
ПОГОДЖУЮ 

 

_________Наталія АЛЄКСЄЄВА 

Керуючий справами 

виконкому 

______ листопада 2022 року 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання виконавчого комітету 

Львівської міської ради 

 

18 листопада 2022 року                                                 Початок о 10 год. 00 хв. 

 

1. Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади 

на 2022 рік. 

Доповідає: директор департаменту фінансової політики В. Довжик. 
 

2. Про внесення змін до переліку об’єктів, що фінансуються з бюджету 

розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік. 

Доповідає: директор департаменту економічного розвитку І. Кулинич. 
 

3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 01.10.2021                     

№ 852. 

Доповідає: директор департаменту «Адміністрація міського голови»,                           

в. о. директора департаменту гуманітарної політики Є. Бойко. 
 

4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 17.09.2021                    

№ 803. 

5. Про затвердження Положення про відділ професійної освіти 

департаменту розвитку Львівської міської ради та його структури. 

6. Про затвердження Положення про управління спорту департаменту 

розвитку Львівської міської ради та його структури. 

Доповідає: директор департаменту розвитку Н. Бунда. 

 

7. Про затвердження Положення про управління освіти департаменту 

розвитку Львівської міської ради та його структури. 

Доповідає: начальник управління освіти А. Закалюк. 

 

8. Про видалення зелених насаджень для забезпечення робіт з нового 

будівництва ліцею № 80 Львівської міської ради на вул. Героїв Крут, 27. 

Доповідає: начальник управління екології та природних ресурсів                          

О. Сладкова. 
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9. Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування 

об’єкта будівництва на нове будівництво ЛМКП «Львівводоканал» 

водопроводу на вул. Франка та прилеглих вулицях у м. Винники з 

розробленням проєктної документації. 

10. Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування 

об’єкта будівництва на реконструкцію ТзОВ «Гал-поліграф» будівлі прохідної 

під трансформаторну підстанцію на вул. А. П’ясецького, 9 у м. Львові. 

11. Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування 

об’єкта будівництва на реконструкцію з добудовою ТзОВ «Львів інвест парк» 

нежитлової будівлі В-3 та будівництво зі знесенням нежитлових будівель А-3, 

Б-3 з влаштуванням підземного паркінгу на вул. Волинській, 10 у м. Львові. 

12. Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування 

об’єкта будівництва на реставрацію з переплануванням гр. Кичмою М. С. 

приміщень квартири № 1-А на вул. Академіка С. Єфремова, 4 у м. Львові під 

заклад торгівлі з відновленням дверного прорізу на місці віконного отвору та 

приєднанням підвального приміщення. 

13. Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування 

об’єкта будівництва на реконструкцію з надбудовою гр. Мисаковичем І. Я. 

трьох гаражних боксів 1а, 1б, 1в у гаражному кооперативі № 12 на вул. 

Кульпарківській, 226 у м. Львові. 

14. Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування 

об’єкта будівництва на реконструкцію гр. Хом’як В. А. торгової споруди з 

розширенням за рахунок надбудови одного поверху на вул. Базарній, 20 у                

м. Львові. 

15. Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування 

об’єкта будівництва на реконструкцію гр. Швед Н. З. житлового будинку                

№ 33-Д на вул. Пасічній у м. Львові на земельній ділянці (кадастровий номер 

4610137200:05:005:0039). 

16. Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування 

об’єкта будівництва на нове будівництво гр. гр. Янишин Н. Б. та Лисиком Т. Б. 

одноквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями 

громадського призначення на вул. Генерала О. Алмазова, 4 у м. Львові. 

17. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 11.11.2022                    

№ 1069. 

Доповідає: начальник управління архітектури та урбаністики А. Коломєйцев. 
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Додаткові питання 

 

Різне 

 

(Технічна пауза) 

 

18. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30.09.2022                      

№ 910. 

Доповідає: начальник управління архітектури та урбаністики А. Коломєйцев. 

 

19. Про сприяння Збройним Силам України. 

20. Про визначення умов закупівлі. 

21. Про передачу матеріально-технічних засобів. 

22. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.10.2022 № 951. 

Доповідає: в. о. директора ЛКП «Ратуша-сервіс» І. Тихоліз. 

 

23.   Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.09.2022                     

№ 823. 

24.   Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 27.09.2022                    

№ 884. 

Доповідає: в. о. директора КП «Адміністративно-технічне управління»                       

В. Шелемей. 

 

 

 

 

Начальник 

організаційного управління                                                               Ігор СІРКО 

 

 

 

 
Порядок денний надруковано Зоряна Петрашко 
Порядок денний перевірено Любов Кобрин 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про внесення змін до бюджету 
Львівської міської територіальної 
громади на 2022 рік 
 
 

Відповідно до ухвали міської ради від 20.12.2021 № 1794 “Про 
бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік“, 
розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації 
від 24.10.2022 № 512/0/5-22ВА “Про надання додаткової дотації“, 
враховуючи пропозиції головних розпорядників коштів, виконавчий комітет 
вирішив: 

1. Внести зміни до: 
1.1. Доходів бюджету Львівської міської територіальної громади на 

2022 рік згідно з додатком 1. 
1.2. Розподілу видатків бюджету Львівської міської територіальної 

громади на 2022 рік згідно з додатком 2. 
2. Головним розпорядникам коштів забезпечити цільове 

використання бюджетних коштів. 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку, в. о. 
заступника міського голови з гуманітарних питань. 
 
 
 
Львівський міський голова            Андрій САДОВИЙ 

 



13563000000

(код бюджету)

(грн.)

Всього у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти 6 748 733,13 6 748 733,13 0 0

41000000 Від органів державного управління 6 748 733,13 6 748 733,13 0 0

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 6 748 733,13 6 748 733,13 0 0

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 6 748 733,13 6 748 733,13 0 0

90010200 Всього доходів 6 748 733,13 6 748 733,13 0 0

Керуючий справами виконкому                                                                                        е-підпис Наталія АЛЄКСЄЄВА

      Візи:
Директор департаменту фінансової політики                                                                 е-підпис Вікторія ДОВЖИК

Заступник директора департаменту фінансової

політики - начальник управління фінансів                                                                      е-підпис Ліліана РИМАР

Зміни до доходів бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік

            Додаток 1

до рішення виконкому
від _____________ № _____

Код Найменування згідно

 з класифікацією доходів бюджету

Всього Загальний фонд Спеціальний фонд



(грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0200000 Виконавчий комітет Львівської міської ради -66 000 -66 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -66 000

0210000 Виконавчий комітет Львівської міської ради

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління -66 000 -66 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -66 000

0600000 Управління освіти 6 035 851,99 6 035 851,99 0 6 035 851,99 0 0 0 0 0 0 0 6 035 851,99

0610000 Управління освіти

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 133 529,85 133 529,85 0 133 529,85 0 0 0 0 0 0 0 133 529,85

0611020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 5 608 554,02 5 608 554,02 0 5 608 554,02 0 0 0 0 0 0 0 5 608 554,02

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти

5 608 554,02 5 608 554,02 0 5 608 554,02 0 0 0 0 0 0 0 5 608 554,02

0611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми

293 768,12 293 768,12 0 293 768,12 0 0 0 0 0 0 0 293 768,12

0800000 Управління соціального захисту 83 013,15 83 013,15 0 83 013,15 0 0 0 0 0 0 0 83 013,15

0810000 Управління соціального захисту

0813240 3240 Інші заклади та заходи 83 013,15 83 013,15 0 83 013,15 0 0 0 0 0 0 0 83 013,15

0813241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

83 013,15 83 013,15 0 83 013,15 0 0 0 0 0 0 0 83 013,15

0900000 Департамент гуманітарної політики 411 763,64 411 763,64 0 411 763,64 0 0 0 0 0 0 0 411 763,64

0910000 Департамент гуманітарної політики

0911090 1090 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та 

іншими закладами освіти

411 763,64 411 763,64 0 411 763,64 0 0 0 0 0 0 0 411 763,64

0911091 1091 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти 

та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

411 763,64 411 763,64 0 411 763,64 0 0 0 0 0 0 0 411 763,64

1000000 Управління культури 112 430,35 112 430,35 0 39 709,52 0 0 0 0 0 0 0 112 430,35

1010000 Управління культури 

1011080 1080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 32 107,06 32 107,06 0 32 107,06 0 0 0 0 0 0 0 32 107,06

1014010 4010 0821 Фінансова підтримка театрів 46 524,99 46 524,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 524,99

1014020 4020 0822 Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, 

ансамблів, концертних та циркових організацій

4 069,26 4 069,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 069,26

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 7 602,46 7 602,46 0 7 602,46 0 0 0 0 0 0 0 7 602,46

1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів центрів 

дозвілля та інших клубних закладів

2 697,40 2 697,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 697,40

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 19 429,18 19 429,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 429,18

1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 19 429,18 19 429,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 429,18

1100000 Управління спорту 15 601,50 15 601,50 0 15 601,50 0 0 0 0 0 0 0 15 601,50

1110000 Управління спорту

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 15 601,50 15 601,50 0 15 601,50 0 0 0 0 0 0 0 15 601,50

1115031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл

15 601,50 15 601,50 0 15 601,50 0 0 0 0 0 0 0 15 601,50

1600000 Департамент містобудування 680 595,58 680 595,58 0 55 595,58 0 0 0 0 0 0 0 680 595,58

1610000 Департамент містобудування 650 595,58 650 595,58 0 55 595,58 0 0 0 0 0 0 0 650 595,58

1610160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері містобудування 250 000 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 000

(код бюджету)

          Додаток 2

до рішення виконкому

від _____________ № _____

Зміни до розподілу видатків бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік

13563000000

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

оплата праці комунальні 

послуги та 

енергоносії

Разом

Всього видатки 

споживання

з них видатки 

розвитку

Всього у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

оплата праці комунальні 

послуги та 

енергоносії



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1616030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 400 595,58 400 595,58 0 55 595,58 0 0 0 0 0 0 0 400 595,58

1630000 Управління державного контролю за використанням та охороною 

земель

30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000

1638240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000

 - Програма накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для 

працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого 

населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення 

Львівської міської територіальної громади, на 2018-2027 роки

30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000

2800000 Управління екології та природних ресурсів -625 000 -625 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -625 000

2810000 Управління екології та природних ресурсів

2816030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -625 000 -625 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -625 000

2900000 Управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту 

населення та територіальної оборони

66 000 66 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 000

2910000 Управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту 

населення та територіальної оборони

2918240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 66 000 66 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 000

 - Програма заходів щодо підготовки Львівської міської територіальної 

громади до національного спротиву на 2022-2024 роки

66 000 66 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 000

3200000 Департамент розвитку 34 476,92 34 476,92 0 15 703,97 0 0 0 0 0 0 0 34 476,92

3210000 Департамент розвитку 18 772,95 18 772,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 772,95

3218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 18 772,95 18 772,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 772,95

3220000 Управління молодіжної політики 15 703,97 15 703,97 0 15 703,97 0 0 0 0 0 0 0 15 703,97

3223130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 15 703,97 15 703,97 0 15 703,97 0 0 0 0 0 0 0 15 703,97

3223132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання 15 703,97 15 703,97 0 15 703,97 0 0 0 0 0 0 0 15 703,97

4200000 Залізнична районна адміністрація 0 0 0 1 289 0 0 0 0 0 0 0 0

4210000 Залізнична районна адміністрація

4210160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською 

міською радою на території району

0 0 0 1 289 0 0 0 0 0 0 0 0

4216010 6010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального 

господарства

134 514 134 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 514

4216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 134 514 134 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 514

 - Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, 

об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з 

балансу Львівських комунальних підприємств, а також співвласників 

багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, 

капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт 

спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на                    

2019-2023 роки

134 514 134 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 514

4216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства -134 514 -134 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -134 514

 - Програма комплексних заходів з поточного утримання об’єктів 

благоустрою Львівської міської територіальної громади

-134 514 -134 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -134 514

Всього 6 748 733,13 6 748 733,13 0 6 658 528,35 0 0 0 0 0 0 0 6 748 733,13

Керуючий справами виконкому               е-підпис Наталія АЛЄКСЄЄВА

         Візи:

Директор департаменту фінансової політики            е-підпис Вікторія ДОВЖИК

Заступник директора департаменту фінансової

політики - начальник управління фінансів           е-підпис Ліліана РИМАР



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про внесення змін до переліку об’єктів, 
що фінансуються з бюджету розвитку 
бюджету Львівської міської 
територіальної громади на 2022 рік 
 
 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні“, на виконання ухвал міської ради від 
20.12.2021 № 1794 “Про бюджет Львівської міської територіальної громади 
на 2022 рік“, від 24.02.2022 № 2133 “Про внесення змін до бюджету 
Львівської міської територіальної громади на 2022 рік“ та від 31.12.2021           
№ 1973 “Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку 
бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік“ 
виконавчий комітет вирішив: 

1. Внести зміни до: 
1.1. Розподілу обсягів капітальних вкладень бюджету у розрізі 

інвестиційних проєктів за об’єктами у 2022 році згідно з додатком 1. 
1.2. Розподілу видатків бюджету Львівської міської територіальної 

громади на 2022 рік згідно з додатком 2. 
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку, в. о. 
заступника міського голови з гуманітарних питань. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
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13563000000

(код бюджету)

  (грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт,                          

у тому числі проєктні роботи

Видатки, які передбачені 

у 2022 році на об'єкти, 

щодо яких вносяться 

зміни 

Зміни (+/-) Уточнена сума видатків 

на об'єкти, щодо яких 

вносяться зміни

1 2 3 4 5 6 7 8

1200000 Департамент житлового господарства та 

інфраструктури

210 788 243,73 0,00 210 788 243,73

1210000 Департамент житлового господарства та 

інфраструктури

1216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства

Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул.                         

І. Франка у м. Винники

215 000,00 -215 000,00 0,00

1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Капітальний ремонт дороги по вул. Сахарова у                              

м. Винники

5 113 221,20 -18 447,04 5 094 774,16

1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Капітальний ремонт дороги по вул. Стуса у м. Винники 

(коригування)

1 995 966,62 -352 874,16 1 643 092,46

1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Капітальний ремонт дороги від вул. Лисика до буд. № 9 

на вул. Кільцева у м. Винники

4 211 760,40 -90 385,37 4 121 375,03

1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Капітальний ремонт дорожнього покриття від вул. Лисика 

до вул. Кільцева, 12 у м. Винники

519 092,18 -343 782,44 175 309,74

1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Капітальний ремонт дороги по вул. Тиха у м. Винники 8 889 388,46 -1 135,09 8 888 253,37

1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Капітальний ремонт дороги по вул. Проста у м. Винники 4 565 147,30 -437 766,39 4 127 380,91

1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Капітальний ремонт дороги по вул. Лисика у м. Винники 6 374 643,43 -2 349 846,71 4 024 796,72

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідних 

переходів

676 087,34 -400 000,00 276 087,34

          Додаток 1

до рішення виконкому

від ______________№ _____

Зміни до обсягів капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів за об’єктами у 2022 році
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1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Капітальний ремонт вул. Розточчя, вул. Нагірної 600 000,00 -600 000,00 0,00

1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Капітальний ремонт вул. Академіка Р. Кучера 100 000,00 -100 000,00 0,00

1217310 7310 0443 Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства

Нове будівництво мережі водовідведення по вул. Винна 

Гора у м. Винники

4 017 349,00 -7 263,92 4 010 085,08

1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Виготовлення проектно-кошторисної документації по 

об’єкту: "Будівництво дороги від вул. Пилипа Орлика до 

вул. Топольної" та проведення експертизи проекту

1 500 000,00 -1 100 000,00 400 000,00

1217310 7310 0443 Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства

Нове будівництво напірного каналізаційного колектора 

від проектованої КНС по вул. Яворницького до будинку                          

№ 36 у м. Винники

0,00 1 002 916,42 1 002 916,42

1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Капітальний ремонт дороги від вул. Личаківська до 

центрального входу на Винниківське озеро у м. Винники

10 726 587,80 4 298 584,70 15 025 172,50

1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів 

господарювання

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 

ЛМКП "Львівводоканал"

161 284 000,00 715 000,00 161 999 000,00

1800000 Управління охорони історичного середовища 2 000 000,00 -800 000,00 1 200 000,00

1810000 Управління охорони історичного середовища

1817340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток 

архітектури

Ремонтно-реставраційні роботи житлового будинку-

пам'ятки архітектури місцевого значення на вул. 

Личаківській, 1, охоронний № 616

2 000 000,00 -800 000,00 1 200 000,00

2000000 Управління інформаційних технологій 10 150 000,00 800 000,00 10 950 000,00

2010000 Управління інформаційних технологій

2017670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів 

господарювання

Внески до статутного капіталу ЛКП "Міський центр 

інформаційних технологій"

10 150 000,00 800 000,00 10 950 000,00

222 938 243,73 0,00 222 938 243,73

Керуючий справами виконкому               е-підпис Наталія АЛЄКСЄЄВА

      Візи: 

Перший заступник міського голови – 

заступник міського голови з економічного розвитку,

              е-підпис

Директор департаменту економічного розвитку               е-підпис Ірина КУЛИНИЧ

в. о. заступника міського голови з гуманітарних питань Андрій МОСКАЛЕНКО

Всього



4

 

(грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1200000 Департамент житлового господарства та інфраструктури 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1210000 Департамент житлового господарства та інфраструктури

1216010 6010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального 

господарства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -215 000,00 -215 000,00 0,00 0,00 0,00 -215 000,00 -215 000,00

1216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -215 000,00 -215 000,00 0,00 0,00 0,00 -215 000,00 -215 000,00

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400 000,00 -400 000,00 0,00 0,00 0,00 -400 000,00 -400 000,00

1217310 7310 0443 Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995 652,50 995 652,50 0,00 0,00 0,00 995 652,50 995 652,50

1217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 095 652,50 -1 095 652,50 0,00 0,00 0,00 -1 095 652,50 -1 095 652,50

1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 095 652,50 -1 095 652,50 0,00 0,00 0,00 -1 095 652,50 -1 095 652,50

1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 715 000,00 715 000,00 0,00 0,00 0,00 715 000,00 715 000,00

1800000 Управління охорони історичного середовища 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -800 000,00 -800 000,00 0,00 0,00 0,00 -800 000,00 -800 000,00

1810000 Управління охорони історичного середовища

1817340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -800 000,00 -800 000,00 0,00 0,00 0,00 -800 000,00 -800 000,00

2000000 Управління інформаційних технологій 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00

2010000 Управління інформаційних технологій

2017670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00

Всього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Керуючий справами виконкому е-підпис Наталія АЛЄКСЄЄВА

        Візи:

Директор департаменту фінансової політики е-підпис Вікторія ДОВЖИК

Заступник директора департаменту фінансової

політики - начальник управління фінансів е-підпис Ліліана РИМАР

            Додаток 2

до рішення виконкому

від ________________ № _____

Всьогоз них

Разом

оплата праці

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет 

розвитку

з нихвидатки 

споживання комунальні послуги та 

енергоносії

Зміни до розподілу видатків бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік

видатки розвитку

13563000000

(код бюджету)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

оплата праці комунальні послуги 

та енергоносії

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

видатки 

споживання

Загальний фонд

видатки розвитку

Код функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Всього



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
01.10.2021 № 852 
 
 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, на виконання ухвал міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про 
затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, 
загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“ і від 
08.07.2021 № 1081 “Про розмежування повноважень між виконавчими 
органами Львівської міської ради“, враховуючи рішення виконавчого 
комітету від 13.08.2021 № 685 “Про затвердження Типових положень про 
департамент, управління та відділ Львівської міської ради“, виконавчий 
комітет вирішив: 

внести зміни до рішення виконавчого комітету від 01.10.2021 № 852 
“Про затвердження Положення про департамент гуманітарної політики 
Львівської міської ради та його структури“, виклавши додатки 1, 2 у новій 
редакції (додатки 1, 2 до цього рішення). 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          Додаток 1 
        до рішення виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
 
          “Додаток 1 
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від 01.10.2021 № 852 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про департамент гуманітарної політики 

Львівської міської ради 
 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Департамент гуманітарної політики (надалі – департамент) є 
виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської 
ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури виконавчих органів 
Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її 
виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“. 

1.2. Департамент є підзвітним і підконтрольним міській раді, 
виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і 
підпорядкованим заступнику міського голови з гуманітарних питань. 

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та 
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, 
розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, іншими 
нормами законодавства України. 

1.4. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, 
рахунки в органах Казначейства України та установах банків державного 
сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та 
обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, 
яка заявляє/не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні 
позивача/відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням 
Державного Герба України та своїм найменуванням. 

1.5. Повне найменування департаменту: департамент гуманітарної 
політики Львівської міської ради. 

1.6. Юридична адреса департаменту: пл. Ринок, 1, м. Львів, 79008. 
 
 



2. Основні завдання 
 

2.1. Основними завданнями департаменту є: 
2.1.1. Реалізація політики міської ради у сфері охорони здоров’я, 

соціального захисту дітей, соціального захисту населення. 
2.1.2. Забезпечення дотримання встановлених законодавством 

гарантій щодо соціального захисту населення. 
2.1.3. Створення у Львівській міській територіальній громаді 

ефективної, прозорої, інноваційної, конкурентної системи соціальних 
послуг згідно з міжнародними стандартами. 

2.1.4. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних 
матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, 
запобігання бездоглядності та профілактика правопорушень серед них. 

2.1.5. Виконання програм та здійснення заходів, спрямованих на 
забезпечення соціального та правового захисту дітей, рівних прав та 
можливостей для участі жінок і чоловіків у громадсько-політичному, 
економічному та культурному житті. 
 

3. Структура та організація роботи 
 

3.1. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та 
звільняє з посади Львівський міський голова за поданням заступника 
міського голови з гуманітарних питань у порядку, визначеному 
законодавством. 

Директор департаменту безпосередньо підпорядкований заступнику 
міського голови з гуманітарних питань, йому підконтрольний та підзвітний. 

3.2. У підпорядкуванні департаменту є такі виконавчі органи: 
3.2.1. Управління охорони здоров’я. 
3.2.2. Управління соціального захисту. 
3.2.3. Управління “Служба у справах дітей“. 
3.3. Структурні підрозділи департаменту (управління, відділи, 

сектори) очолюють начальники (завідувачі), яких призначає на посади та 
звільняє з посад директор департаменту (крім працівників номенклатури 
посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному 
законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету. 

Начальники підпорядкованих департаменту управлінь та відділів, які 
мають статус юридичної особи, призначають на посади та звільняють з 
посад начальників структурних підрозділів цих управлінь та відділів 
(відділів, секторів) (крім працівників номенклатури посад Львівського 
міського голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської 
ради, рішеннями виконавчого комітету. 

3.4. Директор департаменту має двох заступників, у тому числі 
одного заступника, який не очолює управління (відділ), яких призначає на 
посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням 
директора департаменту гуманітарної політики у порядку, визначеному 



законодавством.  
Начальник управління охорони здоров’я за посадою є заступником 

директора департаменту. 
Заступники директора департаменту виконують функції та 

здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених 
директором департаменту. 

Інших працівників департаменту призначає на посади та звільняє з 
посад директор департаменту. 

3.5. Департамент видає накази організаційно-розпорядчого 
характеру. 

3.6. Директор департаменту: 
3.6.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе 

персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським 
головою, виконавчим комітетом та заступником міського голови з 
гуманітарних питань за виконання покладених на департамент завдань. 

3.6.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності 
керівників структурних підрозділів департаменту. 

3.6.3. У процесі реалізації завдань та функцій департаменту 
забезпечує взаємодію департаменту з іншими виконавчими органами 
міської ради. 

3.6.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого 
комітету, розпоряджень Львівського міського голови. 

3.6.5. Підписує видані у межах компетенції департаменту накази, 
організовує перевірку їх виконання. 

3.6.6. Призначає на посади та звільняє з посад працівників 
департаменту, організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних 
посад у департаменті, забезпечує ведення особових справ, встановлює 
посадові оклади, надбавки і доплати, присвоює ранги, вирішує питання 
преміювання, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні 
щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-
побутових питань, службових відряджень працівникам департаменту, 
проведення оцінки виконання працівниками посадових обов’язків, 
застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень 
тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад 
Львівського міського голови). 

3.6.7. Для заступників директора департаменту визначає міру 
відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, 
надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної 
відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових 
питань. 

3.6.8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників 
(окрім підпорядкованих структурних підрозділів, які мають статус 
юридичної особи) вирішує питання преміювання, встановлення надбавок, 
доплат, присвоєння рангів, службових відряджень, надання відпусток, 
допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та 



матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань. 
 

4. Компетенція департаменту 
 

4.1. До компетенції департаменту належать такі повноваження: 
4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, 

міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і 
реалізація прийнятих ними рішень. 

4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам 
місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень. 

4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого 
комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у 
профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих 
програм. 

4.1.4. Підготовка проєктів ухвал міської ради, рішень виконавчого 
комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проєктів 
актів відповідно до компетенції. 

4.1.5. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів 
департаменту фінансової політики кошторису у межах передбачених 
бюджетних асигнувань на відповідний рік та за погодженням з 
департаментом фінансової політики штатного розпису у межах 
встановленої чисельності і структури департаменту.  

4.1.6. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування 
департаменту, підприємств, установ і організацій, які перебувають у його 
підпорядкуванні, забезпечення цільового використання бюджетних коштів. 
У межах, визначених міською радою та виконавчим комітетом, здійснення 
фінансування підприємств, установ і організацій, які перебувають у 
підпорядкуванні виконавчих органів, контроль за ефективним 
використанням ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів. 

4.1.7. Розпорядження коштами бюджету Львівської міської 
територіальної громади у межах, визначених міською радою, виконавчим 
комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та 
контроль за їхнім цільовим використанням. 

4.1.8. Координація діяльності та контроль за роботою 
підпорядкованих структурних підрозділів. 

4.1.9. Забезпечення фінансового, матеріально-технічного 
забезпечення, контроль за діяльністю підпорядкованих підприємств, 
установ і організацій, розгляд проєктів їхніх планів, внесення до них 
зауважень і пропозицій, контроль за виконанням планів, ефективністю 
роботи, рівнем та якістю наданих послуг, використання прибутків у 
встановленому порядку. 

4.1.10. Погодження щорічних фінансових планів підпорядкованих 
комунальних підприємств, контроль за їхнім виконанням, встановлення 
посадових окладів керівникам цих підприємств, проведення перевірок 



фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств та 
визначення подальшої стратегії їхнього розвитку. 

4.1.11. Призначення керівників підприємств, установ і організацій, які 
перебувають у підпорядкуванні департаменту, укладення контрактів з 
ними за попереднім погодженням Львівського міського голови. 

4.1.12. Визначення потреб у доцільності функціонування 
комунальних підприємств, установ і організацій та подання міській раді, 
виконавчому комітету пропозицій щодо удосконалення їхньої мережі 
відповідно до потреб Львівської міської територіальної громади. 

4.1.13. Погодження передачі в оренду (суборенду) приміщень, 
балансоутримувачами яких є підпорядковані департаменту підприємства, 
установи, організації, а також приміщень, які перебувають в оренді цих 
підприємств, установ та організацій. 

4.1.14. Погодження інвестиційних програм підпорядкованих 
комунальних підприємств, установ, організацій. 

4.1.15. Організація та проведення у встановленому порядку 
аукціонів, конкурсів, публічних закупівель, укладення договорів з 
підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами 
господарювання. Укладення господарських та інших договорів. 

4.1.16. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному 
законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних 
ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм 
власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на 
пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на 
заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища. 

4.1.17. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції. 
4.1.18. Забезпечення доступу до публічної інформації, 

розпорядником якої є департамент. 
4.1.19. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та 

організацій, забезпечення належного розгляду звернень 
підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, 
установами та організаціями. Забезпечення вимог законодавства України 
щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї 
роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм 
власності. 

4.1.20. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів 
України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих 
рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень 
народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень 
депутатів місцевих рад підпорядкованими виконавчими органами, 
підприємствами, установами та організаціями. 

4.1.21. Представництво інтересів департаменту в органах державної 
влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм 
власності безпосередньо керівником або іншою особою на підставі 
виданої керівником довіреності. 



4.1.22. Представництво інтересів департаменту у зв’язках із 
зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями. 

4.1.23. Затвердження/погодження установчих документів (статутів, 
положень) підпорядкованих департаменту підприємств, установ та 
організацій. 

4.1.24. Списання з балансу комунального майна (основних фондів) 
департаменту та комунальних підприємств, установ, організацій у порядку, 
встановленому міською радою. 

4.1.25. Визначення потреби у закладах охорони здоров’я, 
соціального захисту, подання пропозицій до виконавчого комітету щодо 
вдосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-
освітніх потреб Львівської міської територіальної громади. 

4.1.26. Управління закладами охорони здоров’я, соціального захисту, 
оздоровчими закладами комунальної власності за місцем проживання, 
організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення. 

4.1.27. Організація медичного обслуговування у комунальних 
закладах освіти, соціального захисту, охорони здоров’я. 

4.1.28. Забезпечення розвитку медичного обслуговування, розвитку і 
вдосконалення мережі лікувальних закладів та закладів соціального 
захисту незалежно від форм власності. 

4.1.29. Забезпечення оперативного контролю за збереженням 
існуючої мережі комунальних закладів охорони здоров’я, соціального 
захисту, сприяння їх фінансовому та матеріально-технічному 
забезпеченню. 

4.1.30. Розгляд та внесення у встановленому порядку пропозицій 
щодо заохочення і нагородження працівників охорони здоров’я та 
соціального захисту. 

4.1.31. Координація діяльності щодо дотримання правил техніки 
безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму у комунальних 
закладах охорони здоров’я та соціального захисту, надання практичної 
допомоги у проведенні відповідної роботи. 

4.1.32. Координація діяльності щодо підготовки установ до роботи в 
осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту 
приміщень. 

4.1.33. Сприяння забезпеченню пільгових категорій населення 
лікарськими засобами та виробами медичного призначення у межах 
бюджетних асигнувань. 

4.1.34. Сприяння створенню мережі оздоровчих груп для різних 
вікових категорій населення, у тому числі спеціалізованих фізкультурно-
оздоровчих закладів (клубів і центрів) для участі осіб з інвалідністю. 

4.1.35. Координація роботи щодо проведення дезінфекційних, 
дератизаційних, дезактиваційних заходів, масових профілактичних 
щеплень, запобігання небезпечних інфекційних захворювань, масових 
отруєнь, радіаційних уражень. 



4.1.36. Планування та організація роботи щодо поліпшення основних 
критеріїв оцінки ефективності роботи виконавчих органів у сфері охорони 
здоров’я та соціального захисту, у тому числі дітей. 

4.1.37. Подання пропозицій до відповідних органів про ліцензування 
індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров’я. 

4.1.38. Забезпечення у межах повноважень дотримання 
встановлених законодавством України гарантій (допомог, пільг, 
компенсацій) щодо соціального захисту населення Львівської міської 
територіальної громади. 

4.1.39. Контроль за веденням державної статистики та аналітично-
статистичної звітності щодо дітей. 

4.1.40. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища 
дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та 
інтелектуальному розвиткові. 

4.1.41. Організація здійснення аналізу соціальних потреб мешканців 
Львівської міської територіальної громади. 

4.1.42. Визначення потреб у закладах соціального спрямування та 
подання у встановленому порядку пропозицій щодо удосконалення їх 
мережі відповідно до соціально-економічних потреб Львівської міської 
територіальної громади за наявності необхідної матеріально-технічної, 
науково-методичної бази тощо. 

4.1.43. Участь у забезпеченні розвитку та вдосконалення мережі 
установ соціального захисту незалежно від форм власності. 

4.1.44. Забезпечення функціонування української мови як державної 
у структурних підрозділах, закладах охорони здоров’я та соціального 
захисту, установах та організаціях, які перебувають у підпорядкуванні 
департаменту.  

4.1.45. Забезпечення територіальної доступності закладів охорони 
здоров’я. 

5. Права департаменту 
 

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених 
цим Положенням, іншими нормативними актами, департамент має право:  

5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для 
розгляду питань, які належать до його компетенції.  

5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та 
аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.  

5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього 
завдань. 

5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб 
міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для 
виконання покладених на нього завдань. 



 5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які 
належать до його компетенції.  

5.1.6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і 
колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді. 
 5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для 
підготовки проєктів нормативних актів та інших документів, а також для 
розробки і здійснення заходів, які проводить департамент відповідно до 
покладених на нього обов’язків. 
 5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих 
структурних підрозділів. 

5.1.9. Звертатись до суду у порядку, встановленому законодавством 
України, у тому числі з позовними заявами про визнання незаконними актів 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а 
також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.  

5.1.10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до 
відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення 
міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень. 

5.1.11. Утворювати комісії та робочі групи, брати участь у роботі 
комісій та робочих груп, утворених актами міської ради, виконавчого 
комітету, Львівського міського голови. 

5.1.12. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, 
сприяти у межах компетенції у їх проведенні. 
 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності департаменту 

 
6.1. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету Львівської 

міської територіальної громади. 
6.2. Кошторис департаменту затверджує заступник міського голови з 

гуманітарних питань за погодженням з управлінням фінансів департаменту 
фінансової політики. 

6.3. Працівники департаменту є посадовими особами місцевого 
самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови 
оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом 
України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими 
актами законодавства України. 

6.4. Граничну чисельність працівників департаменту встановлює 
Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників 
виконавчих органів, затвердженої міською радою. 
Структуру департаменту затверджує виконавчий комітет. 

6.6. Штатний розпис департаменту затверджує заступник міського 
голови з гуманітарних питань за погодженням з департаментом фінансової 
політики. 
 



7. Відповідальність посадових осіб департаменту 
 

7.1. Посадові особи департаменту повинні сумлінно виконувати свої 
службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і 
співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати 
дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно 
вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових 
осіб. 

7.2. Посадові особи департаменту несуть відповідальність згідно з 
законодавством України. 

7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи 
бездіяльністю посадових осіб департаменту при здійсненні ними своїх 
повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку. 
 

8. Заключні положення 
 

8.1. Ліквідацію та реорганізацію департаменту проводить міська рада 
за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому 
законодавством України. 

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, 
встановленому для його прийняття.“. 
 
 
 
Керуючий справами виконкому   е-підпис  Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
В. о. директора департаменту 
гуманітарної політики     е-підпис  Євген БОЙКО 
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                        Додаток 2 
                    до рішення виконкому 
                    від _____________ № _____ 
 

“Додаток 2 
                                 Затверджено 
                    рішенням виконкому 
                    від 01.10.2021 № 852 
 

СТРУКТУРА  
департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 

 
 
   

 
 
 
 

   
 
 

   
 
 

 
Керуючий справами виконкому        е-підпис   Наталія АЛЄКСЄЄВА 

 
Віза: 

В. о. директора департаменту 
гуманітарної політики          е-підпис   Євген БОЙКО 

Заступник директора 
департаменту – начальник 

управління охорони 
здоров’я 

 

Директор департаменту 
гуманітарної політики 

Заступник директора 
департаменту  

Управління охорони 
здоров’я 

Управління соціального 
захисту Апарат 

департаменту 

Управління “Служба у 
справах дітей” 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
17.09.2021 № 803 
 
 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, на виконання ухвал міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про 
затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, 
загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“ і від 
08.07.2021 № 1081 “Про розмежування повноважень між виконавчими 
органами Львівської міської ради“, враховуючи рішення виконавчого 
комітету від 13.08.2021 № 685 “Про затвердження Типових положень про 
департамент, управління та відділ Львівської міської ради“, виконавчий 
комітет вирішив: 

внести зміни до рішення виконавчого комітету від 17.09.2021 № 803 
“Про затвердження Положення про департамент розвитку Львівської 
міської ради та його структури“, виклавши додатки 1, 2 у новій редакції 
(додатки 1, 2 до цього рішення). 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          Додаток 1 
        до рішення виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
 
          “Додаток 1 
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від 17.09.2021 № 803 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про департамент розвитку Львівської міської ради 

 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Департамент розвитку Львівської міської ради (надалі – 
департамент) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до 
ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури 
виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату 
ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні“. 

1.2. Департамент є підзвітним і підконтрольним міській раді, 
виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і 
підпорядкованим заступнику міського голови з гуманітарних питань. 

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та 
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, 
розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, іншими 
нормами законодавства України. 

1.4. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, 
рахунки в органах Казначейства України та установах банків державного 
сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та 
обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, 
яка заявляє/не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні 
позивача/відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням 
Державного Герба України та своїм найменуванням. 

1.5. Повне найменування департаменту: департамент розвитку 
Львівської міської ради. 

1.6. Юридична адреса департаменту: пл. Ринок, 1, м. Львів, 79008. 
 

 
 



2. Основні завдання 
 

2.1. Основними завданнями департаменту є: 
2.1.1. Реалізація політики міської ради у сфері освіти, професійної 

освіти, культури, фізичної культури та спорту, молодіжної політики. 
2.1.2. Забезпечення ефективного впровадження та реалізації 

стратегії розвитку культури у Львівській міській територіальній громаді, 
концепції та стратегії розвитку установ культури, створення на їх базі 
креативних просторів. 

2.1.3. Популяризація та розвиток сучасних напрямів освітньої, 
культурної і мистецької діяльності та діяльності у спортивній і молодіжній 
галузі. 

2.1.4. Забезпечення реалізації програм розвитку сфери освіти, 
професійної освіти, культурних креативних індустрій, фізичної культури та 
спорту, молодіжної політики. 

2.1.5. Створення умов для здобуття дошкільної, повної загальної, 
професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти для всіх 
громадян, які проживають на території Львівської міської територіальної 
громади. 

2.1.6. Координація реалізації засад і концепцій розвитку молодіжної 
політики на території Львівської міської територіальної громади. 

2.1.7. Координація співпраці Львівської міської ради з експертними 
середовищами у сфері культури, освіти, спорту та молодіжної політики на 
місцевому, всеукраїнському та міжнародному рівнях.  

2.1.8. Виконання програм та здійснення заходів, спрямованих на 
забезпечення здобуття дошкільної, повної загальної, професійної 
(професійно-технічної) освіти у комунальних закладах, розвитку фізичної 
культури і спорту, рівних прав та можливостей для участі жінок і чоловіків 
у громадсько-політичному, економічному та культурному житті. 
 

3. Структура та організація роботи 
 

3.1. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та 
звільняє з посади Львівський міський голова за поданням заступника 
міського голови з гуманітарних питань у порядку, визначеному 
законодавством. 

Директор департаменту безпосередньо підпорядкований заступнику 
міського голови з гуманітарних питань, йому підконтрольний та підзвітний. 

3.2. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:  
3.2.1. Відділ професійної освіти. 
3.3. У підпорядкуванні департаменту перебувають такі виконавчі 

органи: 
3.3.1. Управління освіти. 
3.3.2. Управління молодіжної політики. 
3.3.3. Управління спорту. 



3.3.4. Управління культури. 
3.4. Структурні підрозділи департаменту (управління, відділи, 

сектори) очолюють начальники (завідувачі), яких призначає на посади та 
звільняє з посад директор департаменту (крім працівників номенклатури 
посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному 
законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету. 

Начальники підпорядкованих департаменту управлінь, які мають 
статус юридичної особи, призначають на посади та звільняють з посад 
начальників структурних підрозділів цих управлінь та відділів (крім 
працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, 
визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями 
виконавчого комітету. 

3.5. Директор департаменту має одного заступника, якого призначає 
на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням 
директора департаменту розвитку у порядку, визначеному 
законодавством. 

Заступник директора департаменту виконує функції та здійснює 
повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених директором 
департаменту. 

Інших працівників департаменту призначає на посади та звільняє з 
посад директор департаменту. 

3.6. Департамент видає накази організаційно-розпорядчого 
характеру. 

3.7. Директор департаменту: 
3.7.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе 

персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським 
головою, виконавчим комітетом та заступником міського голови з 
гуманітарних питань за виконання покладених на департамент завдань. 

3.7.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності 
керівників структурних підрозділів департаменту. 

3.7.3. У процесі реалізації завдань та функцій департаменту 
забезпечує взаємодію департаменту з іншими виконавчими органами 
міської ради. 

3.7.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого 
комітету, розпоряджень Львівського міського голови. 

3.7.5. Підписує видані у межах компетенції департаменту накази, 
організовує перевірку їх виконання. 

3.7.6. Призначає на посади та звільняє з посад працівників 
департаменту, організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних 
посад у департаменті, встановлює надбавки і доплати, присвоює ранги, 
вирішує питання преміювання, надання відпусток, допомоги для 
оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги 
для вирішення соціально-побутових питань, службових відряджень 
працівникам департаменту, проведення їх оцінки, застосування заходів 
дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком 



працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського 
голови). 

3.7.7. Для заступника директора департаменту визначає міру 
відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, 
надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної 
відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових 
питань. 

3.7.8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників 
(окрім підпорядкованих структурних підрозділів, які мають статус 
юридичної особи) вирішує питання преміювання, надбавок, доплат, 
присвоєння рангів, службових відряджень, надання відпусток і допомоги 
для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної 
допомоги для вирішення соціально-побутових питань. 
 

4. Компетенція департаменту  
 

4.1. До компетенції департаменту належать такі повноваження: 
4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, 

міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і 
реалізація прийнятих ними рішень. 

4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам 
місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень. 

4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого 
комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у 
профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих 
програм. 

4.1.4. Підготовка проєктів ухвал міської ради, рішень виконавчого 
комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проєктів 
актів відповідно до компетенції. 

4.1.5. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів 
департаменту фінансової політики кошторису видатків у межах 
передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та за погодженням 
з департаментом фінансової політики штатного розпису у межах 
встановленої чисельності і структури департаменту. 

4.1.6. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування 
департаменту, підприємств, установ і організацій, які перебувають у його 
підпорядкуванні, забезпечення цільового використання бюджетних коштів. 
У межах, визначених міською радою та виконавчим комітетом, здійснення 
фінансування підприємств, установ і організацій, які перебувають у 
підпорядкуванні виконавчих органів, контроль за ефективним 
використанням ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів. 

4.1.7. Розпорядження коштами бюджету Львівської міської 
територіальної громади у межах, визначених міською радою, виконавчим 
комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та 
контроль за їхнім цільовим використанням. 



4.1.8. Координація діяльності та контроль за роботою 
підпорядкованих структурних підрозділів. 

4.1.9. Забезпечення фінансового, матеріально-технічного 
забезпечення, контроль (зокрема за дотриманням правил технічної, 
протипожежної безпеки і санітарного стану) за діяльністю підпорядкованих 
підприємств, установ і організацій, розгляд проєктів їхніх планів, внесення 
до них зауважень і пропозицій, контроль за виконанням планів, 
ефективністю роботи, рівнем та якістю наданих послуг, використання 
прибутків у встановленому порядку (за наявності у підпорядкуванні 
департаменту комунальних підприємств, установ та організацій). 

4.1.10. Погодження щорічних фінансових планів підпорядкованих 
комунальних підприємств, контроль за їхнім виконанням, встановлення 
посадових окладів керівникам цих підприємств, проведення перевірок 
фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств та 
визначення подальшої стратегії їхнього розвитку. 

4.1.11. Призначення керівників підприємств, установ і організацій, які 
перебувають у підпорядкуванні департаменту, укладення контрактів з 
ними за попереднім погодженням Львівського міського голови. 

4.1.12. Визначення потреб у доцільності функціонування 
комунальних підприємств, установ і організацій та подання міській раді, 
виконавчому комітету пропозицій щодо удосконалення їхньої мережі 
відповідно до потреб Львівської міської територіальної громади. 

4.1.13. Погодження передачі в оренду (суборенду) приміщень, 
балансоутримувачами яких є підпорядковані департаменту підприємства, 
установи, організації, а також приміщень, які перебувають в оренді цих 
підприємств, установ та організацій. 

4.1.14. Погодження інвестиційних програм підпорядкованих 
комунальних підприємств, установ, організацій. 

4.1.15. Організація та проведення у встановленому порядку 
аукціонів, конкурсів, публічних закупівель, укладення договорів з 
підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами 
господарювання, укладення господарських та інших договорів. 

4.1.16. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному 
законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних 
ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм 
власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на 
пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на 
заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища. 

4.1.17. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції. 
4.1.18. Забезпечення доступу до публічної інформації, 

розпорядником якої є департамент. 
4.1.19. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та 

організацій, забезпечення належного розгляду звернень 
підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, 
установами та організаціями. Забезпечення вимог законодавства України 



щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї 
роботи на підпорядкованих підприємствах, установах та організаціях 
незалежно від форм власності. 

4.1.20. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів 
України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих 
рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень 
народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень 
депутатів місцевих рад підпорядкованими виконавчими органами, 
підприємствами, установами та організаціями. 

4.1.21. Представництво інтересів департаменту в органах державної 
влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм 
власності безпосередньо керівником або іншою особою на підставі 
виданої керівником довіреності. 

4.1.22. Представництво інтересів департаменту у зв’язках із 
зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями. 

4.1.23. Затвердження/погодження установчих документів (статутів, 
положень) підпорядкованих департаменту підприємств, установ та 
організацій.  

4.1.24. Списання з балансу комунального майна (основних фондів) 
департаменту та комунальних підприємств, установ, організацій у порядку, 
встановленому міською радою. 

4.1.25. Залучення позабюджетних, у тому числі грантових, коштів для 
реалізації програм, проєктів, у тому числі інфраструктурних, у галузі освіти, 
культури, спорту й молодіжної політики на території Львівської міської 
територіальної громади. 

4.1.26. Промоція освіти, культури, спорту та молодіжної політики 
Львівської міської територіальної громади у контексті європейської 
культурної та молодіжної політики.  

4.1.27. Координація роботи підпорядкованих управлінь у здійсненні 
соціологічного дослідження потреб населення, у тому числі дітей та 
молоді, проведення їх аналітики з метою створення умов для творчої та 
інтелектуальної самореалізації особистості. 

4.1.28. Координація освітніх проєктів управлінь щодо підготовки, 
підбору та підвищення кваліфікації кадрів, які працюють у галузі освіти, 
культури, спорту та молодіжної політики. 

4.1.29. Створення інструментів для підвищення рівня престижу 
роботи у галузі освіти, культури, спорту та молодіжної політики через 
профільні освітні програми, можливості професійної реалізації, кар’єрного 
росту з метою залучення вмотивованих молодих осіб, професіоналів для 
реалізації міської політики. 

4.1.30. Координація співпраці Львівської міської ради з приватними та 
публічними ініціативами, громадськими організаціями, публічними 
інституціями різного підпорядкування, креативними просторами на 
території Львівської міської територіальної громади. 



4.1.31. Забезпечення відповідності політики Львівської міської 
територіальної громади сучасним тенденціям, трендам, потребам та 
напрямкам європейської політики у галузі освіти, культури, спорту та 
молодіжної політики. 

4.1.32. Забезпечення комунікації, підтримки та створення умов для 
розвитку середовищ Львівської міської територіальної громади у галузі 
освіти, культури, спорту та молодіжної політики. 

4.1.33. Координація та представництво освітніх, культурних, 
спортивних і молодіжних проєктів Львівської міської територіальної 
громади на місцевому, всеукраїнському та міжнародному рівнях. 

4.1.34. Забезпечення участі Львівської міської територіальної 
громади у міжнародних конкурсах на Європейську Столицю Культури, 
Європейську Молодіжну Столицю тощо.  

4.1.35. Представлення Львівської міської територіальної громади на 
міжнародних профільних конференціях, воркшопах, проєктах тощо.  

4.1.36. Забезпечення синергії, взаємодії галузей освіти, молодіжної 
політики, спорту та культури через взаємодію управлінь, профільних 
громадських організацій й середовищ через реалізацію спільних проєктів, 
взаємному та спільному використанню інфраструктури галузей, створення 
нових кроссекторальних інституцій. 

4.1.37. Співпраця з Амбасадорами культури, лідерами думок в 
Україні та закордоном. 

4.1.38. Співпраця з національними та міжнародними організаціями, 
інституціями у галузі освіти, культури, спорту та молодіжної політики.  

4.1.39. Підтримка та координація діяльності профільних громадських 
рад, наглядових рад, асоціацій та груп. 

4.1.40. Визначення потреби у закладах освіти, культури, спорту та 
молодіжної політики, подання пропозицій до виконавчого комітету щодо 
вдосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-
освітніх потреб Львівської міської територіальної громади. 

4.1.41. Управління закладами освіти, культури, спорту та молодіжної 
політики комунальної власності, організація їх матеріально-технічного та 
фінансового забезпечення. 

4.1.42. Забезпечення здобуття повної загальної, професійної 
(професійно-технічної) освіти у комунальних закладах загальної середньої 
освіти, професійних (професійно-технічних) закладах.  

4.1.43. Створення безперешкодного середовища для учасників 
освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами, 
з врахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та 
інтересів.  

4.1.44. Утворення інклюзивних та/або спеціальних груп і класів для 
навчання осіб з особливими освітніми потребами із забезпеченням 
допоміжних засобів для них. 

4.1.45. Організація медичного обслуговування та харчування у 
комунальних закладах освіти. 



4.1.46. Забезпечення розвитку всіх видів освіти і спорту, розвитку і 
вдосконалення мережі освітніх, культурних, спортивних і молодіжних 
установ і закладів незалежно від форм власності. 

4.1.47. Забезпечення оперативного контролю за збереженням 
існуючої мережі комунальних закладів освіти, культури, спорту та 
молодіжної політики, сприяння їх фінансовому та матеріально-технічному 
забезпеченню. 

4.1.48. Розгляд та внесення у встановленому порядку пропозицій 
щодо заохочення і нагородження працівників освіти, культури, спорту та 
молодіжної політики. 

4.1.49. Координація діяльності щодо дотримання правил техніки 
безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму у комунальних 
закладах освіти, культури, спорту та молодіжної політики, надання 
практичної допомоги у проведенні відповідної роботи. 

4.1.50. Координація діяльності щодо дотримання закладами 
загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти, незалежно 
від форм власності вимог законодавства України у сфері освіти та 
установчих документів закладів освіти.  

4.1.51. Координація діяльності щодо підготовки закладів освіти до 
нового навчального року. 

4.1.52. Координація діяльності щодо підготовки установ до роботи в 
осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту 
приміщень. 

4.1.53. Сприяння створенню мережі спортивних клубів, секцій, 
оздоровчих груп для різних вікових категорій населення, відділень дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, у тому числі спеціалізованих фізкультурно-
оздоровчих закладів (клубів і центрів) для участі осіб з інвалідністю. 

4.1.54. Контроль за веденням державної статистики та аналітично-
статистичної звітності щодо дітей. 

4.1.55. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища 
дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та 
інтелектуальному розвиткові. 

4.1.56. Забезпечення функціонування української мови як державної 
у структурних підрозділах, закладах, підприємствах, установах та 
організаціях, які перебувають у підпорядкуванні департаменту. Створення 
умов для реалізації права на навчання у комунальних закладах дошкільної 
та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідних 
корінних народів чи національних меншин. 

4.1.57. Забезпечення територіальної доступності закладів освіти. 
4.1.58. Здійснення фінансового забезпечення здобуття професійної 

(професійно-технічної) освіти у закладах професійної (професійно-
технічної) освіти та інших навчальних закладах, які фінансуються з 
бюджету Львівської міської територіальної громади, у встановленому 
законодавством України порядку. 



4.1.59. Призначення на посаду директорів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, які фінансуються з бюджету Львівської 
міської територіальної громади, за результатами конкурсів шляхом 
укладення строкового трудового договору (контракту), укладення 
додаткових угод до строкового трудового договору (контракту) або 
продовження трудових відносин з директорами закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, які фінансуються з бюджету Львівської 
міської територіальної громади, на підставі та умовах строкового 
трудового договору (контракту). 

4.1.60. Заохочення, преміювання, притягнення до дисциплінарної 
відповідальності, а також вирішення інших кадрових питань щодо 
призначених директорів закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти, які фінансуються з бюджету Львівської міської територіальної 
громади. 

4.1.61. Оголошення та проведення конкурсів на заміщення вакантних 
посад директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які 
фінансуються з бюджету Львівської міської територіальної громади. 

4.1.62. Звільнення з посади директорів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, які фінансуються з бюджету Львівської 
міської територіальної громади, у зв’язку із закінченням строку дії 
строкового трудового договору (контракту), а також достроково відповідно 
до законодавства України. 
 

5. Права департаменту 
 

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених 
цим Положенням, іншими нормативними актами, департамент має право: 

5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для 
розгляду питань, які належать до його компетенції. 

5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та 
аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції. 

5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього 
завдань. 

5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб 
міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для 
виконання покладених на нього завдань. 

5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які 
належать до його компетенції. 

5.1.6. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету, інших 
дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді. 

5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для 
підготовки проєктів нормативних актів та інших документів, а також для 



розробки і здійснення заходів, які проводить департамент відповідно до 
покладених на нього обов’язків. 

5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих 
структурних підрозділів. 

5.1.9. Звертатись до суду у порядку, встановленому законодавством 
України, у тому числі з позовними заявами про визнання незаконними актів 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а 
також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 

5.1.10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до 
відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення 
міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень. 

5.1.11. Утворювати комісії та робочі групи, брати участь у роботі 
комісій та робочих груп, утворених актами міської ради, виконавчого 
комітету, Львівського міського голови. 

5.1.12. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, 
сприяти у межах компетенції у їх проведенні. 
 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності департаменту 

 
6.1. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету Львівської 

міської територіальної громади. 
6.2. Кошторис департаменту затверджує заступник міського голови з 

гуманітарних питань за погодженням з управлінням фінансів 
департаменту фінансової політики. 

6.3. Працівники департаменту є посадовими особами місцевого 
самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови 
оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом 
України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими 
актами законодавства України. 

6.4. Граничну чисельність працівників департаменту встановлює 
Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників 
виконавчих органів, затвердженої міською радою. 

6.5. Структуру департаменту затверджує виконавчий комітет. 
6.6. Штатний розпис департаменту затверджує заступник міського 

голови з гуманітарних питань за погодженням з департаментом фінансової 
політики. 
 

7. Відповідальність посадових осіб департаменту 
 

7.1. Посадові особи департаменту повинні сумлінно виконувати свої 
службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і 
співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати 
дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно 



вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових 
осіб. 

7.2. Посадові особи департаменту несуть відповідальність згідно з 
законодавством України. 

7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи 
бездіяльністю посадових осіб департаменту при здійсненні ними своїх 
повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку. 
 

8. Заключні положення 
 

8.1. Ліквідацію та реорганізацію департаменту проводить міська рада 
за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому 
законодавством України. 

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, 
встановленому для його прийняття.“. 
 
 
 
Керуючий справами 
виконкому     е-підпис  Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
Директор департаменту  
розвитку     е-підпис  Наталія БУНДА 



                     Додаток 2 
        до рішення виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
 
          “Додаток 2 
 
               Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від 17.09.2021 № 803 
 
 

СТРУКТУРА 
департаменту розвитку Львівської міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             “ 
 
 
Керуючий справами 
виконкому     е-підпис  Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
Директор департаменту  
розвитку     е-підпис  Наталія БУНДА 
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Директор 
департаменту 

Управління 
молодіжної 

політики 

Заступник директора 
департаменту 

Апарат 
департаменту 

Управління 
культури 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про затвердження Положення про 
відділ професійної освіти 
департаменту розвитку Львівської 
міської ради та його структури 
 
 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, на виконання ухвал міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про 
затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, 
загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“ і від 
08.07.2021 № 1081 “Про розмежування повноважень між виконавчими 
органами Львівської міської ради“, враховуючи рішення виконавчого 
комітету від 13.08.2021 № 685 “Про затвердження Типових положень про 
департамент, управління та відділ Львівської міської ради“, виконавчий 
комітет вирішив: 

1. Затвердити: 
1.1. Положення про відділ професійної освіти департаменту розвитку 

Львівської міської ради (додаток 1). 
1.2. Структуру відділу професійної освіти департаменту розвитку 

Львівської міської ради (додаток 2). 
2. Вважати такими, що втратили чинність: 
2.1. Рішення виконавчого комітету від 01.10.2021 № 854 “Про 

затвердження Положення про відділ професійної освіти департаменту 
гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури“. 

2.2. Рішення виконавчого комітету від 10.12.2021 № 1097 “Про 
внесення змін до рішення виконавчого комітету від 01.10.2021 № 854“. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку, в. о. 
заступника міського голови з гуманітарних питань. 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 
 
 
 
 

 



          Додаток 1 
 
         Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про відділ професійної освіти департаменту розвитку 

Львівської міської ради 
 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Відділ професійної освіти департаменту розвитку Львівської 
міської ради (надалі – відділ) є виконавчим органом Львівської міської ради 
відповідно до ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження 
структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної 
чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно 
до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“. 

1.2. Відділ є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому 
комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим 
заступнику міського голови з гуманітарних питань, директору 
департаменту розвитку. 

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами 
міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями 
Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора 
департаменту, іншими нормами законодавства України. 

1.4. Відділ не є юридичною особою, має самостійний бланк зі своїм 
найменуванням. 

1.5. Повне найменування відділу: відділ професійної освіти 
департаменту розвитку Львівської міської ради. 

1.6. Юридична адреса відділу: пл. Ринок, 1, м. Львів, 79008. 
 

2. Основні завдання 
 
Основними завданнями відділу є: 
 Забезпечення реалізації державної політики у сфері професійної 
(професійно-технічної) освіти. 
2. Моніторинг стану і розвитку професійної (професійно-технічної) освіти 
Львівської міської територіальної громади. 
3. Створення у межах повноважень умов для реалізації права на здобуття 
професійної (професійно-технічної) освіти громадянами України, 
іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на 



законних підставах, відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей. 
 

3. Структура та організація роботи 
 

3.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє 
з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту 
розвитку у порядку, визначеному законодавством. 

Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору 
департаменту розвитку, йому підконтрольний та підзвітний. 

Інших працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад 
директор департаменту розвитку. 

3.2. Начальник відділу: 
Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну 
відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, 
виконавчим комітетом, заступником міського голови з гуманітарних питань, 
директором департаменту розвитку за виконання покладених на відділ 
завдань. 

3.2.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх 
працівників відділу. 

3.2.3. У процесі реалізації завдань та функцій відділу забезпечує 
взаємодію відділу з іншими виконавчими органами міської ради. 

3.2.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого 
комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора 
департаменту. 

3.2.5. Підписує видані у межах компетенції відділу документи з 
фінансово-економічних та організаційних питань, здійснює перевірку їх 
виконання.  

3.2.6. Вносить директору департаменту подання про призначення на 
посади та звільнення з посад працівників відділу, приймає участь в 
організації та проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад у відділі, 
проведенні оцінки виконання працівниками посадових обов’язків, 
застосуванні заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень, 
забезпечує ведення особових справ, погоджує питання службових 
відряджень, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні 
щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-
побутових питань тощо. 

4. Компетенція відділу 
 

4.1. До компетенції відділу належать такі повноваження: 
Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською 
радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація 
прийнятих ними рішень. 

4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам 
місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень. 



4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого 
комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у 
профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих 
програм. 

4.1.4. Підготовка проєктів ухвал міської ради, рішень виконавчого 
комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проєктів 
актів відповідно до компетенції. 

4.1.5. Координація діяльності та здійснення контролю у частині 
наданої компетенції за роботою підпорядкованих установ. 

4.1.6. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції. 
4.1.7. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником 

якої є відділ. 
4.1.8. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та 

організацій, забезпечення належного розгляду звернень 
підпорядкованими установами.  

4.1.9. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів 
України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих 
рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень 
народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень 
депутатів місцевих рад підпорядкованими установами. 

4.1.10. Представництво інтересів відділу в органах державної влади, 
підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності. 

4.1.11. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, 
служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного 
бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби 
України. 

4.1.12. Узагальнення та коригування пропозицій щодо обсягів 
бюджетного фінансування закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти, які фінансуються з бюджету Львівської міської територіальної 
громади, та аналіз їх використання. 

4.1.13. Збір та опрацювання інформації про стан і розвиток 
професійної (професійно-технічної) освіти та позашкільної освіти 
Львівської міської територіальної громади. 

4.1.14. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної 
діяльності у навчально-виховному процесі закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти Львівської міської територіальної громади. 

4.1.15. Забезпечення громадянам України, а також іноземцям та 
особам без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, 
права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до 
їх покликань, інтересів і здібностей, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації. 

4.1.16. Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від форм 
власності та підпорядкування. 
 



5. Права відділу 
 

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених 
цим Положенням, іншими нормативними актами, відділ має право: 

5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для 
розгляду питань, які належать до його компетенції. 

5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну 
роботу з питань, які належать до його компетенції. 

5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього 
завдань. 

5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб 
міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для 
виконання покладених на нього завдань. 

5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які 
належать до його компетенції. 

5.1.6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і 
колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді. 

5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для 
підготовки проєктів нормативних актів та інших документів, а також для 
розробки і здійснення заходів, які проводить відділ відповідно до 
покладених на нього обов’язків. 

5.1.8. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до 
відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення 
міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень. 

5.1.9. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, 
сприяти у межах компетенції у їх проведенні. 
 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності відділу 

 
6.1. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету Львівської міської 

територіальної громади у межах видатків, затверджених у кошторисі 
департаменту розвитку. 

6.2. Працівники відділу є посадовими особами місцевого 
самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови 
оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом 
України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими 
законодавчими актами. 
 6.3. Структуру відділу затверджує виконавчий комітет. 
 
 
 



7. Відповідальність посадових осіб відділу 
 

7.1. Посадові особи відділу повинні сумлінно виконувати свої 
службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і 
співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати 
дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно 
вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових 
осіб. 

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з 
законодавством України. 

7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи 
бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх 
повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку. 
 

8. Заключні положення 
 

8.1. Ліквідацію та реорганізацію відділу проводить міська рада за 
поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому 
законодавством України. 

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, 
встановленому для його прийняття. 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому     е-підпис  Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
Начальник відділу 
професійної освіти    е-підпис  Олена ГРИЦАК 



 
 

    Додаток 2 
 
                                 Затверджено 
                    рішенням виконкому 
                    від _____________ № _____ 
 
 

СТРУКТУРА 
відділу професійної освіти департаменту розвитку 

Львівської міської ради 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Керуючий справами 
виконкому       е-підпис    Наталія АЛЄКСЄЄВА 

 
 

Віза: 
Начальник відділу 
професійної освіти     е-підпис    Олена ГРИЦАК 

Начальник відділу професійної освіти 

Спеціалісти відділу професійної освіти 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про затвердження Положення про 
управління спорту департаменту 
розвитку Львівської міської ради та 
його структури 
 
 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, на виконання ухвал міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про 
затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, 
загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“ і від 
08.07.2021 № 1081 “Про розмежування повноважень між виконавчими 
органами Львівської міської ради“, враховуючи рішення виконавчого 
комітету від 13.08.2021 № 685 “Про затвердження Типових положень про 
департамент, управління та відділ Львівської міської ради“, виконавчий 
комітет вирішив: 

1. Затвердити: 
1.1. Положення про управління спорту департаменту розвитку 

Львівської міської ради (додаток 1). 
1.2. Структуру управління спорту департаменту розвитку Львівської 

міської ради (додаток 2). 
2. Вважати рішення виконавчого комітету від 22.10.2021 № 927 “Про 

затвердження Положення про управління спорту департаменту 
гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури“ таким, що 
втратило чинність. 

3. Начальнику управління спорту забезпечити проведення заходів, 
пов’язаних з введенням у дію цього рішення. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку, в. о. 
заступника міського голови з гуманітарних питань. 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 
 
 
 
 

 



          Додаток 1 
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від ____________ № _____ 
 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про управління спорту департаменту розвитку 
Львівської міської ради 

 
1. Загальні положення 

 
1.1. Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської 

ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради 
відповідно до ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження 
структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної 
чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно 
до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“. 

1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, 
виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і 
підпорядкованим заступнику міського голови з гуманітарних питань, 
директору департаменту розвитку. 

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та 
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, 
розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, 
наказами директора департаменту, іншими нормами законодавства 
України. 

1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, 
рахунки в органах Казначейства України та установах банків державного 
сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та 
обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, 
яка заявляє/не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні 
позивача/відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням 
Державного Герба України та своїм найменуванням. 

1.5. Повне найменування управління: управління спорту 
департаменту розвитку Львівської міської ради. 

1.6. Юридична адреса управління: 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1. 
 

2. Основні завдання 
 

2.1. Основними завданнями управління є: 
2.1.1. Організаційна підтримка ініціатив, заходів та проєктів у сфері 

фізичної культури та спорту. 



2.1.2. Реалізація програм у сфері фізичної культури та спорту. 
2.1.3. Подання пропозицій та формування бачення розвитку 

спортивної інфраструктури Львівської міської територіальної громади. 
2.1.4. Організація підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації працівників установ, організацій, підпорядкованих 
підприємств. 

2.1.5. Участь у всеукраїнських та міжнародних проєктах у галузі 
фізичної культури та спорту. 

2.1.6. Організаційна та фінансова підтримка громадських організацій 
спортивного спрямування, спортивних клубів тощо. 

2.1.7. Організація та співорганізація проведення спортивно-масових 
заходів. 

2.1.8. Сприяння у міжнародному співробітництві з питань фізичної 
культури та спорту. 
 

3. Структура та організація роботи 
 

3.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та 
звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора 
департаменту розвитку у порядку, визначеному законодавством. 

Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору 
департаменту розвитку, йому підконтрольний та підзвітний. 

3.2. До складу управління входять такі структурні підрозділи: 
3.2.1. Відділ масового спорту. 
3.2.2. Відділ спорту високих досягнень. 
3.3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники, яких 

призначає на посади та звільняє з посад начальник управління (крім 
працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, 
визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями 
виконавчого комітету. 

3.4. Начальник управління має одного заступника, якого призначає 
на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням 
начальника управління у порядку, визначеному законодавством. 
Начальник відділу масового спорту за посадою є заступником начальника 
управління. 

Заступник начальника управління виконує функції та здійснює 
повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених 
начальником управління. 

Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з 
посад начальник управління. 

3.5. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру. 
3.6. Начальник управління: 
3.6.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну 

відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, 
виконавчим комітетом, а також заступником міського голови з гуманітарних 



питань, директором департаменту розвитку за виконання покладених на 
управління завдань. 

3.6.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх 
працівників управління. 

3.6.3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує 
взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради. 

3.6.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого 
комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора 
департаменту. 

3.6.5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, 
організовує перевірку їх виконання. 

3.6.6. Призначає та звільняє з посад працівників управління (крім 
працівників номенклатури посад Львівського міського голови), організовує 
та проводить конкурси на заміщення вакантних посад в управлінні, 
встановлює посадові оклади, надбавки і доплати, присвоює ранги, 
забезпечує ведення особових справ, вирішує питання преміювання, 
надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної 
відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових 
питань, службових відряджень працівникам управління, проведення оцінки 
виконання працівниками посадових обов’язків, застосування заходів 
дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком 
працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського 
голови). 

3.6.7. Для заступника начальника управління визначає міру 
відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, 
надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної 
відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових 
питань. 

3.6.8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників 
вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і 
допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та 
матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань. 
 

4. Компетенція управління 
 

4.1. До компетенції управління належать такі повноваження: 
4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, 

міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і 
реалізація прийнятих ними рішень. 

4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам 
місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень. 

4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого 
комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у 
профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих 
програм. 



4.1.4. Підготовка проєктів ухвал міської ради, рішень виконавчого 
комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проєктів 
актів відповідно до компетенції. 

4.1.5. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів 
департаменту фінансової політики кошторису у межах передбачених 
бюджетних асигнувань на відповідний рік та за погодженням з 
департаментом фінансової політики штатного розпису у межах 
встановленої чисельності і структури управління. 

4.1.6. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування 
управління, підприємств, установ і організацій, які перебувають у його 
підпорядкуванні, забезпечення цільового використання бюджетних коштів. 
У межах, визначених міською радою та виконавчим комітетом, здійснення 
фінансування підприємств, установ і організацій, які перебувають у 
підпорядкуванні управління, контроль за ефективним використанням ними 
фінансових, матеріальних та трудових ресурсів. 

4.1.7. Розпорядження коштами бюджету Львівської міської 
територіальної громади у межах, визначених міською радою, виконавчим 
комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та 
контроль за їхнім цільовим використанням. 

4.1.8. Координація діяльності та контроль за роботою 
підпорядкованих підприємств, установ і організацій. 

4.1.9. Забезпечення фінансового, матеріально-технічного 
забезпечення, контроль (зокрема за дотриманням правил технічної, 
протипожежної безпеки і санітарного стану) за діяльністю підпорядкованих 
підприємств, установ і організацій, розгляд проєктів їхніх планів, внесення 
до них зауважень і пропозицій, контроль за виконанням планів, 
ефективністю роботи, рівнем та якістю наданих послуг, використання 
прибутків у встановленому порядку. 

4.1.10. Погодження щорічних фінансових планів підпорядкованих 
комунальних підприємств, установ і організацій, контроль за їхнім 
виконанням, встановлення посадових окладів керівникам цих підприємств, 
установ і організацій, проведення перевірок фінансово-господарської 
діяльності підпорядкованих підприємств та визначення подальшої 
стратегії їхнього розвитку. 

4.1.11. Призначення керівників підприємств, установ і організацій, які 
перебувають у підпорядкуванні управління, укладення контрактів з ними 
за попереднім погодженням Львівського міського голови. 

4.1.12. Визначення потреб у доцільності функціонування 
комунальних підприємств, установ і організацій та подання міській раді, 
виконавчому комітету пропозицій щодо удосконалення їхньої мережі 
відповідно до потреб Львівської міської територіальної громади. 

4.1.13. Погодження передачі в оренду (суборенду) приміщень, 
балансоутримувачами яких є підпорядковані управлінню підприємства, 
установи, організації, а також приміщень, які перебувають в оренді цих 
підприємств, установ та організацій. 



4.1.14. Погодження інвестиційних програм підпорядкованих 
комунальних підприємств, установ, організацій. 

4.1.15. Організація та проведення у встановленому порядку 
аукціонів, конкурсів, публічних закупівель, укладення договорів з 
підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами 
господарювання. Укладення господарських та інших договорів. 

4.1.16. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному 
законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних 
ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм 
власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на 
пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на 
заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища. 

4.1.17. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції. 
4.1.18. Забезпечення доступу до публічної інформації, 

розпорядником якої є управління. 
4.1.19. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та 

організацій, забезпечення належного розгляду звернень 
підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, 
установами та організаціями. Забезпечення вимог законодавства України 
щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї 
роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм 
власності. 

4.1.20. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів 
України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих 
рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень 
народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень 
депутатів місцевих рад підпорядкованими підприємствами, установами та 
організаціями. 

4.1.21. Представництво інтересів управління в органах державної 
влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм 
власності безпосередньо керівником або іншою особою на підставі 
виданої керівником довіреності. 

4.1.22. Представництво інтересів управління у зв’язках із 
зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями. 

4.1.23. Затвердження/погодження установчих документів (статутів, 
положень) підпорядкованих управлінню підприємств, установ та 
організацій. 

4.1.24. Списання з балансу комунального майна (основних фондів) 
управління та комунальних підприємств, установ, організацій у порядку, 
встановленому міською радою. 

4.1.25. Сприяння діяльності громадських організацій у сфері фізичної 
культури та спорту. 

4.1.26. Залучення самостійно або спільно з виконавчими органами 
міської ради, органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, 



громадськими організаціями позабюджетних коштів для вирішення питань 
у сфері фізичної культури та спорту. 

4.1.27. Здійснення контролю за дотриманням правил техніки безпеки, 
протипожежної безпеки і санітарного режиму у підпорядкованих 
підприємствах, установах, організаціях. 

4.1.28. Підтримка та розвиток волонтерського руху у межах 
компетенції управління. 

4.1.29. Сприяння створенню на базі фізкультурно-оздоровчих 
закладів мережі спортивних клубів, секцій, оздоровчих груп для різних 
вікових категорій населення, відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 
у тому числі спеціалізованих фізкультурно-оздоровчих закладів (клубів і 
центрів) для участі осіб з інвалідністю. 

4.1.30. Сприяння збереженню, оптимізації і розвитку мережі 
фізкультурно-спортивних закладів, вжиття заходів щодо їх кадрового 
комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази. 

4.1.31. Підтримка та популяризація масового спорту, спорту 
ветеранів, спорту осіб з інвалідністю, спорту вищих досягнень у межах 
компетенції. 

4.1.32. Популяризація здорового способу життя. 
4.1.33. Сприяння залученню до занять фізичною культурою і спортом 

на пільгових умовах дітей соціально-незахищених категорій. 
4.1.34. Подання клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і 

працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, 
присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій 
Львівського міського голови олімпійським, паралімпійським і 
дефлімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, тренерам, 
талановитим перспективним спортсменам, діячам фізичної культури та 
спорту, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента 
України. 

4.1.35. Вивчення потреби у фахівцях для організації роботи з питань 
фізичної культури та спорту, організація підвищення їх кваліфікації. 

4.1.36. Сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної 
спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи 
серед осіб з інвалідністю. 

4.1.37. Вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду 
роботи з питань фізичної культури та спорту, проведення з цією метою 
методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів. 

4.1.38. Здійснення методично-організаційної роботи з питань 
діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл та інших закладів 
фізкультурно-спортивного профілю, які є у підпорядкуванні управління. 

4.1.39. Здійснення контролю за діяльністю дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл та інших закладів фізкультурно-спортивного профілю, які 
є у підпорядкуванні управління. 

 
 



5. Права управління 
 

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених 
цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право: 

5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для 
розгляду питань, які належать до його компетенції. 

5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну 
роботу з питань, які належать до його компетенції. 

5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього 
завдань. 

5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб 
міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для 
виконання покладених на нього завдань. 

5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які 
належать до його компетенції. 

5.1.6. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету, інших 
дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді. 

5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для 
підготовки проєктів нормативних актів та інших документів, а також для 
розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до 
покладених на нього обов’язків. 

5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих 
структурних підрозділів, підприємств, установ і організацій. 

5.1.9. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, 
встановленому законодавством України, у тому числі про визнання 
незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують 
права територіальної громади, а також повноваження органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування. 

5.1.10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до 
відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення 
міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень. 

5.1.11. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, 
сприяти у межах компетенції у їх проведенні. 
 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності управління 

 
6.1. Управління утримується за рахунок коштів бюджету Львівської 

міської територіальної громади. 



6.2. Кошторис управління затверджує директор департаменту 
розвитку за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової 
політики. 

6.3. Працівники управління є посадовими особами місцевого 
самоврядування їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови 
оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом 
України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими 
законодавчими актами. 

6.4. Граничну чисельність працівників управління встановлює 
Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників 
виконавчих органів, затвердженої міською радою. 

6.5. Структуру управління затверджує виконавчий комітет. 
6.6. Штатний розпис управління затверджує директор департаменту 

розвитку за погодженням з департаментом фінансової політики. 
 

7. Відповідальність посадових осіб управління 
 

7.1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої 
службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і 
співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати 
дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно 
вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових 
осіб. 

7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з 
законодавством України. 

7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи 
бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх 
повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку. 
 

8. Заключні положення 
 

8.1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за 
поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому 
законодавством України. 

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, 
встановленому для його прийняття. 
 
 
 
Керуючий справами 
виконкому     е-підпис  Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 

Віза: 
Начальник управління 
спорту     е-підпис  Антон НІКУЛІН 



 
          Додаток 2 
 
               Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
 

СТРУКТУРА 
управління спорту департаменту розвитку 

Львівської міської ради 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконкому     е-підпис  Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
Начальник управління 
спорту     е-підпис  Антон НІКУЛІН 

Начальник управління 

Головний 
бухгалтер 

Відділ спорту 
високих досягнень 

Головний 
спеціаліст – 
бухгалтер 

Заступник 
начальника 

управління – 
начальник відділу 
масового спорту 

Відділ масового 
спорту 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про затвердження Положення про 
управління освіти департаменту 
розвитку Львівської міської ради та 
його структури 
 
 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, на виконання ухвал міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про 
затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, 
загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“ і від 
08.07.2021 № 1081 “Про розмежування повноважень між виконавчими 
органами Львівської міської ради“, враховуючи рішення виконавчого 
комітету від 13.08.2021 № 685 “Про затвердження Типових положень про 
департамент, управління та відділ Львівської міської ради“, виконавчий 
комітет вирішив: 

1. Затвердити: 
1.1. Положення про управління освіти департаменту розвитку 

Львівської міської ради (додаток 1). 
1.2. Структуру управління освіти департаменту розвитку Львівської 

міської ради (додаток 2). 
2. Вважати рішення виконавчого комітету від 08.10.2021 № 892 “Про 

затвердження Положення про управління освіти департаменту 
гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури“ таким, що 
втратило чинність. 

3. Начальнику управління освіти забезпечити проведення заходів, 
пов’язаних з введенням у дію цього рішення.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку, в. о. 
заступника міського голови з гуманітарних питань. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 
 
 
 

 



          Додаток 1 
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про управління освіти департаменту розвитку 

Львівської міської ради 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради 
(надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради 
відповідно до ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження 
структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної 
чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно 
до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“. 

1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, 
виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і 
підпорядкованим заступнику міського голови з гуманітарних питань та 
директору департаменту розвитку.  

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та 
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, 
розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, 
наказами директора департаменту, іншими нормами законодавства 
України. 

1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, 
рахунки в органах Казначейства України та установах банків державного 
сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та 
обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, 
яка заявляє/не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні 
позивача/відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням 
Державного Герба України та своїм найменуванням. 

1.5. Повне найменування управління: управління освіти 
департаменту розвитку Львівської міської ради.  

1.6. Скорочене найменування управління: УО ДР ЛМР. 
1.7. Юридична адреса управління: 79008, м. Львів, пл. Ринок, 9. 

 
2. Основні завдання 

 
2.1. Основними завданнями управління є: 



2.1.1. Реалізація державної політики у галузі освіти та виховання з 
врахуванням особливостей соціально-культурного середовища Львівської 
міської територіальної громади. 

2.1.2. Аналіз стану освіти у Львівській міській територіальній громаді, 
прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної 
освіти, формування єдиних підходів згідно з законодавством України; 
підготовка та організація виконання міської програми розвитку освіти. 

2.1.3. Забезпечення умов для здобуття громадянами дошкільної, 
повної загальної середньої та позашкільної освіти. 

2.1.4. Контроль за дотриманням законодавства у галузі освіти, 
Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового 
компонента дошкільної освіти відповідними закладами освіти всіх типів і 
форм власності. 

2.1.5. Навчально-методичний супровід закладів освіти. 
2.1.6. Організація фінансового забезпечення та зміцнення 

матеріальної бази закладів освіти комунальної форми власності. 
2.1.7. Сприяння розвитку самоврядування у закладах загальної 

середньої освіти, закладах дошкільної та позашкільної освіти. 
2.1.8. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної 

діяльності в освітньому процесі закладів освіти Львівської міської 
територіальної громади. 

 
3. Структура та організація роботи 

 
3.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та 

звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора 
департаменту розвитку у порядку, визначеному законодавством. 

Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору 
департаменту розвитку, йому підконтрольний та підзвітний. 

3.2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:  
3.2.1. Фінансово-економічний відділ. 
3.2.2. Сектор розвитку загальної середньої освіти. 
3.2.3. Сектор розвитку дошкільної освіти. 
3.2.4. Сектор позашкільної освіти та інклюзивного навчання. 
3.2.5. Сектор правової роботи та управління персоналом. 
3.2.6. Сектор інформаційної політики та промоції. 
3.3. Управлінню підпорядковані: 
3.3.1. Відділ освіти Галицького та Франківського районів.  
3.3.2. Відділ освіти Сихівського та Личаківського районів. 
3.3.3. Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів. 
3.4. Структурні підрозділи управління очолюють начальники 

(завідувачі), яких призначає на посади та звільняє з посад начальник 
управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського 
голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, 
рішеннями виконавчого комітету. 



3.5. Начальник управління має двох заступників (у тому числі одного 
заступника, який не очолює відділ), яких призначає на посади та звільняє 
з посад Львівський міський голова за поданням начальника управління у 
порядку, визначеному законодавством. Начальник фінансово-
економічного відділу за посадою є заступником начальника управління 
освіти. Заступники начальника управління виконують функції та 
здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених 
начальником управління. Інших працівників управління призначає на 
посади та звільняє з посад начальник управління. 

3.6. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.  
3.7. Начальник управління: 
3.7.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну 

відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, 
виконавчим комітетом, заступником міського голови з гуманітарних питань, 
директором департаменту розвитку за виконання покладених на 
управління завдань. 

3.7.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх 
працівників управління. 

3.7.3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує 
взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.  

3.7.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого 
комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора 
департаменту. 

3.7.5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, 
організовує перевірку їх виконання. 

3.7.6. Призначає та звільняє з посад працівників управління (крім 
працівників номенклатури посад Львівського міського голови), організовує 
та проводить конкурси на заміщення вакантних посад в управлінні, 
забезпечує ведення особових справ, встановлює посадові оклади, 
надбавки і доплати, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, 
надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної 
відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових 
питань, службових відряджень працівникам управління, проведення оцінки 
виконання працівниками посадових обов’язків, застосування заходів 
дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком 
працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського 
голови). 

3.7.7. Для заступників начальника управління визначає міру 
відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, 
надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної 
відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових 
питань. 

3.7.8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників 
вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і 



матеріальних допомог для оздоровлення при наданні щорічної відпустки 
та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань. 
 

4. Компетенція управління 
 

4.1. До компетенції управління належать такі повноваження: 
4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, 

міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і 
реалізація прийнятих ними рішень. 

4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам 
місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень. 

4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого 
комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у 
профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих 
програм. 

4.1.4. Підготовка проєктів ухвал міської ради, рішень виконавчого 
комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проєктів 
актів відповідно до компетенції. 

4.1.5. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів 
департаменту фінансової політики кошторису у межах передбачених 
бюджетних асигнувань на відповідний рік та за погодженням з 
департаментом фінансової політики штатного розпису у межах 
встановленої чисельності і структури управління. 

4.1.6. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування 
управління, підприємств, установ і організацій, які перебувають у його 
підпорядкуванні, забезпечення цільового використання бюджетних коштів. 
У межах, визначених міською радою та виконавчим комітетом, здійснення 
фінансування підприємств, установ і організацій, які перебувають у 
підпорядкуванні виконавчих органів, контроль за ефективним 
використанням ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів. 

4.1.7. Розпорядження коштами бюджету Львівської міської 
територіальної громади у межах, визначених міською радою, виконавчим 
комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та 
контроль за їхнім цільовим використанням. 

4.1.8. Координація діяльності та контроль за роботою 
підпорядкованих структурних підрозділів. 

4.1.9. Забезпечення фінансового, матеріально-технічного 
забезпечення, контроль (зокрема за дотриманням правил технічної, 
протипожежної безпеки і санітарного стану) за діяльністю підпорядкованих 
підприємств, установ і організацій, розгляд проєктів їхніх планів, внесення 
до них зауважень і пропозицій, контроль за виконанням планів, 
ефективністю роботи, рівнем та якістю наданих послуг, використання 
прибутків у встановленому порядку. 

4.1.10. Погодження щорічних фінансових планів підпорядкованих 
комунальних підприємств, контроль за їхнім виконанням, встановлення 



посадових окладів керівникам цих підприємств, проведення перевірок 
фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств та 
визначення подальшої стратегії їхнього розвитку. 

4.1.11. Призначення керівників підприємств, які перебувають у 
підпорядкуванні управління, укладення контрактів з ними за попереднім 
погодженням Львівського міського голови. Призначення керівників 
закладів освіти, установ та організацій, які перебувають у підпорядкуванні 
управління у порядку, визначеному законодавством. 

4.1.12. Визначення потреб у доцільності функціонування 
комунальних підприємств, установ і організацій та подання міській раді, 
виконавчому комітету пропозицій щодо удосконалення їхньої мережі 
відповідно до потреб Львівської міської територіальної громади. 

4.1.13. Погодження передачі в оренду (суборенду) приміщень, 
балансоутримувачами яких є підпорядковані управлінню підприємства, 
установи, організації, а також приміщень, які перебувають в оренді цих 
підприємств, установ та організацій. 

4.1.14. Погодження інвестиційних програм підпорядкованих 
комунальних підприємств, установ, організацій (за наявності у 
підпорядкуванні управління комунальних підприємств, установ та 
організацій). 

4.1.15. Організація та проведення у встановленому порядку 
аукціонів, конкурсів, публічних закупівель, укладення договорів з 
підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами 
господарювання. укладення господарських та інших договорів. 

4.1.16. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному 
законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних 
ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм 
власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на 
пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на 
заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища. 

4.1.17. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції. 
4.1.18. Забезпечення доступу до публічної інформації, 

розпорядником якої є управління. 
4.1.19. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та 

організацій, забезпечення належного розгляду звернень 
підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, 
установами та організаціями. Забезпечення вимог законодавства України 
щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї 
роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм 
власності. 

4.1.20. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів 
України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих 
рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень 
народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень 



депутатів місцевих рад підпорядкованими виконавчими органами, 
підприємствами, установами та організаціями. 

4.1.21. Представництво інтересів управління в органах державної 
влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм 
власності безпосередньо керівником або іншою особою на підставі 
виданої керівником довіреності. 

4.1.22. Представництво інтересів управління у зв’язках із 
зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями. 

4.1.23. Затвердження установчих документів (статутів, положень), 
підпорядкованих управлінню підприємств, установ та організацій.  

4.1.24. Списання з балансу комунального майна (основних фондів) 
управління та комунальних підприємств, установ, організацій у порядку, 
встановленому міською радою. 

4.1.25. Забезпечення права на освіту, а саме доступності, 
безоплатності та якості дошкільної, повної загальної середньої та 
позашкільної освіти у комунальних закладах освіти, розвиток дошкільної, 
базової загальної середньої освіти різних форм навчання та позашкільної 
освіти. 

4.1.26. Забезпечення функціонування української мови як державної 
у підпорядкованих структурних підрозділах та закладах освіти.  

4.1.27. Проведення єдиної фінансово-економічної політики у сфері 
освіти Львівської міської територіальної громади на підставі законності, 
економічної доцільності, формування та найбільш оптимального розподілу 
фінансових ресурсів. 

4.1.28. Організація та координація правоосвітньої та правовиховної 
роботи у закладах освіти Львівської міської територіальної громади у 
співпраці з управлінням “Служба у справах дітей“ департаменту 
гуманітарної політики та правоохоронними органами. 

4.1.29. Проведення у встановленому порядку загальноміських 
конкурсів, олімпіад та інших змагань серед учнів з метою підтримки 
обдарованих дітей. 

4.1.30. Формування бази даних дітей з особливими освітніми 
потребами, дітей з інвалідністю та інших соціально-незахищених 
категорій. 

4.1.31. Організація оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку 
у закладах оздоровлення, підпорядкованих управлінню.  

4.1.32. Формування зведеної статистичної звітності мережі класів 
закладів загальної середньої освіти, груп закладів дошкільної освіти та 
груп гуртків закладів позашкільної освіти. 

4.1.33. Організація роботи з питань військово-патріотичного 
виховання. 

4.1.34. Організація роботи щодо запобігання бездоглядності та 
правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти; здійснення 
соціально-педагогічного супроводу у співпраці з іншими службами, 



запобігання травматизму у закладах освіти, діяльності дитячих та 
молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств. 

4.1.35. Сприяння розвитку учнівського самоврядування у закладах 
освіти. 

4.1.36. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної 
діяльності в освітньому процесі закладів освіти Львівської міської 
територіальної громади. 

4.1.37. Контроль за дотриманням правил охорони праці, техніки 
безпеки, умов безпечного перебування дітей у закладах освіти. 

4.1.38. Контроль за ефективністю управлінської діяльності керівників 
закладів освіти Львівської міської територіальної громади. 

4.1.39. Забезпечення підготовки закладів освіти до нового 
навчального року, роботи в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди, 
проведення поточного і капітального ремонту приміщень закладів освіти.  

4.1.40. Погодження навчальних планів та програм закладів 
позашкільної освіти комунальної форми власності. 

4.1.41. Погодження кошторисів, штатних розписів та приймання 
фінансових звітів закладів освіти, відділів освіти та комунальних 
підприємств громадського харчування у випадках та порядку визначених 
законодавством України.  

4.1.42. Створення умов для здобуття дошкільної освіти шляхом 
формування і розвитку мережі закладів освіти, замовлення підготовки 
педагогічних працівників, реалізації освітніх програм неформальної освіти 
для батьків, проведення інших заходів. 

4.1.43. Створення закладів позашкільної освіти та створення умов 
для доступності позашкільної освіти шляхом формування, утримання та 
розвитку мережі закладів позашкільної освіти відповідно до освітніх, 
культурних, духовних потреб та запитів населення за наявності необхідної 
матеріально-технічної та науково-методичної бази, педагогічних та інших 
працівників.  

4.1.44. Фінансування позашкільної освіти за кошти бюджету 
Львівської міської територіальної громади, сприяння фінансуванню таких 
закладів з інших джерел, незаборонених законодавством України. 

4.1.45. Створення умов для формальної, неформальної та 
інформальної освіти.  

4.1.46. Створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з 
особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях 
освіти з врахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, 
здібностей та інтересів шляхом створення у закладі освіти інклюзивного 
освітнього середовища, універсального дизайну та розумного 
пристосування. 

4.1.47. Забезпечення навчання та виховання осіб з особливими 
освітніми потребами, зокрема тими, що спричинені порушенням розвитку 
та інвалідністю, у закладах дошкільної, позашкільної та середньої освіти 
за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, 



інших джерел, не заборонених законодавством України, у тому числі з 
врахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі 
розвитку. 

4.1.48. Підготовка проєктів ухвал міської ради про створення 
інклюзивно-ресурсних центрів. 

4.1.49. Облік педагогічних кадрів закладів освіти Львівської міської 
територіальної громади, аналіз їх кількісного та якісного складу, його 
розвиток.  

4.1.50. Підготовка рішень щодо створення, реорганізації, ліквідації чи 
перепрофілювання (зміна типу) закладів освіти, визначення статусу, 
організаційно-правової форми і типу закладів освіти. 

4.1.51. Затвердження установчих документів і стратегій розвитку 
закладів освіти, їх нової редакції та змін до них. 

4.1.52. Управління закладами освіти у межах повноважень, 
визначених законодавством України. 

4.1.53. Укладення та розірвання строкового трудового договору 
(контракту) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, 
визначеному законодавством України. 

4.1.54. Забезпечення утримання та розвитку матеріально-технічної 
бази закладів освіти комунальної форми власності на рівні, достатньому 
для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов. 

4.1.55. Забезпечення здобувачам освіти можливості продовжити 
навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації 
закладу освіти.  

4.1.56. Створення наглядової (піклувальної) ради закладів освіти. 
4.1.57. Навчально-методичний супровід закладів освіти. 
4.1.58. Організація харчування дітей у закладах освіти.  
4.1.59. Ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, 

затвердженому Кабінетом Міністрів України. 
4.1.60. Підготовка рішення щодо закріплення за закладами 

початкової та базової середньої освіти території обслуговування. 
4.1.61. Підготовка рішень про створення установ для науково-

експериментальної, навчальної та проєктної діяльності. 
4.1.62. Забезпечення підвезення до закладу освіти (місця навчання, 

роботи) та у зворотному напрямку (до місця проживання) учнів і 
педагогічних працівників закладів освіти, які розташовані поза межами 
міста Львова, але передані у власність Львівської міської територіальної 
громади. 

5. Права управління 
 

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених 
цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право: 

5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для 
розгляду питань, які належать до його компетенції. 



5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну 
роботу з питань, які належать до його компетенції. 

5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього 
завдань. 

5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб 
міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для 
виконання покладених на нього завдань. 

5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які 
належать до його компетенції. 

5.1.6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і 
колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді. 

5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для 
підготовки проєктів нормативних актів та інших документів, а також для 
розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до 
покладених на нього обов’язків. 

5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих 
структурних підрозділів. 

5.1.9. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, 
встановленому законодавством України, у тому числі про визнання 
незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують 
права територіальної громади, а також повноваження органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування. 

5.1.10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до 
відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення 
міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень. 

5.1.11. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, 
сприяти у межах компетенції у їх проведенні. 
 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності управління 

 
6.1. Управління утримується за рахунок коштів бюджету Львівської 

міської територіальної громади. 
6.2. Кошторис управління затверджує директор департаменту 

розвитку за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової 
політики. 

6.3. Працівники управління є посадовими особами місцевого 
самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови 
оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом 
України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими 
законодавчими актами.  



6.4. Граничну чисельність працівників управління встановлює 
Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників 
виконавчих органів, затвердженої міською радою. 

6.5. Структуру управління затверджує виконавчий комітет. 
6.6. Штатний розпис управління затверджує директор департаменту 

розвитку за погодженням з департаментом фінансової політики. 
 

7. Відповідальність посадових осіб управління 
 

7.1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої 
службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і 
співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати 
дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно 
вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових 
осіб. 

7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з 
законодавством України. 

7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи 
бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх 
повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку. 
 

8. Заключні положення 
 

8.1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за 
поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому 
законодавством України. 

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, 
встановленому для його прийняття. 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому     е-підпис  Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
Начальник управління  
освіти     е-підпис  Андрій ЗАКАЛЮК 



 
 

                          Додаток 2 
                           Затверджено 
                     рішенням виконкому 
                     від _____________ № _____ 
 

СТРУКТУРА 
управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Керуючий справами виконкому    е-підпис    Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 

Віза: 
Начальник управління освіти    е-підпис    Андрій ЗАКАЛЮК 

Сектор 
розвитку 
загальної 
середньої 

освіти 

Сектор 
розвитку 

дошкільної 
освіти 

Сектор 
позашкільної 

освіти та 
інклюзивного 

навчання 

Відділ освіти Галицького та 
Франківського районів 

 

Відділ освіти Сихівського та 
Личаківського районів 

 

Відділ освіти Шевченківського та 
Залізничного районів 

 
 

Начальник управління освіти 

Сектор 
інформаційної 

політики та 
промоції 

Сектор 
правової 
роботи та 

управління 
персоналом 

Заступник начальника управління з 
питань освітньої політики 

Заступник начальника управління з 
фінансово-економічних питань, начальник 

фінансово-економічного відділу  

Фінансово-економічний відділ 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про видалення зелених насаджень 
для забезпечення робіт з нового 
будівництва ліцею № 80 Львівської 
міської ради на вул. Героїв Крут, 27 
 
 

Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, “Про благоустрій населених пунктів“, Порядком видалення дерев, 
кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045, беручи до уваги рішення 
виконавчого комітету від 18.02.2022 № 132 “Про затвердження 
містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на 
нове будівництво управлінням освіти департаменту гуманітарної політики 
ліцею № 80 Львівської міської ради на вул. Героїв Крут, 27 у м. Львові“, 
витяг з Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної 
системи у сфері будівництва, зареєстрований Інспекцією державного 
архітектурно-будівельного контролю 40181003 від 23.08.2022 
№ ЛВ 020220822331, договір будівельного підряду від 31.05.2022, 
відповідно до якого роботи з нового будівництва навчального корпусу зі 
спортивним басейном у ліцеї № 80 Львівської міської ради за адресою:                 
м. Львів, вул. Героїв Крут, 27 здійснюватимуться за рахунок коштів 
благодійної організації “Благодійний фонд “Країна дитячих мрій“, акт 
обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню за адресою: м. 
Львів, вул. Героїв Крут, 27 (в межах ділянки проведення робіт з 
будівництва корпусу Ліцею № 80 ЛМР) від 16.09.2022 № 230, виконавчий 
комітет вирішив: 

1. Дозволити видалити зелені насадження у межах ділянки 
проведення робіт з нового будівництва навчального корпусу зі спортивним 
басейном у ліцеї № 80 Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. 
Героїв Крут, 27 орієнтовною загальною площею 6500 кв. м у кількості 127 
шт. (116 дерев та 11 кущів) без сплати відновної вартості. 

2. Управлінню екології та природних ресурсів департаменту 
містобудування видати управлінню освіти департаменту гуманітарної 
політики дозвіл (акт) на видалення зелених насаджень. 
      Відповідальний: начальник управління 
      екології та природних ресурсів 
      департаменту містобудування. 

 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з містобудування. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про затвердження містобудівних умов та 
обмежень для проєктування об’єкта 
будівництва на нове будівництво ЛМКП 
“Львівводоканал“ водопроводу на вул. 
Франка та прилеглих вулицях у                          
м. Винники з розробленням проєктної 
документації 
 
 

Розглянувши звернення Львівського міського комунального 
підприємства “Львівводоканал“ від 11.11.2022, зареєстроване в Єдиній 
державній електронній системі у сфері будівництва за номером 
AM01:9015-0498-3158-0837, містобудівний розрахунок з техніко-
економічними показниками запланованого об’єкта будівництва на нове 
будівництво водопроводу на вул. Франка та прилеглих вулицях у 
м. Винники з розробленням проєктної документації, керуючись Законом 
України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет 
вирішив: 

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування 
об’єкта будівництва на нове будівництво Львівським міським комунальним 
підприємством “Львівводоканал“ водопроводу на вул. Франка та 
прилеглих вулицях у м. Винники з розробленням проєктної документації 
(додаються). 

2. Львівському міському комунальному підприємству 
“Львівводоканал“: 

2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 
забезпечення проєктованого об’єкта. 

2.2. Розробити у спеціалізованій проєктній організації або 
архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, 
робочий проєкт та провести його експертизу згідно з законодавством 
України.  

2.3. Підготувати на етапі розробки проєктної документації схему 
благоустрою території у масштабі М 1:200 та погодити її в управлінні 
архітектури та урбаністики департаменту містобудування. У разі 
пошкодження відновити елементи благоустрою згідно з погодженою 
схемою благоустрою. Забезпечити встановлення камер 
відеоспостереження з можливістю безперешкодного доступу до них. 

 



Технічні характеристики узгодити з управлінням безпеки департаменту 
міської мобільності та вуличної інфраструктури. 

2.4. Здійcнити після завершення будівництва та виконання робіт з 
благоустрою виконавче знімання об’єкта будівництва та території згідно з 
ДБН В.1.3-2-2010 “Система забезпечення точності геометричних 
параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві“, матеріали 
зйомки передати в управління архітектури та урбаністики департаменту 
містобудування відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 
№ 164 “Про затвердження Положення про порядок організації створення, 
оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної 
цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500“. 

2.5. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-
будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають 
право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з містобудування. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Додаток 
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
 

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ 
ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА 

на нове будівництво водопроводу на вул. Франка та прилеглих 
вулицях у м. Винники з розробленням проєктної документації 

 
 

1. Загальні дані 
 

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної 
ділянки – нове будівництво на вул. Франка у м. Винники. 

1.2. Інформація про замовника – Львівське міське комунальне 
підприємство “Львівводоканал“, м. Львів, вул. Зелена, 64. 

1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення 
земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – 
відповідно до пункту 4 статті 34 Закону України “Про регулювання 
містобудівної діяльності“ – не вимагається. 

Функціональне призначення земельної ділянки – територія вулиці, 
дороги у червоних лініях відповідно до генерального плану м. Винники, 
затвердженого рішенням Винниківської міської ради від 01.03.2005 № 747 
“Про затвердження генерального плану м. Винники після коригування“, 
детального плану території, затвердженого рішенням Винниківської 
міської ради від 13.02.2014 № 1162 “Про затвердження детального плану 
території розміщення індивідуальної житлової забудови по вул. Ів. Франка, 
31 в м. Винники“, детального плану території, затвердженого рішенням 
Винниківської міської ради від 02.07.2020 № 2613 “Про затвердження 
детального плану території по вул. І. Франка, 133 у м. Винники“. 
 

2. Містобудівні умови та обмеження 
 

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та 
споруд у метрах – для даного об’єкта не вимагається. 

2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної 
ділянки – для даного об’єкта не вимагається. 

2.3. Максимально допустима щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону) – для даного об’єкта не регламентується. 



2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проєктується, 
до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та 
споруд: 

Об’єкт (нове будівництво водопроводу на вул. Франка та прилеглих 
вулицях у м. Винники з розробленням проєктної документації) 
запроєктувати з дотриманням вимог діючих будівельних норм виключно у 
межах червоних ліній вулиць. 

2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної 
спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, 
зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного 
культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх 
використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, 
прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проєктним 
рішенням врахувати вимоги генерального плану м. Винники, 
затвердженого рішенням Винниківської міської ради від 01.03.2005 № 747 
“Про затвердження генерального плану м. Винники після коригування“, 
детального плану території, затвердженого рішенням Винниківської 
міської ради від 13.02.2014 № 1162 “Про затвердження детального плану 
території розміщення індивідуальної житлової забудови по вул. Ів. Франка, 
31 в м. Винники“, детального плану території, затвердженого рішенням 
Винниківської міської ради від 02.07.2020 № 2613 “Про затвердження 
детального плану території по вул. І. Франка, 133 у м. Винники“, з 
дотриманням діючих державних будівельних норм і правил. 

Земельна ділянка розміщена поза межами зони регулювання 
забудови.  

2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних 
комунікацій, відстані від об’єкта, що проєктується, до існуючих 
інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм охоронна 
зона кабелів зв’язку – 0,60 м, охоронна зона водопроводу і каналізації – 
3,00 м - 5,00 м. 

При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на 
нормативну відстань з зони будівництва. 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому        Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
Начальник управління  
архітектури та урбаністики     Антон КОЛОМЄЙЦЕВ 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про затвердження містобудівних умов та 
обмежень для проєктування об’єкта 
будівництва на реконструкцію ТзОВ 
“Гал-поліграф“ будівлі прохідної під 
трансформаторну підстанцію на вул.                   
А. П’ясецького, 9 у м. Львові 
 
 

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю 
“Гал-поліграф“, зареєстроване в Єдиній державній електронній системі у 
сфері будівництва 04.11.2022 за № AM01:3978-0883-4759-9893, 
містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками на 
реконструкцію будівлі прохідної під трансформаторну підстанцію на вул. 
А. П’ясецького, 9 в м. Львові, беручи до уваги витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 
25.01.2022 № 296139025, керуючись Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування 
об’єкта будівництва на реконструкцію товариством з обмеженою 
відповідальністю “Гал-поліграф“ будівлі прохідної під трансформаторну 
підстанцію на вул. А. П’ясецького, 9 у м. Львові (додаються). 

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Гал-поліграф“:  
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення проєктованого об’єкта. 
2.2. Розробити у спеціалізованій проєктній організації або 

архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, 
робочий проєкт та провести його експертизу згідно з законодавством 
України. 

2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та 
погодити його у встановленому законом порядку. 

2.4. Підготувати на етапі розробки проєктної документації схему 
благоустрою території у масштабі М 1:200 та погодити її в управлінні 

архітектури та урбаністики департаменту містобудування. У разі 
пошкодження відновити елементи благоустрою згідно з погодженою 
схемою благоустрою. Забезпечити встановлення камер 
відеоспостереження з можливістю безперешкодного доступу до них. 
Технічні характеристики узгодити з управлінням безпеки департаменту 
міської мобільності та вуличної інфраструктури. 

 



2.5. Здійcнити після завершення будівництва та виконання робіт з 
благоустрою виконавче знімання об’єкта будівництва та території згідно з 
ДБН В.1.3-2-2010 “Система забезпечення точності геометричних 
параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві“, матеріали 

зйомки передати в управління архітектури та урбаністики департаменту 
містобудування відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 
№ 164 “Про затвердження Положення про порядок організації створення, 
оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної 
цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500“. 

2.6. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-
будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають 
право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з містобудування. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



          Додаток 
 
          Затверджено 
        рішенням виконкому 

        від ____________ № _____ 
 
 

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ 
ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА 

на реконструкцію будівлі прохідної під трансформаторну  
підстанцію на вул. А. П’ясецького, 9 у м. Львові 

 
 

1. Загальні дані 
 

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної 
ділянки – реконструкція на вул. А. П’ясецького, 9 у м. Львові. 

1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою 
відповідальністю “Гал-поліграф“, код ЄДРПОУ 43174233, 81400, Львівська 
область, м. Самбір, вул. Шевченка, 40-Б. 

1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення 
земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – 
відповідно до пункту 4 статті 34 Закону України “Про регулювання 
містобудівної діяльності“ – не вимагається. 

Функціональне призначення земельної ділянки – КС-5-1 – зона 
комунально-складського призначення без встановлених зон відповідно до 
плану зонування територій (зонінгу) Залізничного району, затвердженого 
ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 і від 25.01.2018 № 2914. 
 

2. Містобудівні умови та обмеження 

 
2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та 

споруд у метрах – існуюча висота будівлі.  
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної 

ділянки – залишається існуючим. 
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах 

житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону) – для даного об’єкта не регламентується. 

2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проєктується, 
до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та 
споруд – реконструкція проводиться у межах існуючих фундаментів. 

Об’єкт (реконструкція будівлі прохідної під трансформаторну 
підстанцію на вул. А. П’ясецького, 9 у м. Львові) запроєктувати з 

дотриманням вимог діючих державних будівельних норм та вимог рішення 
виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи щодо запобігання 



виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції 
існуючих об’єктів“. Врахувати недопущення виникнення руйнувань 
суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних 
заходів, які запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та 

карнизів проєктованого об’єкта на прилеглу територію. 
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної 

спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, 
зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного 
культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх 
використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, 
прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – об’єкт на вул.                 
А. П’ясецького, 9 у м. Львові знаходиться поза межами регулювання 
забудови. 

2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних 
комунікацій, відстані від об’єкта, що проєктується, до існуючих 
інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм охоронна 
зона кабелів зв’язку – 0,60 м, охоронна зона водопроводу і каналізації – 
3,00 м - 5,00 м. 

При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на 
нормативну відстань з зони будівництва. 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому        Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
Начальник управління  
архітектури та урбаністики      Антон КОЛОМЄЙЦЕВ 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про затвердження містобудівних умов та 
обмежень для проєктування об’єкта 
будівництва на реконструкцію з добудовою 
ТзОВ “Львів інвест парк“ нежитлової будівлі 
В-3 та будівництво зі знесенням нежитлових 
будівель А-3, Б-3 з влаштуванням 
підземного паркінгу на вул. Волинській, 10 у 
м. Львові 
 
 

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю 
“Львів інвест парк“ від 07.11.2022, зареєстроване в Єдиній державній 
електронній системі у сфері будівництва за номером AM01:6196-6035-
3208-4918, містобудівний розрахунок реконструкції з добудовою 
нежитлової будівлі В-3 та будівництво зі знесенням нежитлових будівель 
А-3, Б-3 з влаштуванням підземного паркінгу на вул. Волинській, 10 у                   
м. Львові, беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у 
Львівській міській раді 19.04.2021 за № Ш-4306, витяги з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 
від 17.07.2019 № 174177835, від 13.06.2019 № 170364370 та від 13.06.2019 
№ 170358405, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування 
в Україні“, виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування 
об’єкта будівництва на реконструкцію з добудовою товариством з 
обмеженою відповідальністю “Львів інвест парк“ нежитлової будівлі В-3 та 
будівництво зі знесенням нежитлових будівель А-3, Б-3 з влаштуванням 
підземного паркінгу на вул. Волинській, 10 у м. Львові (додаються). 

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Львів інвест парк“: 
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення проєктованого об’єкта. 
2.2. Розробити у спеціалізованій проєктній організації або 

архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, 
робочий проєкт з врахуванням заходів цивільної безпеки та розробки 
інженерно-технічних заходів цивільного захисту, рішення виконавчого 
комітету від 20.07.2020 № 623 “Про вдосконалення системи збору 
побутових відходів на території м. Львова“, у т. ч. щодо влаштування 
підземних контейнерів роздільного збору твердих побутових відходів, та 
провести його експертизу згідно з законодавством України.  

 



2.3. Передбачити у проєктній документації опалення приміщень 
системами з кількома альтернативними джерелами тепла. 

2.4. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та 
погодити його у встановленому законом порядку. 

2.5. Підготувати на етапі розробки проєктної документації схему 
благоустрою території у масштабі М 1:200 та погодити її в управлінні 
архітектури та урбаністики департаменту містобудування. У разі 
пошкодження відновити елементи благоустрою згідно з погодженою 
схемою благоустрою. Забезпечити встановлення камер 
відеоспостереження з можливістю безперешкодного доступу до них. 
Технічні характеристики узгодити з управлінням безпеки департаменту 
міської мобільності та вуличної інфраструктури. 

2.6. Здійcнити після завершення будівництва та виконання робіт з 
благоустрою виконавче знімання об’єкта будівництва та території згідно з 
ДБН В.1.3-2-2010 “Система забезпечення точності геометричних 
параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві“, матеріали 
зйомки передати в управління архітектури та урбаністики департаменту 
містобудування відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 
№ 164 “Про затвердження Положення про порядок організації створення, 
оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної 
цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500“. 

2.7. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-
будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають 
право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з містобудування. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Додаток 
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
 

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ 
ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА 

на реконструкцію з добудовою нежитлової будівлі В-3 та будівництво 
зі знесенням нежитлових будівель А-3, Б-3 з влаштуванням 

підземного паркінгу на вул. Волинській, 10 у м. Львові 
 

1. Загальні дані 
 

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної 
ділянки – реконструкція та будівництво на вул. Волинській, 10 у м. Львові. 

1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою 
відповідальністю “Львів інвест парк“, код ЄДРПОУ 38958467, 79005, 
м. Львів, вул. П. Саксаганського, 3/9. 

1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення 
земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – 
цільове призначення земельної ділянки площею 0,6400 га (кадастровий 
номер 4610137500:04:005:0089) – 11.02 для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості; 

категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення; 

вид використання – для реконструкції існуючих об’єктів нерухомого 
майна під адміністративні організації, офіси, контори. 

Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-6 – 
торгівельні зони відповідно до детального плану території, затвердженого 
ухвалою міської ради від 29.09.2022 № 2355 “Про затвердження 
детального плану території у районі вул. Волинської, вул. Зустрічної“. 
 

2. Містобудівні умови та обмеження 
 

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та 
споруд у метрах – 21,64 м від найнижчої відмітки поверхні землі до 
закінчення конструктивних частин будівлі. 

2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної 
ділянки – 48 %. 

2.3. Максимально допустима щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону) – для даного об’єкта не регламентується. 



2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проєктується, 
до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та 
споруд:  

- 4,58 м, 4,98 м, 4,75 м до червоної лінії з південної сторони; 
- 2,94 м до червоної лінії з південно-західної сторони; 
- 8,05 м до існуючої будівлі з північно-західної сторони; 
- 13,28 м до існуючої будівлі з північно-східної сторони; 
- 6,86 м, 6,08 м, 17,08 м, 12,83 м, 12,14 м та 10,50 м до існуючої будівлі 

з північної сторони. 
Об’єкт (реконструкція з добудовою нежитлової будівлі В-3 та 

будівництво зі знесенням нежитлових будівель А-3, Б-3 з влаштуванням 
підземного паркінгу на вул. Волинській, 10 у м. Львові) запроєктувати з 
дотриманням вимог діючих будівельних норм. 

2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної 
спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, 
зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного 
культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх 
використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, 
прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – будівля на вул. 
Волинській, 10 у м. Львові розташована у кварталі історично сформованої 
житлової та громадської забудови у межах історичного ареалу міста. 

Проєктування здійснювати з дотриманням вимог діючих державних 
будівельних норм та з врахуванням Законів України “Про регулювання 
містобудівної діяльності“, “Про охорону культурної спадщини“ і висновку 
управління охорони історичного середовища (лист від 31.10.2022 № 0004-
вих-92041). 

Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасаду та узгодити 
його у встановленому законодавством порядку. Проєктом врахувати 
вимоги збереження традиційного історичного середовища міста, 
визначеного рішенням виконавчого комітету від 22.10.2021 № 924 “Про 
погодження меж історичного ареалу м. Львова“. 

2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних 
комунікацій, відстані від об’єкта, що проєктується, до існуючих 
інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм охоронна 
зона кабелів зв’язку – 0,60 м, охоронна зона водопроводу і каналізації – 
3,00 м - 5,00 м. 

При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на 
нормативну відстань з зони будівництва. 
 
Керуючий справами  
виконкому        Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 

Віза: 
Начальник управління  
архітектури та урбаністики     Антон КОЛОМЄЙЦЕВ 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про затвердження містобудівних умов та 
обмежень для проєктування об’єкта 
будівництва на реставрацію з 
переплануванням гр. Кичмою М. С. 
приміщень квартири № 1-А на вул. 
Академіка С. Єфремова, 4 у м. Львові під 
заклад торгівлі з відновленням дверного 
прорізу на місці віконного отвору та 
приєднанням підвального приміщення  
 
 

Розглянувши звернення громадянки Кичми Марії Станіславівни від 
07.11.2022, зареєстроване в Єдиній державній електронній системі у сфері 
будівництва за номером AM01:6102-6780-6669-3506, містобудівний 
розрахунок з техніко-економічними показниками реставрації з 
переплануванням приміщень квартири № 1-А на вул. Академіка 
С. Єфремова, 4 у м. Львові під заклад торгівлі з відновленням дверного 
прорізу на місці віконного отвору, приєднанням підвального приміщення та 
влаштування антресолі, беручи до уваги витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 
21.12.2021 № 291768709, керуючись Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування 
об’єкта будівництва на реставрацію з переплануванням громадянкою 
Кичмою Марією Станіславівною приміщень квартири № 1-А на вул. 
Академіка С. Єфремова, 4 у м. Львові під заклад торгівлі з відновленням 
дверного прорізу на місці віконного отвору та приєднанням підвального 
приміщення (додаються). 

2. Громадянці Кичмі Марії Станіславівні: 
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення проєктованого об’єкта. 
2.2. Розробити у спеціалізованій проєктній організації або 

архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, 
робочий проєкт з врахуванням заходів цивільної безпеки та розробки 
інженерно-технічних заходів цивільного захисту, рішення виконавчого 
комітету від 20.07.2020 № 623 “Про вдосконалення системи збору 
побутових відходів на території м. Львова“, у т. ч. щодо влаштування 

 



підземних контейнерів роздільного збору твердих побутових відходів, та 
провести його експертизу згідно з законодавством України.  

2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та 
погодити його у встановленому законом порядку. 

2.4. Підготувати на етапі розробки проєктної документації схему 
благоустрою території у масштабі М 1:200 та погодити її в управлінні 
архітектури та урбаністики департаменту містобудування. У разі 
пошкодження відновити елементи благоустрою згідно з погодженою 
схемою благоустрою. Забезпечити встановлення камер 
відеоспостереження з можливістю безперешкодного доступу до них. 
Технічні характеристики узгодити з управлінням безпеки департаменту 
міської мобільності та вуличної інфраструктури. 

2.5. Здійснити після завершення будівництва та виконання робіт з 
благоустрою виконавче знімання об’єкта будівництва та території згідно з 
ДБН В.1.3-2-2010 “Система забезпечення точності геометричних 
параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві“, матеріали 
зйомки передати в управління архітектури та урбаністики департаменту 
містобудування відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 
№ 164 “Про затвердження Положення про порядок організації створення, 
оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної 
цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500“. 

2.6. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-
будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають 
право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з містобудування. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Додаток 
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
 

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ 
ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА 

на реставрацію з переплануванням приміщень квартири № 1-А 
на вул. Академіка С. Єфремова, 4 у м. Львові під заклад торгівлі 

з відновленням дверного прорізу на місці віконного отвору та 
приєднанням підвального приміщення  

 
 

1. Загальні дані 
 

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної 
ділянки – реставрація на вул. Академіка С. Єфремова, 4 у м. Львові. 

1.2. Інформація про замовника – громадянка Кичма Марія 
Станіславівна, м. Львів, смт. Брюховичі, вул. Шкільна, 19. 

1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення 
земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – 
відповідно до пункту 4 статті 34 Закону України “Про регулювання 
містобудівної діяльності“ – не вимагається. 

Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-2 – зона 
малоповерхової забудови (до 4-х поверхів) відповідно до плану зонування 
територій (зонінгу) Франківського району, затвердженого ухвалами міської 
ради від 18.09.2014 № 3840 і від 25.01.2018 № 2914. 
 

2. Містобудівні умови та обмеження 
 

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та 
споруд у метрах – існуюча висота будівлі. 

2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної 
ділянки – залишається існуючим. 

2.3. Максимально допустима щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону) – для даного об’єкта не регламентується. 

2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проєктується, 
до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та 
споруд:  

- реставрація проводиться у межах існуючих параметрів. 
Об’єкт (реставрація з переплануванням приміщень квартири № 1-А 

на вул. Академіка С. Єфремова, 4 у м. Львові під заклад торгівлі з 



відновленням дверного прорізу на місці віконного отвору та приєднанням 
підвального приміщення) запроєктувати з дотриманням вимог діючих 
будівельних норм. 

2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної 
спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, 
зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного 
культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх 
використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, 
прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – будинок на вул. 
Академіка С. Єфремова, 4 у м. Львові (пам’ятка архітектури місцевого 
значення, охоронний № 161, рішення облвиконкому Львівської обласної 
Ради народних депутатів від 05.07.1985 № 381) розташований у кварталі 
історично сформованої житлової та громадської забудови у межах 
історичного ареалу міста. 

Проєктування здійснювати з дотриманням вимог діючих державних 
будівельних норм, управління охорони історичного середовища (лист від 
29.09.2022 № 0004-вих-79332) та Закону України “Про охорону культурної 
спадщини“. 

Проєктну документацію виготовити на підставі розробленого та 
погодженого у встановленому порядку реставраційного завдання. 

Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасаду та узгодити 
його у встановленому законодавством порядку. Проєктом врахувати 
вимоги збереження традиційного історичного середовища міста, 
визначеного рішенням виконавчого комітету 22.10.2021 № 924 “Про 
погодження меж історичного ареалу м. Львова“. 

2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних 
комунікацій, відстані від об’єкта, що проєктується, до існуючих 
інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм охоронна 
зона кабелів зв’язку – 0,60 м, охоронна зона водопроводу і каналізації – 
3,00 м - 5,00 м. 

При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на 
нормативну відстань з зони будівництва. 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому        Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
Начальник управління 
архітектури та урбаністики     Антон КОЛОМЄЙЦЕВ 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про затвердження містобудівних умов та 
обмежень для проєктування об’єкта 
будівництва на реконструкцію з 
надбудовою гр. Мисаковичем І. Я. трьох 
гаражних боксів 1а, 1б, 1в у гаражному 
кооперативі № 12 на вул. 
Кульпарківській, 226 у м. Львові 
 
 

Розглянувши звернення громадянина Мисаковича Ігоря 
Ярославовича від 04.11.2022, зареєстроване в Єдиній державній 
електронній системі у сфері будівництва за номером AM01:4087-9299-
9710-0982, містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками 
реконструкції трьох гаражних боксів 1а, 1б, 1в з надбудовою на вул. 
Кульпарківській, 226 у м. Львові, гаражний кооператив № 12, беручи до 
уваги витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності від 07.11.2018 № 144440050, від 07.11.2018  
№ 144439664, від 07.11.2018 № 144439118 та від 07.11.2018 № 144440413, 
заяви-згоди громадянина Мисаковича Мар’яна Ярославовича від 
30.12.2021, громадян Мисаковича Мар’яна Ярославовича та Іваніва 
Ярослава Васильовича від 15.04.2022, керуючись Законом України “Про 
місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування 
об’єкта будівництва на реконструкцію з надбудовою громадянином 
Мисаковичем Ігорем Ярославовичем трьох гаражних боксів 1а, 1б, 1в у 
гаражному кооперативі № 12 на вул. Кульпарківській, 226 у м. Львові 
(додаються). 

2. Громадянину Мисаковичу Ігорю Ярославовичу: 
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення проєктованого об’єкта. 
2.2. Розробити у спеціалізованій проєктній організації або 

архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, 
робочий проєкт з врахуванням заходів цивільної безпеки та розробки 
інженерно-технічних заходів цивільного захисту, рішення виконавчого 
комітету від 20.07.2020 № 623 “Про вдосконалення системи збору 
побутових відходів на території м. Львова“, у т. ч. щодо влаштування 
підземних контейнерів роздільного збору твердих побутових відходів, та 
провести його експертизу згідно з законодавством України. 

 



2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та 
погодити його у встановленому законом порядку. 

2.4. Підготувати на етапі розробки проєктної документації схему 
благоустрою території у масштабі М 1:200 та погодити її в управлінні 
архітектури та урбаністики департаменту містобудування. У разі 
пошкодження відновити елементи благоустрою згідно з погодженою 
схемою благоустрою. Забезпечити встановлення камер 
відеоспостереження з можливістю безперешкодного доступу до них. 
Технічні характеристики узгодити з управлінням безпеки департаменту 
міської мобільності та вуличної інфраструктури. 

2.5. Здійcнити після завершення будівництва та виконання робіт з 
благоустрою виконавче знімання об’єкта будівництва та території згідно з 
ДБН В.1.3-2-2010 “Система забезпечення точності геометричних 
параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві“, матеріали 
зйомки передати в управління архітектури та урбаністики департаменту 
містобудування відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 
№ 164 “Про затвердження Положення про порядок організації створення, 
оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної 
цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500“. 

2.6. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-
будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають 
право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з містобудування. 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Додаток 
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
 

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ 
ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА 

на реконструкцію з надбудовою трьох гаражних боксів 1а, 1б, 1в 
у гаражному кооперативі № 12 на вул. Кульпарківській, 226  

у м. Львові 
 
 

1. Загальні дані 
 

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної 
ділянки – реконструкція на вул. Кульпарківській, 226 у м. Львові. 

1.2. Інформація про замовника – громадянин Мисакович Ігор 
Ярославович, Львівська область, Стрийський район, м. Миколаїв, вул. 
Космонавтів, 108/4. 

1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення 
земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – 
цільове призначення земельної ділянки площею 0,0084 га (кадастровий 
номер 4610136300:04:017:0308) – 02.06 для колективного гаражного 
будівництва; 

категорія земель – землі житлової та громадської забудови; 
вид використання – для обслуговування гаража. 
Функціональне призначення земельної ділянки – зона КС-5 – зона 

розміщення об’єктів 5-го класу санітарної класифікації (нормативна СЗЗ до 
50 м) відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Залізничного 
району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 
25.01.2018 № 2914. 
 

2. Містобудівні умови та обмеження 
 

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та 
споруд у метрах – 8,50 м від найнижчої відмітки поверхні землі до 
закінчення конструктивних частин будівлі. 

2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної 
ділянки – існуючий. 

2.3. Максимально допустима щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону) – для даного об’єкта не регламентується. 



2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проєктується, 
до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та 
споруд:  

- блокування до існуючих гаражів із західної та південної сторони; 
- 11,25 м до червоної лінії зі східної сторони. 
Об’єкт (реконструкція з надбудовою трьох гаражних боксів 1а, 1б, 1в 

у гаражному кооперативі № 12 на вул. Кульпарківській, 226 у м. Львові) 
запроєктувати з дотриманням вимог діючих будівельних норм. 

2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної 
спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, 
зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного 
культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх 
використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, 
прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – земельна 
ділянка на вул. Кульпарківській, 226 у м. Львові знаходиться поза межами 
зони регулювання забудови. 

2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних 
комунікацій, відстані від об’єкта, що проєктується, до існуючих 
інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм охоронна 
зона кабелів зв’язку – 0,60 м, охоронна зона водопроводу і каналізації – 
3,00 м - 5,00 м. 

При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на 
нормативну відстань з зони будівництва. 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому        Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
Начальник управління  
архітектури та урбаністики     Антон КОЛОМЄЙЦЕВ 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про затвердження містобудівних умов 
та обмежень для проєктування об’єкта 
будівництва на реконструкцію                         
гр. Хом’як В. А. торгової споруди з 
розширенням за рахунок надбудови 
одного поверху на вул. Базарній, 20 у 
м. Львові 
 
 

Розглянувши звернення громадянки Хом’як Вікторії Антонівни від 
04.11.2022, зареєстроване в Єдиній державній електронній системі у сфері 
будівництва за номером AM01:3946-1565-1565-7272, містобудівний 
розрахунок з техніко-економічними показниками на реконструкцію торгової 
споруди з розширенням за рахунок надбудови одного поверху на вул. 
Базарній, 20 у м. Львові, беручи до уваги договір оренди землі, 
зареєстрований у Львівській міській раді 31.01.2013 за № Ш-2737, витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 
права власності від 28.08.2020 № 221866033, витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 
від 08.10.2013 № 10490213, керуючись Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування 
об’єкта будівництва на реконструкцію громадянкою Хом’як Вікторією 
Антонівною торгової споруди з розширенням за рахунок надбудови одного 
поверху на вул. Базарній, 20 у м. Львові (додаються). 

2. Громадянці Хом’як Вікторії Антонівні: 
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення проєктованого об’єкта. 
2.2. Розробити у спеціалізованій проєктній організації або 

архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, 
робочий проєкт з врахуванням заходів цивільної безпеки та розробки 
інженерно-технічних заходів цивільного захисту, рішення виконавчого 
комітету від 20.07.2020 № 623 “Про вдосконалення системи збору 
побутових відходів на території м. Львова“, у т. ч. щодо влаштування 
підземних контейнерів роздільного збору твердих побутових відходів, та 
провести його експертизу згідно з законодавством України. 

2.3. Передбачити у проєктній документації опалення нежитлових 
приміщень системами з кількома альтернативними джерелами тепла. 

 



2.4. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та 
погодити його у встановленому законом порядку. 

2.5. Підготувати на етапі розробки проєктної документації схему 
благоустрою території у масштабі М 1:200 та погодити її в управлінні 
архітектури та урбаністики департаменту містобудування. У разі 
пошкодження відновити елементи благоустрою згідно з погодженою 
схемою благоустрою. Забезпечити встановлення камер 
відеоспостереження з можливістю безперешкодного доступу до них. 
Технічні характеристики узгодити з управлінням безпеки департаменту 
міської мобільності та вуличної інфраструктури. 

2.6. Здійcнити після завершення будівництва та виконання робіт з 
благоустрою виконавче знімання об’єкта будівництва та території згідно з 
ДБН В.1.3-2-2010 “Система забезпечення точності геометричних 
параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві“, матеріали 
зйомки передати в управління архітектури та урбаністики департаменту 
містобудування відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 
№ 164 “Про затвердження Положення про порядок організації створення, 
оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної 
цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500“. 

2.7. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-
будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають 
право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з містобудування. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Додаток 
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
 

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ 
ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА 

на реконструкцію торгової споруди з розширенням за рахунок 
надбудови одного поверху на вул. Базарній, 20 у м. Львові 

 
 

1. Загальні дані 
 

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної 
ділянки – реконструкція на вул. Базарній, 20 у м. Львові. 

1.2. Інформація про замовника – громадянка Хом’як Вікторія 
Антонівна, 79057, м. Львів, вул. Академіка С. Єфремова, 68/15. 

1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення 
земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – 
цільове призначення земельної ділянки площею 0,0230 га (кадастровий 
номер 4610137500:01:001:0061) – 03.07 для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі; 

категорія земель – землі житлової та громадської забудови; 
вид використання – для обслуговування нежитлових приміщень. 
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-6 – 

торгівельні зони відповідно до плану зонування територій (зонінгу) 
Шевченківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 
21.05.2015 № 4657 і від 25.01.2018 № 2914. 
 

2. Містобудівні умови та обмеження 
 

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та 
споруд у метрах – 11,20 м від найнижчої відмітки поверхні землі до 
закінчення конструктивних елементів будівлі. 

2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної 
ділянки – 70 %. 

2.3. Максимально допустима щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону) – для даного об’єкта не регламентується. 

2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проєктується, 
до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та 
споруд:  

- 0,00 м до червоної лінії зі східної сторони. 



Об’єкт (реконструкція торгової споруди з розширенням за рахунок 
надбудови одного поверху на вул. Базарній, 20 у м. Львові) запроєктувати 
з дотриманням вимог діючих будівельних норм. 

2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної 
спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, 
зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного 
культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх 
використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, 
прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – будівля на вул. 
Базарній, 20 у м. Львові розташована у межах історичного ареалу міста. 
Проєктування здійснювати з дотриманням вимог діючих державних 
будівельних норм, управління охорони історичного середовища та Закону 
України “Про охорону культурної спадщини“. 

Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасаду та узгодити 
його у встановленому законодавством порядку. Проєктом врахувати 
вимоги збереження традиційного історичного середовища міста, 
визначеного рішенням виконавчого комітету від 22.10.2021 № 924 “Про 
погодження меж історичного ареалу м. Львова“. 

2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних 
комунікацій, відстані від об’єкта, що проєктується, до існуючих 
інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм охоронна 
зона кабелів зв’язку – 0,60 м, охоронна зона водопроводу і каналізації – 
3,00 м - 5,00 м. 

При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на 
нормативну відстань з зони будівництва. 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому        Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
Начальник управління  
архітектури та урбаністики     Антон КОЛОМЄЙЦЕВ 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про затвердження містобудівних 
умов та обмежень для проєктування 
об’єкта будівництва на реконструкцію 
гр. Швед Н. З. житлового будинку               
№ 33-Д на вул. Пасічній у м. Львові  
на земельній ділянці (кадастровий 
номер 4610137200:05:005:0039) 
 
 

Розглянувши звернення громадянки Швед Наталії Зеновіївни від 
08.11.2022, зареєстроване в Єдиній державній електронній системі у сфері 
будівництва за номером AM01:6991-3615-6945-7267, містобудівний 
розрахунок реконструкції житлового будинку № 33-Д на вул. Пасічній у                  
м. Львові на земельній ділянці (кадастровий номер 
4610137200:05:005:0039), беручи до уваги витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 
від 10.07.2014 № 24102977, витяг з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності від 11.03.2021                               
№ 247654705, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування 
в Україні“, виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування 
об’єкта будівництва на реконструкцію громадянкою Швед Наталією 
Зеновіївною житлового будинку № 33-Д на вул. Пасічній у м. Львові на 
земельній ділянці (кадастровий номер 4610137200:05:005:0039) 
(додаються). 

2. Громадянці Швед Наталії Зеновіївні: 
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення проєктованого об’єкта. 
2.2. Розробити у спеціалізованій проєктній організації або 

архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, 
робочий проєкт та провести його експертизу згідно з законодавством 
України. 

2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та 
погодити його у встановленому законом порядку. 

2.4. Підготувати на етапі розробки проєктної документації схему 
благоустрою території у масштабі М 1:200 та погодити її в управлінні 
архітектури та урбаністики департаменту містобудування. У разі 

 



пошкодження відновити елементи благоустрою згідно з погодженою 
схемою благоустрою. 

2.5. Здійснити після завершення будівництва та виконання робіт з 
благоустрою виконавче знімання об’єкта будівництва та території згідно з 
ДБН В.1.3-2-2010 “Система забезпечення точності геометричних 
параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві“, матеріали 
зйомки передати в управління архітектури та урбаністики департаменту 
містобудування відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 
№ 164 “Про затвердження Положення про порядок організації створення, 
оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної 
цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500“. 

2.6. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-
будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають 
право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з містобудування. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Додаток 
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
 

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ 
ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА 

на реконструкцію житлового будинку № 33-Д 
на вул. Пасічній у м. Львові на земельній ділянці 

(кадастровий номер 4610137200:05:005:0039) 
 
 

1. Загальні дані 
 

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної 
ділянки – реконструкція на вул. Пасічній у м. Львові на земельній ділянці 
(кадастровий номер 4610137200:05:005:0039). 

1.2. Інформація про замовника – громадянка Швед Наталія 
Зеновіївна, м. Львів, вул. Пасічна, 33-Д. 

1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення 
земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – 
цільове призначення земельної ділянки площею 0,0845 га (кадастровий 
номер 4610137200:05:005:0039) – 02.01 для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

вид використання – для обслуговування житлового будинку; 
категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-1 – зона 

садибної забудови відповідно до детального плану території, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету від 15.09.2017 № 833 “Про 
затвердження детального плану території у районі вул. Пасічної, 25-39 
(коригування червоних ліній)“. 
 

2. Містобудівні умови та обмеження 
 

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та 
споруд у метрах – 16,00 м та 8,50 м від найнижчої відмітки поверхні землі 
до закінчення конструктивної частини будинку. 

2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної 
ділянки – 52,80 %. 

2.3. Максимально допустима щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону) – 29 люд./га 



2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проєктується, 
до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та 
споруд:  

- 5,46 м до межі земельної ділянки з північної сторони; 
- 1,00 м та 0,00 м до межі земельної ділянки з південної сторони. 
Об’єкт (реконструкція житлового будинку № 33-Д на вул. Пасічній у 

м. Львові на земельній ділянці (кадастровий номер 
4610137200:05:005:0039) запроєктувати з врахуванням вимог діючих 
будівельних норм та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007   
№ 893 “Про заходи щодо запобігання виникненню аварійних ситуацій при 
будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“. Врахувати 
недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням 
необхідних інженерно-технічних заходів, які запобігатимуть стіканню 
атмосферних опадів з покрівель та карнизів проєктованого об’єкта на 
прилеглу територію. 

2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної 
спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, 
зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного 
культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх 
використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, 
прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – земельна 
ділянка на вул. Пасічній (кадастровий номер 4610137200:05:005:0039) 
знаходиться за межами зони регулювання забудови.  

2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних 
комунікацій, відстані від об’єкта, що проєктується, до існуючих 
інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм охоронна 
зона кабелів зв’язку – 0,60 м, охоронна зона водопроводу і каналізації – 
3,00 м - 5,00 м. 

При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на 
нормативну відстань з зони будівництва. 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому        Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
Начальник управління  
архітектури та урбаністики     Антон КОЛОМЄЙЦЕВ 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про затвердження містобудівних умов 
та обмежень для проєктування об’єкта 
будівництва на нове будівництво гр. гр. 
Янишин Н. Б. та Лисиком Т. Б. 
одноквартирного житлового будинку з 
вбудованими приміщеннями 
громадського призначення на вул. 
Генерала О. Алмазова, 4 у м. Львові 
 
 

Розглянувши звернення громадян Янишин Наталії Богданівни та 
Лисика Тараса Богдановича від 04.11.2022, зареєстроване в Єдиній 
державній електронній системі у сфері будівництва за номером 
AM01:4070-3271-7430-0749, містобудівний розрахунок нового будівництва 
одноквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями 
громадського призначення на вул. Генерала О. Алмазова, 4 у м. Львові, 
беручи до уваги витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права власності від 28.10.2021 № 281710611 і від 
28.10.2021 № 281710956, керуючись Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування 
об’єкта будівництва на нове будівництво громадянами Янишин Наталією 
Богданівною та Лисиком Тарасом Богдановичем одноквартирного 
житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського 
призначення на вул. Генерала О. Алмазова, 4 у м. Львові (додаються). 

2. Громадянам Янишин Наталії Богданівні та Лисику Тарасу 
Богдановичу: 

2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 
забезпечення проєктованого об’єкта. 

2.2. Розробити у спеціалізованій проєктній організації або 
архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, 
робочий проєкт з врахуванням заходів цивільної безпеки та розробки 
інженерно-технічних заходів цивільного захисту, рішення виконавчого 
комітету від 20.07.2020 № 623 “Про вдосконалення системи збору 
побутових відходів на території м. Львова“, у т. ч. щодо влаштування 
підземних контейнерів роздільного збору твердих побутових відходів, та 
провести його експертизу згідно з законодавством України. 

 



2.3. Передбачити у проєктній документації опалення приміщень 
системами з кількома альтернативними джерелами тепла. 

2.4. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та 
погодити його у встановленому законом порядку. 

2.5. Підготувати на етапі розробки проєктної документації схему 
благоустрою території у масштабі М 1:200 та погодити її в управлінні 
архітектури та урбаністики департаменту містобудування. У разі 
пошкодження відновити елементи благоустрою згідно з погодженою 
схемою благоустрою. Забезпечити встановлення камер 
відеоспостереження з можливістю безперешкодного доступу до них. 
Технічні характеристики узгодити з управлінням безпеки департаменту 
міської мобільності та вуличної інфраструктури. 

2.6. Здійснити після завершення будівництва та виконання робіт з 
благоустрою виконавче знімання об’єкта будівництва та території згідно з 
ДБН В.1.3-2-2010 “Система забезпечення точності геометричних 
параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві“, матеріали 
зйомки передати в управління архітектури та урбаністики департаменту 
містобудування відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 
№ 164 “Про затвердження Положення про порядок організації створення, 
оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної 
цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500“. 

2.7. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-
будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають 
право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з містобудування. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Додаток 
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
 

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ 
ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА 

на нове будівництво одноквартирного житлового будинку 
з вбудованими приміщеннями громадського призначення 

на вул. Генерала О. Алмазова, 4 у м. Львові 
 
 

1. Загальні дані 
 

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної 
ділянки – нове будівництво на вул. Генерала О. Алмазова, 4 у м. Львові. 

1.2. Інформація про замовника – громадянка Янишин Наталія 
Богданівна, м. Львів, вул. І. Пулюя, 1/14; громадянин Лисик Тарас 
Богданович, м. Львів, вул. Личаківська, 184-А. 

1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення 
земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – 
цільове призначення земельної ділянки площею 0,05 га (кадастровий 
номер 4610137500:11:006:0060) – 02.01 для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

категорія земель – землі житлової та громадської забудови; 
вид використання – для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-1 – зона 

садибної забудови відповідно до детального плану території, 
затвердженого ухвалою міської ради від 26.12.2019 № 6137 “Про 
затвердження детального плану території у районі вул. Т. Шевченка, вул. 
Ряснянської“. 

2. Містобудівні умови та обмеження 
 

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та 
споруд у метрах – 11,40 м від найнижчої відмітки поверхні землі до 
закінчення конструктивних елементів будівлі.  

2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної 
ділянки – 66,40 %. 

2.3. Максимально допустима щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону) – 68 люд./га 



2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проєктується, 
до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та 
споруд: 

- 0,50 м – 0,90 м – 3,00 м до межі земельної ділянки з північної 
сторони; 

- 0,00 м – 0,50 м до межі земельної ділянки зі східної сторони; 
- 2,80 м – 3,50 м до межі земельної ділянки з південної сторони; 
- 2,30 м – 3,00 м до існуючої споруди із західної сторони. 
Об’єкт (нове будівництво одноквартирного житлового будинку з 

вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Генерала 
О. Алмазова, 4 у м. Львові) запроєктувати з дотриманням вимог діючих 
будівельних норм та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007  
№ 893 “Про заходи щодо запобігання виникненню аварійних ситуацій при 
будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“. Врахувати 
недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням 
необхідних інженерно-технічних заходів, які запобігатимуть стіканню 
атмосферних опадів з покрівель та карнизів проєктованого об’єкта на 
прилеглу територію. 

2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної 
спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, 
зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного 
культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх 
використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, 
прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – земельна 
ділянка на вул. Генерала О. Алмазова, 4 у м. Львові знаходиться за 
межами зони регулювання забудови. 

Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасаду та узгодити 
його у встановленому законодавством порядку.  

2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних 
комунікацій, відстані від об’єкта, що проєктується, до існуючих 
інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм охоронна 
зона кабелів зв’язку – 0,60 м, охоронна зона водопроводу і каналізації – 
3,00 м - 5,00 м. 

При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на 
нормативну відстань з зони будівництва. 
 
 
Керуючий справами  
виконкому        Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 

Віза: 
Начальник управління  
архітектури та урбаністики     Антон КОЛОМЄЙЦЕВ 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
11.11.2022 № 1069 

 
 
Беручи до уваги допущену технічну помилку, керуючись Законом 

України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет 
вирішив: 

внести зміни до рішення виконавчого комітету від 11.11.2022 № 1069 

“Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування 
об’єкта будівництва на нове будівництво торгового терміналу на вул. 
Хуторівці у м. Львові на земельній ділянці (кадастровий номер 
4610136800:08:003:0011), призначеній для продажу права оренди на 
конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного 
аукціону)”, виклавши пункт 2.2 додатка у новій редакції: 

“2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної 
ділянки – 50,00 %.”. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
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