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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Найчастіше говорять, що мотивації вистачає ненадовго. Але те ж саме відбувається і з
освіжаючим душем, тому і рекомендують його приймати щодня.»
(Зіг Зіглар)
Актуально

Серія вебінарів «Дієві підприємці»
Протокол №43

Екологічно

Утилізація ртутних ламп та термометрів

Нормативноправове
регулювання

Бета-тест послуг з ТОВ на порталі Дія

Анонс

Навчальна програма "Від ідеї до соціального бізнесу за 90 днів"
Європейський зелений курс: чому бізнесу важливо знати про нього?

Онлайн курси

Відкриті дані

Книга тижня

Ощадливе виробництво

Міністерство цифрової трансформації України разом із Единбурзькою
бізнес-школою та House of Knowledge ініціюють «Дієві підприємці. Серія
практичних вебінарів від Единбурзької бізнес-школи та House of Knowledge».
Актуально

На даний момент відбулися вебінари на такі тематики:
1.
2.
3.
4.
5.

Як побудувати комунікацію з командою?
Визначення точки беззбитковості
Як написати бізнес-план
Лідерство у малих командах
Комунікація з клієнтами

Планується вебінар на тему: «Управління витратами та прибутковістю
бізнесу»
Переглянути вебінари Ви можете за посиланням: https://bit.ly/3eOK2E6
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ЗМІНИ ДО КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ ЗГІДНО З ПРОТОКОЛОМ №43

Рекомендовано закладам громадського харчування
організувати свою роботу до 22.00 год
Актуально
Заборонити роботу нічних розважальних закладів

Акцентувати на наявності та провести контроль
наявності
проходження
ІФА-тестування
у
всіх
працівників закладів громадського харчування та
підпорядкованих їм відділів.

З протоколом можна ознайомитися за посиланням: https://cutt.ly/MokUGkm

У червні ДП «Бондарівка» переробила:
Екологічно

Ртутних ламп:
69 152 від юридичних осіб,
1 444 від фізичних осіб
120 термометрів, з них
42 від юридичних осіб
78 від фізичних
а також 892

http://city-adm.lviv.ua/

ver.lviv.mail@gmail.com

297 58 77 або 297 57 64

кг батарейок.
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Портал Дія оголосила про старт бета-тесту послуг з ТОВ.

Нормативноправове
регулювання

Стати підприємцем за 20 хвилин тепер реальність.
На порталі Дія доступні послуги:


Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту. Подання заяви: 20 хв.



Перехід ТОВ на діяльність на підставі модельного статуту. Подання заяви: 10
хв.
Для реєстрації послуг потрібен 1 робочий день.
Раніше сервіс надавався на порталі Мін‘юсту — онлайн-будинку юстиції близько
року, після офіційного релізу послуги будуть доступними лише на
diia.gov.ua.Також на порталі можна вибрати спрощену систему оподаткування та
подати заявку на реєстрацію платників ПДВ (податку на додану вартість).
Раніше ці взаємовиключні заяви формувалися одночасно, що було перешкодою
для ТОВ здійснювати свою діяльність. Діючі ТОВ можуть перейти з власної
редакції установчих документів на новий модельний статут.

http://city-adm.lviv.ua/

ver.lviv.mail@gmail.com

297 58 77 або 297 57 64
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Навчальна програма "Від ідеї до соціального бізнесу за 90 днів"
Ви соціальний підприємець, інноватор або громадський лідер? Інститут
лідерства та управління УКУ у співпраці з "Лабораторією сталого розвитку"
Громадської організації Dekabristen e.V. (Берлін) запрошує Вас взяти участь у
програмі навчання й обміну "Від ідеї до соціального бізнесу за 90 днів" та
розробити власну бізнес-модель для вирішення соціальних, екологічних та
громадських проблем в Україні.
Ця міжнародна програма для Вас, якщо Ви:
- маєте конкретну ідею або вже реалізовуєте проєкт соціального
підприємництва
- володієте досвідом управління проєктами
- готові регулярно відвідувати онлайн-модулі
- бажаєте взяти участь у великій фінальній події у Львові та скористатися
нагодою бути запрошеним на міжнародну конференцію з Цілей сталого
розвитку та Соціального бізнесу в Німеччині у 2021 році
Мова навчання: українська
Дізнайтеся більше про програму за покликанням: https://bit.ly/2Yd7l4K

Анонс

ℹ️ Для участі у заході необхідна реєстрація за посиланням: https://cutt.ly/sodrE1b
http://city-adm.lviv.ua/

ver.lviv.mail@gmail.com
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ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС ПРО ВІДКРИТІ ДАНІ
Тут Ви зможете дізнатися що таке відкриті дані та в чому їхня цінність, а також
які
є
принципи
публікації
та
використання
відкритих
даних.

Онлайн курси

Цей навчальний курс підготовлений Державним агентством з питань
електронного урядування в рамках проекту, фінансованого USAID та UK Aid
"Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах" в партнерстві
з Open Data Intitute за матеріалами European Data Portal.
Реєстрація та детальна інформація за посиланням: https://cutt.ly/ytd4crx
«Ощадливе виробництво» — вдалий
підхід до менеджменту та керування
якістю, розроблений на Toyota по
закінченні Другої світової війни.
Автори,
керуючись
досвідом
співпраці з провідними компаніями
США, Німеччини та Японії, включно з
Pratt & Whitney, Porsche, Tesco,
зазначають,
що
принципи
ощадливого виробництва дозволили
їм
майже
вдвічі
збільшити
продуктивність і прискорити час
випуску, в два рази скоротити
виробничі площі та зменшити запаси
практично без фінансових втрат.
Теорія ощадливого виробництва
універсальна і здатна охопити як
високотехнологічні фірми, традиційні
підприємства,
а
також
сферу
обслуговування.

Книга тижня
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