
Звіт по «Програмі сприяння розвитку підприємництва у  

м. Львові на 2017-2019 роки» за 2017 р. 

Регуляторна політика 
На сайті Львівської міської ради у розділі «Економіка. Регуляторна політика» 

розміщено інформацію про стан прийняття регуляторних актів у 2017 році та про 
порядок проходження процедури регуляторних актів.   

Розпорядженням міського голови від 25.01.2017 №19 затверджено План 
прийняття регуляторних актів на 2017 рік, з них: 8 проектів ухвал та 4 проекти рішень.  
Прийнято 6 регуляторних актів, з них 3 ухвали і 3 РВК. 

Підготовлено  12 проектів нормативних актів. 
14.03.2017 р. спільно з представниками Державної регуляторної служби  у 

Львівській області організовано і проведено семінар для розробників РА. Забезпечено 
участь у 3 семінарах та спільному брифінгу в рамках реалізації ініціативи «Львівський 
регуляторний хаб» щодо  розробки кращих регуляцій для бізнесу. 

Організація тренінгів, навчань та семінарів для мешканців міста Львова 
У співпраці з ГО «Центр «Жіночі перспективи», АФ «Контракти-Аудит», 

Український католицький університет, Державною регуляторною службою у 
Львівській області, Аудиторською палатою України, проведено низку заходів: 

 семінар «Звітність для ПАТ за 2016 рік» (81 учасник); 
 семінар «Податкова звітність для ПрАТ» (82 учасники)  
 семінар «Зміни у податковому законодавстві для малого і середнього 

бізнесу» (102 учасники) 
 семінар «Розрахунок М-Тесту при підготовці АРВ» (15 учасників); 
 семінар «Сучасні технології виходу українських компаній на міжнародні 

ринки» (44 учасники); 
 семінар «Електронна система закупівель - нові можливості для бізнесу» (15 

учасників); 
 семінар «Перші кроки у власному бізнесі, що важливо знати» (23 учасники); 
 семінар «Зміни в трудовому законодавстві» (60 учасників); 
 конференція «Професійна відповідальність аудитора» (165 учасників); 
 VII курсів тренінгів «Вчимося бізнесу» (150 учасників). 
Загальна кількість учасників – 587. 
Спільно з Бізнес-школою УКУ реалізовано проект «Шкільне підприємництво» 

для учнів 9-их класів Львівських шкіл. В рамках Проекту проведено 4 тренінги для 20 
учнів. За результатами презентації бізнес ідей учасників відзначено сертифікатами. 

Реалізовано Проект «Навігатор по етикетках»: проведено навчання 116 
вчителів та курс уроків для учнів, надруковані зошити і підручники, залучено 8 
партнерів (ТзОВ «Шувар», ПрАТ «Компанія Ензим», ПП «Оліяр», ПАТ 
«Львівський холодокомбінат», Компанія «Альянс Маркет», ПАТ «Концерн 
Хлібпром», ТзОВ «Галка ЛТД», ТзОВ «КФ «Ярич»). 

Розвиток кадрового потенціалу в місті 
Заходи з популяризації робітничих професій проводяться з метою 

забезпечення кваліфікованими працівниками львівських підприємств. 
У третій декаді березня  2017 року у м. Львові відбувся Всеукраїнський 

конкурс  професійної майстерності «Прорив легкої промисловості», спільно 
організований з Національним галузевим партнерством у легкій промисловості 
України «FashionGlobusUkraine» та асоціацією швейних училищ України.  У конкурсі 
взяли участь 23 колекції з різних міст України. Забезпечено участь у круглому столі 
«Особливості підготовки кваліфікованих робітників сучасного ринку праці за 
компетенціями». 

21 травня 2017 року організовано та проведено святкування «Дня кельнера». 
Захід щорічно організовується за ініціативи та у співпраці з Гільдією рестораторів 
Львова, відзначено кращих кельнерів – 100 осіб. В закладах ресторанного 



господарства пройшла акція «Подаруй кельнеру квітку». Керівники закладів 
ресторанного бізнесу, посадовці та депутати Львівської міської ради працювали 
кельнерами у цей день.  

Партнерство у проведенні Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 
«Битва модельєрів» ( учасники – студенти ПТНЗ, які представили  27 колекцій з 
Києва, Харкова, Одеси, Тернополя, Червонограду, Херсону). Захід організовано 
Львівським коледжем легкої промисловості Київського Національного університету 
технологій та дизайну, ПрАТ «Гал-ЕКСПО», за підтримки департаменту економічного 
розвитку. Мета заходу – популяризація професій легкої промисловості та підтримка 
талановитої молоді. 

Партнерство у конкурсі «Галицький талант» серед студентів-перукарів в 
рамках Форуму моди та краси.   

На виставці-ярмарку «Львівський товаровиробник» організовано експозиції 
закладів професійно-технічної освіти. 

Маркетингова стратегія «Купуй Львівське!» 
З 5 по 9 жовтня 2017 року у м. Львові в приміщенні Палацу мистецтв відбулася 

вже десята виставка-ярмарок «Львівський товаровиробник». Участь в ній взяли 124  
місцевих підприємств. Відвідало виставку близько 15 тис. мешканців та гостей міста. 
У рамках виставки проведено профорієнтаційний захід «Майстри моди та краси», у 
якому представлені роботи студентів закладів професійно-технічної освіти, конкурс 
перукарського мистецтва «Галицький талант», майстер-класи, дегустації та ін. 
Організовано конкурс дитячого малюнку «Купуй львівське!», в якому взяли участь 
понад 800 учнів 1-4 класів СЗШ м. Львова. Переможців конкурсу відзначено 
Подяками міського голови та подарунками. 

До медійної кампанії виставки-ярмарку залучено: 7 радіостанцій, 3 телеканали, 
розміщено 10 бордів і сітілайтів, брендмауер та банер. 

Адміністрування Промоційного каталогу на офіційному порталі Львівської 
міської ради. Впродовж 2017 року у Каталозі поновлено інформацію про 156 
підприємств-виробників м. Львова. 

Супровід маркетингового проекту «Додаток для смартфонів на платформі 
Android» Made in Lviv». В мобільному додатку розміщено інформацію про  156 
підприємств міста Львова. 

Проекти міжнародної технічної допомоги 
В рамках Проекту «Підвищення інвестиційної привабливості регіонів та 

конкурентоспроможності регіонів України», організованого Міністерством розвитку 
Республіки Польща,  забезпечено участь у 8 семінарах і конференціях у м. Києві, 
здійснено навчальні візити до Республіки Польща. Організовано зустріч польських та 
українських партнерів Проекту у бізнес-інкубаторах м. Львова: Start up Depot та I Hub 
Lviv. Міністерством розвитку Республіки Польща надано обладнання для 
облаштування Центру підтримки підприємництва, створеного на базі КУ «Інститут 
міста» (4 ноутбуки, проектор, телевізор, маршрутизатор та ін.). Підписано лист про 
наміри щодо реалізації Проекту «Підвищення конкурентоспроможності українських 
регіонів та польсько-українського економічного співробітництва» у 2018-2020 роках. 

В рамках Проекту «Забезпечення місцевої демократії та всебічного розвитку 
міста за допомогою симбіозного підходу», організованого Шведським Міжнародним 
Центром Місцевої Демократії (ICLD), подано проектну заявку на участь та отримано 
підтвердження про участь у навчальній програмі на 2018-2019 роки. 

Супровід інвестиційних проектів та інформаційне забезпечення 
Надано інвестиційний супровід підприємствам: ПрАТ «Картонно-паперова 

компанія», Фабрика меблів «Віком», ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», ТзОВ 
«Ферозіт», ВАТ МХК «ЄвроХім» та ТзОВ «Глас трьош Львів» щодо вільних земельних 
ділянок; приміщень для розміщення нових виробництв та облаштування благоустрою 
території. 



Впродовж 2017 року проводилась постійна робота із залучення СПД до 
виконання корпоративно-соціальної відповідальності. Зокрема, облаштовано  
дитячий майданчик  на подвір’ї Храму Покрови Пресвятої Богородиці (вул. 
Личаківська, 175) (ПрАТ «Компанія Ензим»). В рамках проекту «Маленький Принц. 
Львів, що любить тварин» проведено 4-годинне навчання для учнів 6 класів та 
надруковано методичні  матеріали (ТзОВ «Кормотех»), з вересня 2017 року охоплено 
всі навчальні заклади м. Львова. Спільно з ТЦ Forum Lviv організовано спеціальний 
острівок від Морозиво ЛІМО. Всі кошти, отримані від продажу морозива, були 
передані фонду Таблеточки для допомоги онкохворим дітям. 

Створено та розміщено на порталі Львівської міської ради електронний журнал 
«Простір бізнесу» - 49 номерів. Щотижнево здійснюється розсилка на промислові 
підприємства, громадські організації та асоціації, заклади ресторанного бізнесу та 
інших осіб, котрі підписались на розсилку вищезазначеного журналу. 

Інформаційне забезпечення шляхом адміністрування розділу 
Новини/Економіка на сайті Львівської міської ради ( розміщено 157 новин).  

Постійні консультації (в телефонному режимі) та зустрічі щодо започаткування 
та ведення підприємницької діяльності, оподаткування тощо. 

Міським бюджетом м.Львова на 2017 рік передбачено кошти на підтримку 
малого та середнього підприємництва у сумі 350 000 грн.  
 


