Вихованці Джерела, 5 молодих осіб взяли участь у VI Міжнародному поетичному конкурсі "Rozwijamy
skrzydla" у м. Глівіце, Польща. Молодь Центру відвідала: ВК "Бухта Вікінгів", ТРЦ "Вікторія Гарденс", ВК
"Дача", "Шервуд". Реалізовано 7 заходів 5-ти громадських організацій осіб з інвалідністю по зору та по слуху,
осіб з розумовою неповносправністю.
З нагоди святкування Дня міста було закуплено 1986 продуктових наборів на суму 248,63 тис.грн. для роздачі
серед громадських організацій, що опікуються особами з інвалідністю: 1. Львівська територіальна організація
Українського товариства глухих; 2. Громадські організації незрячих (ЛОО УТОС, Фонд реабілітації незрячих,
ЛОО "Українська спілка інвалідів "УСІ"); 3. Львівське обласне добровільне товариство захисту
неповносправних дітей, молоді та осіб з інвалідністю дитинства "Довіра"; 4. Для осіб з інвалідністю по зору,
що не є членами громадських об'єднань.
З нагоди Дня захисту дітей, було передано 40 квитків на відвідування розважального закладу "Ігроленд" для
дітей з Львівської територіальної організації Українського товариства глухих. Також, виділено кошти міського
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.
З березня надається харчування потребуючим при храмі Христового Воскресіння УГКЦ. Станом на 01.07.2019
надано 2640 порцій харчування.
З березня надається харчування, й інші соціальні послуги ЛМГО Спільнота взаємодопомоги "Оселя”. Станом
на 01.07.2019 надано 2112 порцій харчування.
Роботи по облаштуванню Центру завершені, за винятком фасаду будівлі.
З березня здійснюється поселення осіб, які мають право згідно затвердженого положення.
Станом на 01.07.2019 в Центрі поселено 57 осіб.

Розвиток мережі дитячих будинків сімейного типу
Облаштовано нову локацію для проведення заходів денного дозвілля у Галицькому районі (Кн. Романа, 32) у
дитячій бібліотеці-філії № 13.
Інфраструктура та благоустрій міста
Інфраструктура та благоустрій міста (Виконавці: Департамент житлового господарства та інфраструктури, Управління регулювання забудови, Районні адміністрації)
Ведеться робота з Європейським інвестиційним банком щодо залучення кредитних коштів для будівництва
нового сучасного полігону. Однак, перед отриманням коштів, слід отримати у встановленому порядку земельну
ділянку під розміщення полігону.
В ЛОДА створена робоча група, в яку входять представники ЛКП "Зелене місто", результатами роботи якої
Будівництво сучасного полігону ТПВ та сміттєпереробного
2017-2019
має бути спільне визначення місця регіонального полігону.
комплексу
08 липня 2019 року вступили в дію кредитний та грантовий договори з Європейським банком реконструкції та
розвитку. ЛКП "Зелене місто" готує пакет необхідних документів для подальшої вибірки коштів для
будівництва комплексу на вул. Пластовій 13.
17 липня 2019 року було завершено міжнародний тендер на закупівлю обладнання для очистки фільтрату на
Грибовицькому полігоні. Переможцем стала компанія ТОВ "НВО "ЕКОСОФТ". Очистка фільтрату є однією з
Рекультивація існуючого полігону ТПВ
2017-2019
необхідних передумов рекультивації існуючого полігону ТПВ. На сьогоднішній день тривають переговори
щодо укладення договору.
Обидві фінансові установи залучено для реалізації відповідного проекту, зокрема першочергових етапів.
Зокрема, в договірному порядку залучено 35 млн. Євро від Європейського банку реконструкції та розвитку.
Відповідні договори набрали законної сили у встановленому порядку та є чинними. Підприємство готується до
Залучення Європейського інвестиційного банку та Європейського
першої вибірки коштів.
банку реконструкції та розвитку до проекту "Комплексне
2017-2019
Європейський інвестиційний банк залучено до реалізації наступних етапів проекту. Згідно інформації,
вирішення проблем поводження з ТПВ у м. Львові"
отриманої від Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України, станом на липень 2019 року місту Львову передбачено фінансування з ЄІБ у розмірі 45 млн. євро
кредитних коштів.
Розвиток мережі закладів дозвілля та навчання для пенсіонерів

2019

Будівництво великих нових автомагістралей:
Будівництво шляхопроводу на перехресті вул. Т. Шевченка – вул.
О. Ковча
Будівництво проектованої вулиці від вул. Суботівської до
мікрорайону Рясне

Будівництво вул. Ряшівської (від вул. Є. Патона до вул.
Кульпарківської)

Проектується, перебуває на експертизі, видано стадії ТЕО та "Проект", експертиза - липень 2019 р. (стадія П),
термін видачі стадії "Робочий проект" - через чотири місяці після затвердження стадії "П"
Замовник - ЛКП "Львівавтодор". ЛКП "Інститут просторового розвитку" розроблено техніко-економічний
розрахунок, затверджено варіант будівництва дороги, яка сполучатиме мікрорайон Левандівка з мікрорайоном
Рясне. 04.07.2019 оголошено тендер на виконання проектно-вишукувальних робіт.

2017-2020

2017-2019

Проект виготовлявся ТзОВ "ОНУР"; розпочато УКБ та підрядником "Онур" у 2011 році до чемпіонату ЄВРО2012, не завершено, передано для реалізації ЛКП "Львівавтодор". Видатки для коригування проекту та
будівництва на 2019 р. не передбачені. Орієнтовна вартість об’єкта – 340,0 млн. грн. Потужність - 3,06 км

2017-2019

Розширення мережі трамвайних гілок у 4-х мікрорайонах міста:
від вул. Торф'яної до вул. В. Щурата

2018-2019

від. Вул. Кн. Ольги до вул. Вернадського

2018-2019

Будівництво тролейбусних ліній:
вул. Наукова – кінотеатр ім. О. Довженка

2018-2019

Автовокзал – ТЦ "Ашан"

2018-2019

вул. Пасічна – вул. Зелена

2018-2019

вул. Б. Грінченка – Галицьке перехрестя

2018-2019

вул. Суботівська – мікрорайон Рясне-2

2018-2019

Необхідно виготовити проект при наявності фінансування. Необхідний обсяг фінансування в сумі 4,5 млн. євро
може бути виділено ЄБРР або іншою фінансовою організацією після завершення поточних кредитних проектів.
Замовником визначено ЛКП "Львівавтодор". Проект не розроблявся. Необхідно виготовити проект при
наявності фінансування. Необхідний обсяг фінансування може бути виділено ЄБРР або іншою фінансовою
організацією після завершення поточних кредитних проектів.
Тролейбусна лінія врахована в проекті "Реконструкція вулиці Хуторівка". Проект затверджено.
Розроблено проект на замовлення УКБ ЛМР – необхідний перерахунок ПКД. Фінансування можливе ЄБРР або
іншою фінансовою організацією після завершення поточних кредитних проектів.
Видатки у міському бюджеті для підготовки зазначеного проекту не передбачені. Прийнято рішення виконкому
від 04.05.2018 №473 про визначення замовником проектування і виконання робіт ЛКП "Львівелектротранс"
Виготовлено ПКД реконструкції вул. Б.Грінченка, у складі якого частково передбачено влаштування
тролейбусної лінії до вул. Б.Хмельницького. Фінансування можливе ЄБРР або іншою фінансовою організацією
після завершення поточних кредитних проектів.
Замовник - ЛКП "Львівавтодор". ЛКП "Інститут просторового розвитку" розроблено техніко-економічний
розрахунок, затверджено варіант будівництва дороги, яка сполучатиме мікрорайон Левандівка з мікрорайоном
Рясне. 04.07.2019 оголошено тендер на виконання проектно-вишукувальних робіт

Встановлення комфортних зупинок громадського транспорту:
ЗРА 4

ЛРА 8
Комфортні зупинки громадського транспорту

2017-2019
СРА
ФРА 2

ШРА 3

Встановлено 4 павільйони на зупинках громадського транспорту за адресами: вул. Городоцька 174, вул.
Городоцька 300, вул. Виговського 29, вул. Патона 2. Також 6 павільйонів за кошти суб'єктів підприємницької
діяльності: вул. Виговського 41, Виговського 29, Виговського-Чуваська, Любінська 98, Петлюри 2, Городоцька
247.
Встановлено 8 павільйонів на зупинках громадського транспорту: 6 павільйонів з боковинами за адресами: вул.
Медової Печери,1 - 1 шт.; вул. Пасічна,57 (біля скверу) - 1 шт.; перехрестя вулиць Пластова-Польова - 1 шт.;
вул. Богданівська,135 та навпроти-2шт.; вул. Тракт Глинянський,163 - 1шт. 2 павільйони без боковин за
адресами: перехрестя Польова - Пластова - 1 шт. та вул. Тракт Глинянський - Дубова - 1 шт.
Готуються до встановлення 6 нових павільйонів - Кавалерідзе, 15, Максимовича,9, Луганська, 2, просп. Черв.
Калини, 61, Коломийська, просп. Черв. Калини.
Облаштовано павільйони на вулиці Науковій, 112 та на вул. В.Великого-Тролейбусна
Облаштовано павільйони на зупинці громадського транспорту на вул. Брюховецька, 103, вул. Промислова, вул.
Миколайчука. Проведено поточний ремонт павільйонів на вул. Б.Хмельницького - вул.Караїмська, вул.
Шевченка - вул. Бортнянського, вул. Замарстинівська - пр. В.Чорновола, вул. Миколайчука - вул. Щурата, вул.
Шевченка, 358 (навпроти) вул. Шевченка, 400 (навпроти), вул. Промислова - вул. Волинська, вул. Панча Варшавська, пр. В.Чорновола, - вул. Панча, вул. Б.Хмельницького, 273, вул. Миколайчука, 28, вул.
Миколайчука, 11

Будівництво мереж водопостачання та водовідведення у
неканалізованих житлових масивах міста

Виконано роботи з каналізування вулиць Голубця, Поморянська, Миргородська, Корецька, Купчинського,
Польова, Горіхова, Горівська, Січнева, Дріжджева, Зборівська, Милорадовича, Тернова, в районі вулиць
Ряснянська – Брюховецька, Січова – Полуднева, Станційна – Зимновідська, Глинянський Тракт (Кошова,
Козацька, Табірна), Лучкая – Світла, Болбочана, Черкаська, Грядкова.
Виконуються роботи з каналізування району вулиць Старознесенська - до вул.Богданівської.

2017-2019

Створення нових громадських просторів у районах міста:

Облаштування інтерактивного громадського простору "Місце
щасливих людей" на пл.О.Гасина

2017-2019

Облаштування громадського простору з вшанування пам’яті
героїв "Небесної Сотні"

2017-2019

Громадський простір "Місця щасливих людей", облаштований у пам’ять про Андрія Кузьменка. Згідно з
проектом, простір охоплюватиме кілька груп та зон, які матимуть різні функції: сцену для вуличних
музикантів, лавочки, водні арт-об’єкти, пішохідну зону, зону схилу із місцями для сидінь, зону огороження
побутових відходів, зону паркування велосипедів, зону арт-об’єкту "Нерв", урни, арт-об’єкти з дерева та
металу, які символізуватимуть діяльність загиблого музиканта, підсвічені дерева. В основу проекту лягла ідея
дизайнера з Дніпра Валерія Кузнєцова. Робочий проект розробив архітектор Юрій Столяров. Загальний
кошторис проекту складає 31,8 млн грн. Проект на затвердженні у Львівській обласній філії державного
підприємства "Укрінвестекспертиза".
Концепція проекту Меморіалу — це створення мінімалістичного простору, який передає дух сучасності та
увіковічнює пам’ять Героїв Небесної Сотні, котрі віддали своє життя під час Революції Гідності. Меморіал
складатиметься з двох частин: площі з стелою на верхній терасі та з пішохідного моста між пагорбами вздовж
вул. Кривоноса. Він виводитиме на терасу зі сторони вул. Замкової, де буде створено площу і стелу, Героїв
Небесної Сотні. Основний матеріал проекту — кортен, який з часом змінює свою фактуру і має особливу
символічність боротьби та палаючого вогню. Меморіал наповнено злаковими рослинами, які нагадують
колоски пшениці, що є символом українського народу. Закінчується будівництво 1-ї черги реалізації проекту.
Проектно-кошторисна документація 2-гої черги станом на 01.07. перебувала на експертизі.

Облаштування громадських просторів у районах міста
Проведено роботи щодо мощення хідників по вул. Коперника (верхня тераса від вул. Грабовського до вул.
Колесси), по вул. Снопківській, 47. У сквері на вул. Рибній проведено роботи щодо мощення хідників та
влаштування обмежувачів паркування.
Ведуться роботи із облаштування громадського простору у сквері ім. М. Заньковецької, об'єкт перехідний виконано на 70%. Ведуться роботи із облаштування громадського простору на вул. Польовій, 29 - виконано на
ЛРА
60%.
Громадські простори
2017-2019
Проведено роботи щодо облаштування громадського простору на просп. Червоної калини, 106-108.
Завершуються роботи щодо облаштування громадського простору на вул. Гашека. Ведуться роботи із
СРА
облаштування громадських просторів по вул. Зубрівській - вул. Довженка та на просп. Червоної Калини, 68 і
121-125.
Проводиться капітальний ремонт та благоустрій скверу "Кам'янка" на вул. Ожиновій в м.Львів
ШРА
Ремонти дворів з облаштуванням спеціальних зон (зелена зона, зона дозвілля, паркувальні місця)
ЗРА
Проведено формувальну та санітарну обрізку крон зелених насаджень на вулицях Марка Вовчка, Виговського,
Ряшівській та інш. Влаштовано квітники на вулицях Виговського, Кульпарківській (кільце), ЧернівецькаГородоцька, Сяйво-Городоцька, Петлюри (кільце), Городоцькій (АС "Західна"), Кульпарківській (міст).
ГРА

Озеленення

2017-2019

ЛРА

ГРА
ЗРА
ЛРА

Ремонт дворів

2017-2019

Формовка та санітарна обрізка - вул. Таджицька, Водогінна, Зелена, Станція Личаків, Парфановичів,
Шимзерів, Богданівська. Влаштовано квітники на вулицях: пл. Митна, Тершаковців, К.Левицького,
Ш.Руставелі, Личаківська, кільце Богданівська, кільце Хмельницького-Липинського, кільце ХмельницькогоПоліська, Студентська, Івасюка.
Облаштовано мощення двору, влаштовано дощоприймачі на вул. Свенціцького,9-15, Виготовлено ПКД та
проведено експертизу проектів - вул. Зарицьких,40, вул. Франка,46-52, вул. Куліша,6б
Ремонт дворів: вул. Городоцька 295-299; вул. Роксоляни 23, вул. Роксоляни 43, вул. Яворницького 8-12
Ремонт дворів: вул. Пасічна, 59 - роботи завершено, вартість робіт 683,00 тис.грн.; вул. Китайська,10 - роботи
завершено, вартість робіт 1,825 тис.грн.; Розпочато капітальний ремонт вулиці Вузької - освоєно 230,00 тис.
грн.

Ремонт дворів

2017-2019

СРА

ФРА

Ремонт доріг

2017-2019

Реконструкція пл. Двірцевої

2017-2019

ГРА
ФРА

Виконано роботи з капітального ремонту доріг та тротуарів на вул. Грунтовій, Гашека 15-17, Стрийській 93,
Хоткевича 18, Антоненка-Давидовича 10, Довженка 1, Трильовського 29, Гашека 20, 22, Скорини 24,
Антонича 20, Дж. Вашингтона. В роботі об'єкти по вул. Сихівській, Скрипника 39, Антонича 10, Освицькій 3.
Виготовляється ПКД на об'єкти по вул. Рахівській, Пимоненка, Антоненка-Давидовича, Довженка, Зубрівській,
Гашека, 17.
Проведено роботи з капітального ремонту доріг та тротуарів на наступних вулицях: Науковій, 6а, 10, 18-20,
28а, Пулюя, 12, 16, В.Великого, 1-21, 51-35а, 3, 5а, 9, 26, 34, 39-49, 46, 109-111, Богуна, 12, Окружній, 35, 36,
Коновальця, 50, 54-58, 60-60а, Симоненка, 7, Мельника, 10, Сахарова, 56-60,
Проведена заміна інженерних мереж, мощення дорожнього покриття по вул. Руданського
Проведено роботи з капітального ремонту доріг та тротуарів на вул.Тролейбусній, В.Великого, 113,
В.Великого, 26а, Рубчака, 6, Луганській, Науковій, 10а, Сулими-Окружна, Сахарова, 64а, Перемиській, 10,
В.Великого, 51, 17, 34.
Площу Двірцеву почали реконструювати 1 березня. З того часу на площі замінюють колектор та розібрали
старий фонтан. Підрядники на 80% відновили замощення на ділянці паркінгу залізничного вокзалу. На 70%
замінили інженерні мережі та розпочали будівництво трамвайної платформи. Другий етап
реконструкції розпочали 22 березня: закрили автостанцію та перенесли її за двома локаціями. З 26 березня для
проїзду закрили праву частину вулиці Чернівецької, а на лівій організували реверсний рух. У сквері зняли
частину рекламних бордів та зрізали кілька дерев, аби облаштувати тимчасову проїжджу частину через
територію скверу, оскільки наявна дорога розташована на місці майбутнього пішохідного простору. Також та
території робіт замінили огородження та встановили освітлення. За проектом, на площі розділять потоки
громадського та приватного транспорту, облаштують велодоріжки, озеленення, перенесуть зупинки
громадського транспорту ближче до залізничного вокзалу та збудують підземний паркінг. Підрядник - ТОВ
"Онур Конструкціон Інтернешнл".

Відновлення парків міста:

Капітальний ремонт та реконструкція парку – пам’ятки садовопаркового мистецтва місцевого значення "Залізна Вода", парку
"Замарстинівський", парку "700-річчя Львова"

2017-2019

Закупівля та встановлення світильників вуличного освітлення на
територіях 4-х шкіл мікрорайонів Рясне та Рясне 2

2019

Проведення "Уроків енергії" у школах Рясного, закупівля
навчального обладнання для дітей

Адаптація міста для людей з особливими потребами
(будівництво, реконструкція та капітальний ремонт вуличнодорожньої мережі)

2017-2019

2017-2019

7070 кв.м.

"Залізна Вода": В 2017 році виконано роботи із замощення садово-паркових доріжок загальною площею 1955
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, влаштування майданчиків, упорядження
джерел та влаштування додаткових доріжок. Дане ПКД отримало позитивний висновок експертизи
(№1101.6020.18/6981 від 14.12.2018). Загальна вартість робіт становить 33998,340 тис. грн.; парку
"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 парку
"700-річчя Львова": В 2017 році виконано роботи з влаштування прогулянкових доріжок площею 3227 кв.м. на
суму 2494,772 тис. грн. У 2018 році виконано роботи з влаштування прогулянкових доріжок площею 2535 кв.м.
та проведено роботи з очищення водовідвідного кювету для забезпечення водовідведення на суму 2911,948 тис.
грн.
В процесі, закупівля світильників буде виконана в серпні 2019 року (тендер відбувся), вартість світильників
410 тис. грн.
Захід триває постійно. З дітьми працює освітній експерт, яка проводить уроки екологічного спрямування. Діти
вчаться використовувати метрологічне обладнання для вимірювання мікроклімату, рівня освітленості,
електричних параметрів, радіаційного фону, збирають покази з лічильників енергоносіїв у школах, вчаться
аналізувати їх. Метрологічне обладнання придбане в рамках цього проекту. Також для дітей був проведений
конкурс на виготовлення брошури з практичними порадами як берегти енергоресурси, переможці нагороджені
призами. Також були оплачені послуги освітнього експерта, яка постійно працює з дітьми в рамках цього
проекту та придбані набори конструкторів на тему альтернативної енергії для використання дітьми у школах
Рясного.
Вимоги щодо доступності враховуються на усіх об’єктах будівництва, реконструкції та капітального ремонту
вулично-дорожньої мережі міста. У 2019 році передбачається обладнати звуковим оповіщенням 10 світлофорів.
Під час реконструкції площі Двірцевої планується облаштувати зупинку для людей з особливими потребами.

Реалізація програми захисту тварин та будівництво нового
притулку
Безпека:

2017-2019

Запровадження системи відеоспостереження у всіх громадських
місцях

2017-2020

Освітлення нерегульованих пішохідних переходів

2017-2019

658 ос.

Освоєно 1 478,2 тис. грн., забезпечено умови перетримки для 658 тварин

Центр безпеки міста опрацьовує відео з 280 камер загальноміської мережі відеонагляду, а до 2020 року у
Львові має з’явитись до 2000 камер відеонагляду. Станом на 17.07.2019 року охороняється 31 об'єкт,
забезпечено відеонагляд 343 масових заходів, закрито 858 скарг на Гарячу лінію міста та проведено 1047
консультацій по зверненнях, скеровано та евакуйовано 553 автомобілі, проведено ефективний розшук 14 людей
загублених в центральній частині міста, прийнято та опрацьовано 771 скаргу мешканців щодо вуличної
торгівлі, та 901 скаргу щодо порушення тиші вуличними музикантами, проведено оперативну співпрацю з
ГУНП, УПП, РВ по 404 випадках, надано оперативну інформацію по 467 ДТП, та видано відеоматеріали на
106 запитів районних відділень.
За перше півріччя 2019р. освітлено 49 переходів. Заплановано також виготовлення ПКД на нові проекти
49 переходів
освітлення переходів по усіх районах міста.

Енергетика:

Встановлення 409-ти індивідуальних теплових пунктів у
Сихівському житловому масиві

Будівництво енергетичного блоку на біопаливі з супутнім
виробництвом електроенергії (котельня "Кінескоп")

Будівництво станції зброджування осаду на території
каналізаційних очисних споруд міста

2017-2019

2019-2020

2017-2019

98 ІТП

Кошти гранту та кредиту ЄБРР. ЛМКП "Львівтеплоенерго" проведено тендерні процедури, визначено підрядну
(AXIS INDUSTRIES (Литва) та підписано договір на проектування і монтаж ІТП. Виготовлено ПКД та
отримано висновки експертизи на встановлення ІТП. Готуються документи на отримання дозволу на виконання
будівельно-монтажних робіт. Підрядною організацією здійснено поставку обладнання на встановлення 50 ІТП.
На сьогодні отримано дозвіл від ДАБІ на початок робіт по встановленню ІТП від двох ЦТП №8 і № 17 (48 шт.)
та підрядною організацією виконуються будівельні роботи в підвальних приміщеннях для монтажу обладнання
ІТП.

Кошти кредиту ЄБРР. Розроблено ТЕО, оголошено тендер для визначення підрядної організації з виконання
проектних та монтажних робіт. Проведення даного тендеру передбачено у 3 етапи: 1-ий етап –
кваліфікаційний; 2-ий етап – технічний; 3-ий етап – фінансовий.
Для участі в попередньому кваліфікаційному відборі було подано заявки від 9 організацій. За результатами
проведення кваліфікаційного відбору до наступного етапу допущено 3 фірми: - UAB "Axis Technologies”
(Литва); - Host F.T.B.V. (Норвегія); - Leroux &Lots - Cunin (Франція).
На сьогодні (у 2018 році) ЛМКП "Львівтеплоенерго" підготовлено технічне та тендерне завдання для
проведення 2-го етапу тендеру (технічного), яке узгоджено з фірмою консультантом "Egis", отримано
погодження в ЄБРР та 04.06.2019р. розпочату процедуру даного тендеру. Проведення 2-го етапу тендеру
(технічного) – червень-серпень 2019 року.
Вартість 31,5 млн. євро: - кредит ЄБРР -15,0 млн. євро; - кредит НЕФКО - 5,0 млн. євро ; - грант У5Р - 7,5
млн. євро; - місцевий внесок – 4,0 млн.євро. По компоненту "Біогаз” (24,9 млн.євро) проведено І-ий етап
тендеру на будівництво біогазової станції. Процедура відбору виконавця робіт, згідно вимогами ЄБРР буде
відбуватись у 3-и етапи. Прогнозований термін проведення тендерних торгів – листопад 2019р.
По компоненту "Пісколовки” (6,0 млн.євро): виготовлено проектно-кошторисну документацію, стадія
"Проект”, отримано експертний звіт та "Робочі креслення". Проведено І-ий етап тендеру на виконання робіт з
реконструкції пісколовок. Процедура відбору виконавця робіт, згідно вимогами ЄБРР буде відбуватись у 2-а
етапи. Прогнозований термін проведення тендерних торгів –жовтень 2019р.

Житловий фонд:

Впровадження заходів з енергозбереження у рамках програми
"Теплий дім"

Впровадження заходів з енергозбереження у рамках програми
"Енергоефективна оселя"

Сприяння створенню та забезпеченню функціонування ОСББ у м.
Львові
Транспорт:
Оновлення 70 відсотків рухомого складу трамваїв, тролейбусів,
автобусів

Будівництво мережі велосипедних доріжок у всіх районах міста

2017-2019

60 юр.ос.

2017-2019

73 фіз.ос.

2017-2019

14 буд. ОСББ

В рамках міської програми "Теплий дім" ОСББ та ЖБК м. Львова отримали 140 кредитів на загальну суму 58,6
млн. грн на заходи з енергозбереження у 110 будинках, в т. ч. у 12 будинках ОСББ проведено комплексну
термомодернізацію. У 2019 році уже 33 об`єднання залучили "теплі" кредити на загальну суму 17,374 млн. грн.
З них 5 будинків в процесі утеплення фасаду. Основні заходи, які впроваджуються це: встановлення
лічильників, заміна вікон та дверей місць загального користування, встановлення ІТП, капітальний ремонт
інженерних мереж з їх подальшим утепленням та термомодернізація будинків. Найбільше кредитів видано КБ
"Приватбанк" - 20 шт., найменше АБ "Укргазбанк" - 2 шт.
Відшкодування частини кредиту з міського бюджету м. Львова надається співвласникам у розмірі до 15% від
максимального розміру основної суми (тіла) кредиту, але не більше 50 тис. грн. за одним кредитним
договором. Мешканці залучають кошти на заміну вікон на енергозберігаючі, модернізацію систем опалення,
термомодернізацію будинків (не "клаптикове" утеплення), придбання теплових насосів. У 2019 році укладено
73 кредитних договори на загальну суму 811,5 тис.грн. Найбільше кредитів видано АБ "Укргазбанк".
Виконується ремонт покрівель, інженерних мереж, підпірної стінки, відмостки та фасаду, розпуск
електроенергії.
Погашено 69% запланованого на рік платежу по лізингу рухомого складу, та внесено платіж по кредитному
договору ЄБРР, для забезпечення безперебійної роботи громадського транспорту міста.
В рамках реалізації "Програми першої стадії розвитку велосипедної мережі та супровідної інфраструктури у
Львові у 2011-2019 роках" планується збудувати 268 км велосипедних доріжок. З 2011 року по 2018 рік в місті
збудовано близько 103 км велосипедних доріжок. У 2019 році продовжено роботи на об'єкті "Будівництво
велосипедної доріжки на вул. Княгині Ольги - вул.Академіка А.Сахарова" та розпочато на просп. В.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).

2017-2020

2017-2019

Розвинута, конкурентоздатна та інноваційна економіка
Економіка міста (Виконавці: Департамент економічного розвитку, Департамент розвитку, Управління інвестицій та проектів)
До загального фонду міського бюджету міста без врахування міжбюджетних трансфертів за 7 місяців 2019
105,3%
року надійшло 3 796,5 млн. грн., що складає 105,3 % до плану та на 636,0 млн. грн. більше, ніж за січеньлипень 2018 року
Від податку з доходів фізичних осіб надійшло 2 296,4 млн. грн. що складає 104,9 % до плану та на 441,3 млн.
104,9%
грн. більше у порівнянні до січня-липня 2018 року
Від єдиного податку - 743,8 млн.грн. що на 172,7 млн. грн. більше у порівнянні до січня-липня 2018 року
113,4%
Доходи міського бюджету
2017-2019
Від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 113,3 млн.грн. що що складає 98,8 % до
98,8%
плану та на 20,1 млн. грн. більше у порівнянні до січня-липня 2018 року
Від акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - 178,7
90,0%
млн. грн. що складає 90,0% до плану та на 26,5 млн. грн. менше у порівнянні до січня-липня 2018 року
102,4%

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

2017-2019

Розробка концепції розвитку індустріального парку "Сигнівка"

2017-2020

Надходження коштів пайової участі у розвиток інфраструктури населеного пункту - 86,0 млн. грн., що складає
102,4% до плану
Здійснено заходи щодо підведення інженерних комунікацій. Керуюча компанія індустріального парку
"СІТІПАРК ЛЬВІВ" спільно з ЛМР та супроводу управління інвестицій та проектів здійснює кроки необхідні
для вирішення питання зняття родючого шару ґрунту на ділянці парку. Триває етап залучення керуючою
компанією перших учасників парку.
Концепція індустріального парку "Сигнівка" затверджена ухвалою сесії ЛМР від 05.10.2017 № 2462. Ухвалою
№4399 від 20.12.2018 територію індустріального парку "Сигнівка" включено до перспективної промислової
зони "Сигнівка".

Залучення інвестицій в економіку міста:

Реалізації проекту "Трамвайне депо на Сахарова"

2017-2019

Реалізація проекту з будівництва підвісної оглядової канатної
дороги

2017-2019

Укладено інвестиційний договір з ТзОВ "Лем Стейшн" - переможцем конкурсу на вибір інвестора. Укладено
та затверджено договір оренди майна. Інвестором здійснюються підготовчі роботи та вишукування. В одному
із приміщень трамвайного депо відбуваються культурні та мистецькі заходи. Передбачено створення
інноваційно-креативного простору на базі трамвайного депо та зони для стартапів, ІТ, громадських подій
воркшопів, винахідництва, центрів для навчання, парковий та студентський простір, лабораторії для наукових
розробок, новий громадський простір.
Затверджено історико-містобудівне обґрунтування проекту. Відправлено звернення із інформуванням
ЮНЕСКО щодо наміру реалізації проекту. Розроблено та відправлено на погодження у департамент екології
ЛОДА проекти утримання та реконструкції парків "Високий Замок" і "На Валах". Розроблено та погоджено
техніко-економічне обґрунтування проекту. Ухвалою сесії ЛМР №4802 від 04.04.2019 затверджено
інвестиційний проект, Положення про умови проведення конкурсу та проект інвестиційного договору.
Розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля (ОВД) проекту.

2017-2019

З метою сприяння розвитку підприємництва упродовж І півріччя 2019 року проведено 3 тренінгових курси
"Вчимося бізнесу", до яких залучено 75 осіб. Здійснено інформаційне забезпечення шляхом адміністрування
розділу Новини/Економіка на сайті ЛМР. Щотижневе видання електронного журналу "Простір бізнесу" (108135 номери) Здійснюється супровід інвестиційних проектів підприємців та підприємств м.Львова, метою якого
є вирішення проблемних питань суб’єктів господарювання, що виникають у процесі здійснення ними
господарської діяльності та гальмують процеси ведення бізнесу.

Створення та забезпечення функціонування індустріальних парків
"Сигнівка" та "Рясне-2"

2017-2019

Ухвалою сесії ЛМР від 05.10.2017 № 2462 затверджено Концепцію індустріального парку "Сигнівка". Ухвалою
№4399 від 20.12.2018 затверджено Програму розвитку перспективних промислових зон м.Львова, якою
територію індустріального парку "Сигнівка" та промислових територій Рясне-2 включено до перспективних
промислових зон "Сигнівка" та "Рясне-2" відповідно. Заходами цієї Програми передбачено розвиток інженернотранспортної інфраструктури та підготовку земельної та містобудівної документацій для загосподарювання
зазначених промзон міста.

Рівень середньої заробітної плати

2017-2019

Робочі місця на підприємствах м. Львова

2017-2019

Розвиток підприємницької діяльності

Створення додаткових робочих місць:

Ефективність роботи щодо детінізації видно по рівню середньомісячної заробітної плати, динаміці її росту.
Так, рівень середньомісячної заробітної плати у м.Львові за червень 2019 року становить 9 782 грн., що на 2
141 грн. або 22% більше порівняно з січнем 2019 року.
За інформацією ГУ ДФС у Львівській області у січні-травні 2019 створено 2 568 нових робочих місць, яким
впродовж цього періоду щомісяця здійснювались виплати заробітної плати в розмірі не менше мінімальної
зарплати. А саме: СП Росан, ТзОВ АЙПІЄ-Л, ТзОВ 1001 Дрібниця, Корпорація Енергоресурс-Інвест, ПП
Медичний центр Інтерсоно, ПП Веставто, ПП ІНА, ТзОВ Виробниче підприємство Координата.

Ефективне урядування:

Розвиток електронного порталу "Особистий кабінет мешканця"

2017-2019

Запровадження електронного урядування на всіх рівнях міських
структур

2017-2019

Створення єдиного мобільного додатку для доступу до міських
електронних сервісів

2017-2019

Проведено аналіз адміністративних послуг та складено рейтинг ТОП 12. Ведеться співпраця з компанією
Aimbulans та MasterCard.
Розроблено концепцію та структуру сайту, описані бізнес процеси та користувацькі історії, погоджені
прототипи сторінок. Заплановано проведення тендерної процедури. на 2019 рік 400 000, не використані, восени
планується оновлення програмного забезпечення.
Проведено заходи з популяризації ІТ та інновацій в освіті: 2 конференції Е-освіти - в лютому (музика) та квітні
(віртуальна реальність). Розпочато підготовку до 3 конференції е-освіти, яка відбудеться у жовтні - Iттехнології, в образотворчому мистецтві, а також до Форуму інноваційної освіти INED у листопаді. При
організації конференцій було залучено спонсорські кошти, надано приміщення. Заходи зустрічають всебічну
підтримку та зацікавленість освітян та представників ІТ-спільноти, для яких вони є місцем обміну досвідом та
налагодженням контактів і пошуку нових ідей. Форум інноваційної освіти INED реалізовується в партнерстві з
УКУ Простір освітніх ініціатив. На сьогодні іде пошук грантових коштів на реалізацію.
ОКМ v 3 міститиме посилання на міські сервіси та буде адаптивним для мобільних пристроїв, буде реалізовано
в рамках "Особистого кабінету мешканця" на базі оновленого програмного забезпечення.

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

2017-2019

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. Здійснено пошук потенційних партнерів для реалізації проекту.
Проведено різнобічний аналіз існуючих систем для запровадження е-щоденника у школах міста.

Твердиня національних цінностей. Місто традицій, знань, культури, туризму та спорту
Культура (Виконавці: Управління культури департаменту розвитку)
Розвиток української кіноіндустрії:
Ремонт залу та реконструкція системи опалення у Львівському
кіноцентрі та КМЦ "Супутник"

2017-2019

Ремонтні роботи Львівського кіноцентру: виготовлено ПКД на ремонт даху, розпочаті роботи встановлення
системи вентиляції. Ремонтні роботи в КМЦ "Супутник": Встановлення системи опалення на стадії
завершення. Розпочато ремонт глядацького залу.

Розвиток міських театрів:

Нові театральні проекти та постановки

2017-2019

Реставраційно-ремонтні роботи Львівського драматичного театру
ім. Лесі Українки, Першого українського театру для дітей та
юнацтва, Львівського академічного молодіжного театру ім. Л.
Курбаса

2017-2019

Здійснено нові постановки в міських театрах: Львівський академічний театр ім. Л. Курбаса: "Маркіза де Сад”;
Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки: "Горизонт 200”, "Timetravelles”, "Люди”;
Львівський академічний духовний театр "Воскресіння": ”Доньки матері”; Перший український театр для дітей
та юнацтва: "Аліса”, "Сто поцілунків”, "Pentecost”; Львівський театр естрадний мініатюр "І люди і ляльки”:
"Пустостан”.
25 березня 2019 року у Львівському академічному драматичному театрі ім. Лесі Українки відзначили
Міжнародний День театру та нагородили подяками від імені громади міста Львова провідних майстрів сцени
та працівників театрів.
Львівський драматичний театр ім. Лесі Українки: у 2019 році заплановано продовження реставраційноремонтних робіт дахів та фасадів. З бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік передбачено
3 100 000 грн. Станом на зараз відремонтовано майже всі зовнішні та внутрішні фасади, тривають роботи по
ремонту системи опалення. Планується розпочати ремонтні роботи внутрішнього дворика театру, на які у
міському бюджеті м. Львова вже передбачено 600 000 грн, та роботи по каналізаційних мережах. Ведеться
проект по малій сцені театру: цього року - ПКД, а на наступний - реалізація. Перший український театр для
дітей та юнацтва: минулого року у Першому театрі зробили умови доступності: пандус на вході, санвузол для
людей з інвалідністю. На ремонтні роботи у цьому році передбачено 100 тисяч гривень. Виготовляється
проектно-кошторисна документацiя на ремонт внутрішнього дворика та капітальний ремонт театру (нові
крісла, нова сцена, інклюзивність).

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

2017-2019

Капітальний ремонт трибун та реконструкція будівель
спортивного комплексу "Юність"

2017-2019

Розроблено проектно-кошторисну документацію на аварійно-відновлювальні роботи підпірних стінок у парку
(з боку вул. Зарицьких, на стадіоні "Юність"); Розроблено проектно-кошторисну документацію на капітальний
ремонт алей у верхній частині парку;
Куплено та встановлено новий атракціон "Mini flying car" (за власні надходження парку )
Розроблена проектно-кошторисна документація на 2 етап реконструкції стадіону "Юність"; У процесі розробки
проектно-кошторисна документація на ремонт (реконструкцію) спортивного майданчика на стадіоні "Юність".

Розвиток муніципальних установ культури:
Придбання обладнання та предметів довгострокового
користування і придбання книг, періодики для поповнення
бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова

2017-2019

Спеціальне обладнання для реалізації програми "Е-Бібліотека": заміна провайдера, штрих-коди, сканери, вебкамери, комп’ютери, ноутбуки, інтерактивна дошка, проектор, принтери, БФП Canon – 1 . Для Сенсотеки
придбана спеціальна техніка (відеозбільшувач+принтер шрифтом Брайля), планшети. Меблеві комплекти,
столи, стільці. Придбання літератури для поповнення бібліотечних фондів, передплата періодичних видань.

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

2017-2018

Капітальний ремонт приміщень медіатеки на просп. Червоної
Калини, 58

2017-2019

Капітальний ремонт народних домів м. Львова

2017-2019

Влаштування експозиції Меморіального музею тоталітарних
режимів "Територія терору" на
просп. В. Чорновола, 45

2017-2019

Капітальний ремонт приміщень Міського палацу культури ім. Г.
Хоткевича, муніципального хору "Гомін", Львівської державної
хореографічної школи на
вул. П. Дорошенка, 63
Реставрація експонатів Музею народної архітектури та побуту ім.
Климентія Шептицького у Львові на вул. Чернеча Гора, 1
Придбання обладнання та предметів довгострокового
користування для шкіл мистецтв м. Львова та придбання
музичних інструментів для шкіл мистецтв м. Львова
Спорудження візит-центру на території Музею народної
архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького у Львові на
вул. Чернеча гора, 1

2017-2019

2017-2019
2017-2019

2017-2019

4 бібліотеки

Відкриття оновлених бібліотек: 1. Smart бібліотека. 2. Urban бібліотека (Візит Кейса Донкерса – головного
урбаніста Ейндговена). 3. Пазл-бібліотека, 4. Wiki бібліотека (Меморандум між ЦБС та ГО "Вікімедіа
Україна"). Капітальні ремонти: Бібліотека-філія №18 (Самчука,22) Сенсотека - для інтегрування людей з
вадами зору в публічний простір (відкриття - осінь 2019). Іннотека, №17 (Городоцька,285) багатофункціональний універсальний простір, №37 (Миколайчука,1) - завершення перепланування частини
бібліотеки з окремим входом. Проводяться ремонтні роботи в бібіліотеках-філіях №16 (Старознесенська, 56),
№31 (Шевченка 270а), №43 (Стрийська, 79). Центральна дитяча бібілотека (Окуневського,3)- розроблено ПКД.
Автоматизація бібліотечних процесів в рамках реалізації програми "Е-Бібліотека" у 2019 році у ЦБС для
дорослих. Співпраця з Центром Митрополита Андрея Шептицького. Створення електронного каталогу.
Навчання бібліотекарів. Проект освіти дорослих спільно з Інститутом міста та DVV International відповідно до
Меморандуму про співпрацю.
Бібліотека-філія №25 (Червоної калини,58) - Lviv Open Lab - простір інноваційної освіти з лекторієм,
бібліотекою, фізико-хімічною, біотехнологічною та ІоТ лабораторією, медіа-студією та майстернею по роботі з
деревом. Тут діти та молодь зможуть майструвати, створювати свої винаходи, проводити експерименти,
слухати надихаючі лекції та у комфорті читати цікаві книги. У червні відкрито першу частину бібліотеки-філії
№25, проводяться ремонтні-роботи у другій частині приміщення
Народний дім Білогорща - виконання ремонтних робіт за проектно-кошторисною документацією "Капітльний
ремонт Народного дому БІлогорща" - завершений ремонт санвузла, утеплено дах будівлі; Народний дім Збоїща
- на завершальному етапі реконструкція системи опалення; розроблено проектно-кошторисну документацію на
капітальний ремонт актового залу; Народний дім смт. Рудне - розроблено кошторис на ремотні роботи
санвузла.
Загальна вартість робіт із пристосування для експозиційних цілей вагону-"телятника" склала 244 913,45 грн.
Виконані наступні роботи: - заміна усієї дерев'яної обшивки стін і воріт вагону (демонтаж існуючої, що
перебувала у незадовільному стані, та влаштування нової); - зміцнення металевого каркасу стін вагону із
заміною деформованих елементів; - ремонт металевої покрівлі вагону з влаштуванням шару гідроізоляції та
капельника; - влаштування 4 (чотирьох) вікон у стінах вагону із відкидними дерев'яними віконницями; пофарбування стін, воріт і покрівлі вагону з двох сторін (зовнішньої та внутрішньої); - пофарбування підлоги
вагону; - виготовлення, встановлення і пофарбування дерев'яних нар у вагоні; - придбання і встановлення
пічки.
Міський Палац культури ім. Гната Хоткевича : розроблено проектно-кошторисну документацію на ремонт
системи каналізації - розпочато роботи, розроблено проектно-кошторисну документацію на ремонт даху;
розпочато поточний ремонт кімнати гурткової роботи. Приміщення муніципального муніципального хору
"Гомін" - розроблено проектно-кошторисну документацію
Завершено реставрацію церкви з с. Стоянів; розробляється проектно-кошторисна документація на реставрацію
гончарні з с. Потевич та хати з с. Сілець
Затверджено Програму придбання музичних інструментів та обладнання початковими спеціалізованими
мистецькими навчальними закладами м. Львова на 2018-2020 роки. Затверджено титульні списки щодо
закупівлі музичних інструментів
Змінено назву проекту на "Інформаційно-освітній центр Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія
Шептицького у Львові". Станом на сьогодні ведуться роботи із будівництва інформаційно-освітнього центру та
готується проектно-кошторисна документація на створення нового адміністративного корпусу. Інформаційноосвітній центр покликаний створити місце для творчої і наукової діяльності. Там будуть конференц-зали,
лекторії, спеціально облаштована виставкова площа, і через цей центр людина зможе потрапити в Музей.

Підтримка львівських україномовних видань:

Конкурс фінансової підтримки україномовних видань львівських
видавництв

2017-2019

Впровадження Премії міста літератури ЮНЕСКО

2017-2019

Програма підтримки перекладів

2017-2019

Адміністративна та промоційна підтримка

2017-2019

Підтримка соціально-культурних проектів

2017-2019

Реалізація проекту "Львів – місто літератури ЮНЕСКО"

2017-2019

Керуючись рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від 25.07.2014 № 567 "Про фінансову
підтримку україномовного книговидання" (із змінами від 12.10.2018 № 1113), конкурсна комісія визначила 18
кращих україномовних книг, які були видані у 2018 році. В рамках конкурсу було подано 71 книжкове видання,
із яких відібрано по три переможці у кожній із шести номінацій. Загалом у міському бюджеті м. Львова на 2019
рік для реалізації конкурсу із відзначення кращих україномовних книжкових видань львівських видавництв
передбачено кошти у сумі 522 000 грн. Відтак, видавництва — переможці конкурсу отримають грошову
премію: за 1 місце — 43 500 грн, за 2 місце — 26 100 грн, за 3 місце — 17 400 грн. Відповідно до умов
програми видавництва передадуть бібліотекам міста Львова по 40 примірників книг, які посіли 1 місце, по 30
примірників книг, які посіли 2 місце, та по 20 примірників книг за 3 місце.
Проведено перший етап конкурсу "Премії міста літератури ЮНЕСКО”. Визначено список, до якого увійшли 30
авторів із 79 заявників
Розроблено програму міжнародної перекладацької майстерні "ЛітТрансформер", яка передбачає участь 8
перекладачів з іншх країн у воркшопі у липні 2019 року. Перекладацька майстерня "ЛітТрансформер"– це
міжнародний проект навчання та підвищення кваліфікації перекладачів з України та партнерських міст
літератури ЮНЕСКО через проведення спільних двотижневих культурно-освітніх заходів. У рамках Майстерні
планується створити переклади коротких творів, наданих учасниками – представниками міст літератури
ЮНЕСКО, на англійську, українську та мови учасників Майстерні. За результатами роботи видатється
підсумковий буклет зі створеними під час Майстерні перекладами творів. Метою є напрацювання мережі
перекладачів через англійську мову у партнерських містах літератури ЮНЕСКО та активізувати перекладацьке
середовище Львова.
Львів представлено на З'їзді мережі міст літератури у м. Норвіч та м. Ноттінгем ( Велика Британія) та
Щорічному З'їзді мережі креативних міст у місті Фабріано (Італія). Місто запрезентовано на Книжковому
Арсеналі у Києві ( промоційний стенд). Розроблену новий дизайн брендованої продукції. Подано на переклад
англійською літературний путівника " Львів- місто натхнення література". Розроблено нову структуру сайту
офісу " Львів - місто літератури ЮНЕСКО". Розроблено промоційний буклет " Львів місто літератури
ЮНЕСКО" двома мовами.
Визначено перелік соціально-культурних проектів громадських організацій у галузі "Культура”. Реалізовано 4
проекти із 8 в межах Конкурсу, зокрема: "Архітектурна скарбничка Львова” (Львівський обласний осередок
Всеукраїнської громадської організації "Українська спілка інвалідів - УСІ”), "Веб-платформа для вуличного
мистецтва” (Громадська організація "17”), "Барокове люстерко - платформа історичної реконструкції давньої
музики та історичного інструментарію”(Громадська організація "Академія давньої музики Леополіс”) та
"Другий щорічний Фестиваль української архітектури "ВЕЖА” у Львові” (Львівська обласна організація
Національної спілки архітекторів України).
Реалізовано два заходи до ювілею Грицька Чубая та Станіслава Єжи Леца в рамках Календарного плану
загальноміських централізованих заходів, а також спеціальну програму у рамках Дня міста Львова - Поетичний
дворик. У рамках проекту "Вертеп Грицька Чубая" проведено презентація спільного річного проекту спільно із
Соломією Чубай та анонсовано міжчерторальний проект із зпису музично-поетичного альбому " Чубай.
Україна. Любов. Поети". В рамках міжнародного заходу "Годинник б'є всіх" Львів відвідав син Станіслава Єжи
Леца Томаш Лец спільно із яким було проведено низку заходів до ювілею видатного афориста, який народився
у Львові. В рамках "Поетичного ретро дворика" відбулись поетичні читання за участю Раяна Ван Вінкела з м.
Единбург (Велика Британія).

Молодь та спорт: (Виконавці: Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, Районні адміністрації)
Розробляється проектно-кошторисна документація на майданчики: - на вул. Й. Сліпого, 33, мультифункційний
майданчик з поліуретановим покриттям, зоною для "Street Workout", вуличними тренажерами, біговими
доріжками та міні-футбольний майданчик з штучною травою. Вартість 14,5 млн. грн. - на вул. І.
Величковського, 16-18, мультифункційний майданчик з полівеніловим покриттям, зоною для "Street Workout",
вуличними тренажерами, футбольне поле з натуральною травою та бігові доріжки з поліуретановим покриттям.
Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних
2017-2019
Вартість 12,5 млн. грн. - на вул. Тролейбусній, 2-а мультифункційний майданчик для гри у футбол та
майданчиків
баскетбол, вуличні тренажери та зона для "Street Workout". Вартість 5 млн. грн. - на вул. Т. Шевченка, 360 Мініфутбольний майданчик для гри у футбол, вуличні тренажери та зона для "Street Workout". Вартість 2 млн. грн. на вул. Довженка, 3 мультифункційний майданчик для гри у футбол та баскетбол, вуличні тренажери. Вартість
2 млн. грн.
Встановлено: на вул. Чорноморській, 12 дитячий майданчик з гумовим покриттям; на вул. Ковельській, 67 мініфутбольний майданчик з штучним покриттям; на вул. Хоткевича, 40-44 майданчик для занять із "Street
Workout" та вуличними тренажерами; на вул. Винниченка, 4 скейт-майданчик, виконання 80%; на вул.
Винниченка, 4, баскетбольний майданчик з полівеніловим покриттям з трибунами, вуличними тренажерами та
з шаховими столами, виконання 80%; на вул. М. Вовчка, 3, мультифункційний майданчик з резиновим
Капітальний ремонт дитячо-спортивних майданчиків
2017-2019
покриттям для гри у футбол та баскетбол, вуличними тренажерами та зоною "Street Workout", виконання 90%;
на вул. Медової Печери, 7-9 міні-футбольний майданчик з штучним покриттям, виконання 60%; на вул. Тракт
Глинянський, 147-а мультифункційний майданчик з поліуретановим покриттям, зоною для "Street Workout",
вуличними тренажерами та бігова доріжка з поліуретановим покриттям, виконання 20%. Галицькою районною
адміністрацєю проводяться підготовчі роботи по капремонту дитячого майданчика на пл. Св. Теодора.

Проведення у місті бігового марафону LvivHalfMarathon

2017-2019

Проведено два масштабних напівмарафони "4-й Молокія Львівський напівмарафон" та "Run the World". 4th
Molokiya Lviv Half Marathon вже вчетверте став найбільшою біговою подією всієї Західної України у центрі
Львова. Понад 3,5 тисячі учасників вийшло на старт всіх дистанцій, що на тисячу більше за тогорічний
показник. Перемогу на основній дистанції з оновленням рекорду траси здобули українець Іван-Богдан
Городинський з часом 1:06:46 та гостя з Молдови Олеся Смовженко, яка фінішувала з часом 1:16:54.
Організатори компанія Run Ukraine зібрали учасників з усієї України, а 240 іноземних гостей завітали до міста
Лева з 26 країн. Таким чином, 4th Molokiya Lviv Half Marathon став одним з найбільших бігових регіональних
заходів. "Run the World. Львівський напівмарафон" від організатора "Run the World. Львівська десятка — 2018"
зібрав більше 2 тисяч учасників. Змагання відбувалися у першій половині дня, аби мінімізувати для мешканців
міста незручності від перекриття руху транспорту.

Відновлення великих спортивних комплексів у місті:
Розроблено проектно-кошторисну документацію для реконструкції спортивного комплексу з 3 тенісними
кортами, біговими доріжками, тренувальним полем для гри у регбі, зоною для занять "Street Workout",
вуличними тренажерами та відпочинковою зоною з вуличними шаховими столами. Пройдено коригування
ПКД. Оголошуються відкриті торги.
Історико-архітектурна спадщина: (Виконавці: Управління охорони історичного середовища)
Завершено роботи: Реставраційно-ремонтні роботи пам'ятки архітектури ХХ ст. (охоронний № 391) будинку
страхового товариства "Дністер" на вул. Руській, 20 (1-а міська поліклініка) - завершено реставрацію вікон,
Реставраційно-ремонтні роботи пам'ятки архітектури національного значення - костелу Єзуїтів на вул.
Реставрація пам’яток архітектури на території об’єкта всесвітньої
Театральній, 11, охоронний № 130028-Н - завершено фасад від прспекту Свободи, Ремонтно-реставраційні
2017-2019
спадщини ЮНЕСКО "Львів Ансамбль історичного центру"
роботи даху костелу св. Казимира на вул. М. Кривоноса, 1 - завершено ; розроблено ПКД для проведення робіт
на 6-ти об'єктах; замовлено розроблення ПКД для реставрації - 7-ми об'єктах; Тривають роботи на 7-ми
об'єктах; проведено тендерні процедури та визначено виконавців робіт по 3-х об'єктах
Розроблено історико-архітектурний опорний план м. Львова. На даний час розробник враховує доопрацьовує в
Розроблення історико- архітектурного опорного плану м. Львова
2017-2020
частині зауважень висловлених експертами.
Реконструкція спортивного комплексу на вул. Кастелівці, 8 (ЛКП
"Спортресурс")

2017-2019

Проведення семінарів з проектантами та підрядними організаціями сприяло покращенню співпрації між
управлінням охорони історичного середовища, проектними та підрядними організаціями та ДП
Укрдержбудекспертиза. Семінар для розробників проектної документації з реставрації пам'яток 19.02.2019;
Семінар для виконавців реставраційних робіт 12.02.2019 р.; Семінар на тему: "НОВЕ ЖИТТЯ ПАМ’ЯТКИ" в
Проведення ряду просвітницьких заходів, конференцій, семінарів
рамках відзначення року І. Левинського. Семінар для виконавців реставраційних робіт по гідроізоляції
щодо підвищення кваліфікації майстрів-реставраторів, семінарів
2017-2019
пам'яток в рамках Дня пам'яток; Семінар з презентації реставраційних матеріалів, проведений за участі
по обміну досвідом
представників італійської компанії "Нова колор". Участь працівників управління в семінарах з збереження і
розвитку культурної спадщини, організованих у м. Чернігів та м. Одеса. Обговорено проблемні питання при
розробленні проектної документаці, проведенні реставраційних робіт на пам'ятках культурної спадщини. В
рамках семінару "Нове життя пам'ятки" представлено ряд проектів ревіталізації пам'яток культурної спадщини
громадськими ініціативами, інвесторами.
Туризм: (Виконавці:Управління туризму департаменту розвитку, Управління охорони історичного середовища, ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова", ЛКП "Львівське конференц-бюро")
Маркетинг міста:
- Участь у виставці "New York Times Travel Show" (Нью-Йорк, США), 25-27 січня;
- Участь у конференції "Marketing to China Conference" (Прага, Чехія), 29-30 січня;
- Участь у виставці "IMTM" (Тель-Авів, Ізраїль), 12-13 лютого;
- Участь у "ECM Spring Meeting Edinburg" (Единбург, Великобританія), 13-16 лютого ;
Участь у туристичних міжнародних заходах (виставках,
7 міжнародних - Участь у міжнародній туристичній виставці "ІТВ-2018" (Берлін, Німеччина), 6-10 березня;
2017-2018
- Участь у виставці "XXV TARGI REGIONY TURYSTYCZNE NA STYKU KULTUR" (Лодзь Польща), 22-25
конференціях, форумах, семінарах)
заходів
березня;
- Участь у міжнародній науково-практичній конференції "Сталі та нові шляхи розвитку: Туризм, брендинг та
технології в сучасній Центральній Азії" (Алмати, Республіка Казахстан), 19-20 квітня;
- Участь у міжнародній туристичній виставці "ITB CHINA" (Шанхай, КНР), 15-17 травня;

Підтримка проекту "Дні європейської спадщини"

2017-2019

"Мистецтво і розваги" - так звучить цьогорічна тема Днів спадщини, затверджена Радою Європи. Як і кожного
року, ми додаємо львівського колориту, тож ці Дні спадщини у Львові пройдуть під гаслом: "Мистецтво і
розваги львів'ян у часи #безінтернету". Цього року Дні європейської спадщини у Львові пройдуть 6-8 вересня.
Як і де проводила свій вільний час львівська публіка, який відпочинок був улюбленим в різні епохи і чи
змінилися звички та вподобання містян - про це поговоримо під час різноманітних заходів. Наразі проводиться
підготовка та обробка заявок, прийом яких тривав протягом червня.

Туристично-інформаційна інфраструктура:

Продовження впровадження багатомовної системи ознакування
міста Львова на основі розробленої системи ознакування

2017-2019

Надання інформації через мережу туристично-інформаційних
центрів, комерціалізація діяльності

2017-2019

Створення Єдиної бази міської навігації

2017-2019

Кожні 3 місяці проводиться планова інспекція туристично-інформаційної інфраструктури, звіти та результати
інспекції зареєстровані в Центрі надання адміністративних послуг м. Львова передаються на виконання в
районні адміністрації. Проведено огляд всіх наявних об‘єктів туристичної навігації. Демонтовано пілони, котрі
були в критичному стані. Оголошено тендер на розробку проекту інформаційно-орієнтаційної системи міської
навігації для пішоходів. Планується встановлення елементу інформаційно-орієнтаційної системи ознакування
на станції "Підзамче" у зв’язку з збільшенням пасажиропотоку. Планується заключення угоди на доступність і
розробку концепції туристичної навігації з ІПР.
Зроблено ребрендинг Центру туристичної інформації на пл. Ринок, 1 та в аеропорту. У Центрі на пл. Ринок
тепер збільшена площа приміщення для відвідувачів. В Центрах туристичної інформації з'явились платні
послуги, які запроваждені для підвищення якості надання послуг. Зроблено ремонт і модернізовано
обладнання, а саме встановлено сенсорні планшети, де відвідувач може самостійно знайти потрібну
інформацію.
Продовжено проект туристичного ознакування міста і туристичної навігації. В його межах розробляється
інформаційно-орієнтаційна система для пішоходів, яка ергономічно поєднується також з велосипедною та
транспортною інфраструктурою. Проводиться постійний моніторинг стану туристичної інфраструктури.

Покращення туристичної пропозиції міста:
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".

Проекти транскордонної співпраці (підтримання продуктів
реалізованих проектів, ініціювання, пошук партнерів та
підготовка нових проектів).
Співпраця з міжнародними організаціями для просування м.
Львова (European cities marketing, "Посол туризму" тощо)

Розробка концепції "Музею міста" та її впровадження у підвалах
Ратуші
Розвиток ділового туризму міста:
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)

2017-2019

2017-2019

2017-2019

2017-2019

2017-2019

Інформаційна підтримка ідеатону в туризмі, 24 травня (інформування бізнесу і потенційних партнерів про
подію, для залучення менторів, спонсорів на подарунки для учасників);
- Створено базу даних усіх освітніх закладів, де вивчається туризм. 7 вищий навчальних закладів, 3 коледжі
професійно-технічні навчальні заклади. Загалом 2761 студентів навчаються на спеціальностях туристичного
напрямку (819- заочно, 1942- стаціонарно), та 423 у коледжах (14 з яких заочно);
- Відублась ознайомча зустріч з кафедрами туризму освітніх закладів.
- Виготовлено ручок - 100 шт., блокнотів - 100 шт.;
100 ручок
100 блокнотів - Придбано кави у зернах як промоційну продукцію - 60 упаковок;
60 упаковок
Проведено захід "Форум гідів" - під час першого дня Форуму розглядалося чимало тем: стратегія розвитку
туризму Львова до 2021 року; врегулювання екскурсійної діяльності: Україна — Європа; членство гідів в
Європейській та Світовій асоціаціях: умови, переваги та можливості; інтегрований розвиток міста; відновлена
спадщина. Окрім цього проводилось дві панелі: "Цікаві особистості Львова" та "Створення нових туристичних
продуктів та маршрутів". Другий день Форуму відбувся у місті Дрогобич, де учасники мали змогу відвідати
цікаві екскурсії, зокрема: синагога на Лані, костельна Вежа, костел св. Верфоломія, вілла президента
Дрогобича, кімната-музей Бруно Шульца. - А також місто підписало Меморандум із створеним тут кластером
медичного туризму щодо співпраці у цьому виді мандрівок. Приватний сектор львівської медицини вже давно
готовий для в'їзного медичного туризму. Це – стоматологія, естетична хірургія, репродуктивне здоров’я та
деякі інші напрямки, які працюють приватно. Достатньо багато професіоналів, які не поступаються рівнем
підготовки фахівцям з Європи й Америки, і в комунальних медичних закладах.
Участь у "ECM Spring Meeting Edinburg". У Единбурзі, 13-16 лютого 2019 року, проводилась практична
дводенна конференція з провідними міжнародними експертами організаторами подій. Основною темою був
розгляд міжнародних випадків, що ілюструють увесь необхідний досвід, потрібний для запровадження
ефективної схеми організації подій у місті. Були представлені лідери та креативні керівники з ряду провідних
світових подій та розібрано стратегії, які зробили їх успішними. Також важливою частиною концеренції був
"Фестиваль невдач", де були представлені великі невдачі та загрози в управлінні подіями, їх організатори
поділилися своїм досвідом та цінними знаннями.
Музей Міста організував заходи в рамках Міжнародного дня музеїв, Днів європейської спадщини у Львові,
Майстерні міста, а також лекції та семінари для музейних працівників міста. За минулий рік Музей Міста
організував 9 заходів в яких взяло участь понад 800 учасників. В приміщеннях майбутнього музею ведуться
ремонтно-реставраційні роботи, які мають бути завершені до кінця 2019 року.

Конференц-потенціал Львова представлено на 3 міжнародних виставках ділової гостинності - Conventa
(Любляна, Словенія) у січні, Convene (Вільнюс, Литва) у лютому, IMEX Frankfurt (Німеччина) у травні та в
одному міжнародному навчанні для конференц-бюро.
Проведено освітній захід Conventa Trend Bar з міжнародним спікером та локальним середовищем на тему
маркетингу дестинацій (червень). Відбулось більше 200 конференцій локального, національного та
міжнародного рівнів у першому півріччі 2019 р. Надана підтримка 7 конференціям в рамках Програми "Львів
науковий" та іншим ключовим конференціям:
1. Event Industry Forum, Львів (8-9.02) (ЛКП "Львівське конференц-бюро" співорганізатор)
2. Заходи з відзначення 150-ліття від дня народження і 100-ліття з дня смерті преподобної Матері Йосафати
(Гордашевської) (6.04)
3. Конференція "PізноMONEYття" (11-17.04)
4. Конференція "CNES CIOFF" ("Весняна зустріч Центрального та Північно-Європейського сектору
Міжнародної ради організацій фольклорних фестивалів та традиційних мистецтв") (8-12.05)
5. Фестиваль інновацій та науки "Інноваційна весна" (24-26.05)
6. VII Львівський медіафорум (30.05-1.06)

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

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

Будівництво у м. Львові багатофункціонального комплексу
(конференц-хол та виставковий зал)

2017-2019

У першому півріччі 2019 р. ЛКП "Львівське конференц-бюро" виступило партнером ознайомчого туру для
членів Американської Торгової Палати "Огляд туризму: Успішні історії Львова" (22.03); проводилась
підготовка до проведення ознайомчих турів у липні - ознайомчий тур для Йоханеса Фолькнера (засновника
міжнародної конференції на круїзному лайнері Nomad Cruise) з метою можливого проведення конференції
HOMEBASE Global у Львові, на запрошення Почесного Амбасадора Львова Ореста Зуба (4-8.07), ознайомчий
тур для членів правління
Європейської Асоціації ветеринарної фармакології і токсикології з метою проведення 15-го конгресу Асоціації
у Львові на запрошення Почесного Амбасадора Львова Юрія Косенка (9-10.07)
Станом на перше півріччя 2019 р. маємо чинних 38 Почесних Амбасадорів Львова;
Оголошено та триває набір новий набір Почесних Амбасадорів Львова 2019-2021 (5-й ювілений відбір). У
першому піврічччі реалізовано 18 проектів з Почесними Амбасадорами Львова, серед яких заявки на
проведення конференцій у Львові, прямі конференції, грантова заявка, лекції (запрошення) науковців,
законодавча ініціатива, інше.
Профінансовано 7 конференцій (переможців конкурсу соціально-наукових проектів) на суму 131 850,00 грн; до
кінця року залишилось профінансувати ще 5 конференцій на суму 118 150 грн. Також у межах розширення
Програми "Львів науковий" створена Програма "Львівська система дослідників". Переможцями Програми
"Львівська система дослідників"у червні визначено 62 найуспішніших та найталановитіших дослідників міста у
різних сферах. Щомісяця протягом року вони отримуватимуть стипендії у розмірі 6 та 10 тис. грн відповідно
до рейтингу.
1. Проведено обговорення з основними стейкхолдерами щодо перспектив розвитку багатофункціонального
комплексу на національному форумі "Event Industry Forum” (лютий)
2.Сформовано робочу групу та проведено зустрічі із залученням щодо визначення формату об’єкту та
планування наступних кроків на шляху планування проекту
3.Формат майбутнього об’єкту визначений як конгресно-спортивно-культурно-виставковий комплекс
("трансформер") який має працювати у щонайменше у п’яти форматах (конгреси, ярмарки/виставки, спортивні
події, музично-розважальні заходи, корпоративи/бенкети)
4.В Міністерство економічного розвитку та торгівлі подано заявку на участь у конкурсі щодо допомоги в
реалізації інфраструктурних проектів в рамках державно-приватного партнерства

