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1. Про схвалення Програми організації підтримки та реалізації стратегічних 

ініціатив, проєктів розвитку та інших практик реагування на виклики щодо 

розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки. 

Доповідає: в. о. директора комунальної установи Інституту міста                           

М. Терлецький. 

 

2. Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП «Міський центр 

інформаційних технологій». 

3. Про безоплатну передачу товарно-матеріальних цінностей на баланс 

навчальних закладів Львівської міської територіальної громади. 

Доповідає: начальник управління інформаційних технологій О. Гунько. 

 

4. Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади 

на 2022 рік. 

Доповідає: директор департаменту фінансової політики В. Довжик. 

 

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

розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік. 

6. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 10.12.2021            

№ 1102. 

7. Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами, виданих ДП 

«БігБорд». 

8. Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами, виданих 

ПФ НВП «Комтех-плюс». 

9. Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами, виданих 

ТзОВ «Комтех Аутдор». 
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10. Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами, виданих 

спільному українсько-американському рекламно-інформаційному агентству 

«ALTER-V» у формі ТзОВ. 

11. Про надання ПП «Південна алея» дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами на вул. Щирецькій, 8-А. 

Доповідає: директор департаменту економічного розвитку І. Кулинич. 

 

12. Про вирішення питання балансового обліку нежитлової будівлі на вул. 

П. Дорошенка, 63. 

Доповідає: начальник управління комунальної власності І. Свистун. 

 

13. Про вирішення питання балансового обліку нежитлових будівель та 

нежитлових приміщень. 

Доповідає: директор департаменту міської агломерації Ю. Лукашевський. 
 

Додаткові питання 
 

Різне 
 

(Технічна пауза) 
 

14. Про виведення дитини, позбавленої батьківського піклування, з дитячого 

будинку сімейного типу. 

15. Про виведення особи з числа дітей, позбавлених батьківського 

піклування, з прийомної сім’ї. 

16. Про виведення особи з числа дітей, позбавлених батьківського 

піклування, з дитячого будинку сімейного типу. 

17. Про влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування, на 

виховання та спільне проживання у дитячий будинок сімейного типу. (І) 

18. Про влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування, на 

виховання та спільне проживання у дитячий будинок сімейного типу. (ІІ) 

19. Про влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 

піклування, на виховання та спільне проживання у дитячий будинок сімейного 

типу. 

20. Про влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, на 

виховання та спільне проживання у дитячий будинок сімейного типу. 

Доповідає: в. о. начальника управління «Служба у справах дітей»                         

В. Фридрак. 

 
Начальник 
організаційного управління                                                               Ігор СІРКО 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про схвалення Програми організації 
підтримки та реалізації стратегічних 
ініціатив, проєктів розвитку та інших 
практик реагування на виклики щодо 
розвитку Львівської міської територіальної 
громади на 2023-2025 роки 
 
 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, Бюджетного кодексу України, з метою сприяння реалізації 
стратегічних планів громади та об’єднання зусиль зацікавлених сторін для 
реагування на виклики у громаді за допомогою інноваційних рішень, 
заходів, проєктів розвитку та інших практик у Львівській міській 
територіальній громаді, у межах функцій органу місцевого 
самоврядування виконавчий комітет вирішив: 

1. Схвалити Програму організації підтримки та реалізації стратегічних 
ініціатив, проєктів розвитку та інших практик реагування на виклики щодо 
розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки 
(додається). 

2. Комунальній установі Інституту міста забезпечити виконання 
Програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив, 
проєктів розвитку та інших практик реагування на виклики щодо розвитку 
Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки. 
      Відповідальний: директор комунальної  
      установи Інституту міста. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
виконкому. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 
 
 
 
 
 

 



          Додаток 
          Схвалено 
         рішенням виконкому 
        від ____________ № _____ 
 

ПРОГРАМА 
організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив, проєктів 
розвитку та інших практик реагування на виклики щодо розвитку 

Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки 
 

1. Загальна частина 
 

1.1. Програма організації підтримки та реалізації стратегічних 
ініціатив, проєктів розвитку та інших практик реагування на виклики щодо 
розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки 
(надалі – Програма) визначає правові, організаційні і фінансові основи 
підтримки, розвитку та функціонування комунальної установи Інституту 
міста (надалі – Інститут міста), створеної Львівською міською радою на 
підставі ухвали міської ради від 21.05.2009 № 2648 “Про затвердження 
статуту комунальної установи Інституту міста“ як неприбуткової установи, 
заснованої на комунальній власності і підпорядкованої виконавчому 
комітету Львівської міської ради, а також регулює відносини щодо 
співпраці органів місцевого самоврядування Львівської міської 
територіальної громади з Інститутом міста.  

1.2. Програма розроблена відповідно до Конституції України, 
законодавства України, нормативних актів міської ради, виконавчого 
комітету та Статуту комунальної установи Інституту міста.  

1.3. Програма поширює свою дію на діяльність Інституту міста, що 
стосується організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив, 
дослідження та аналізу потреб та проблем у Львівській міській 
територіальній громаді, залучення організацій громадянського 
суспільства, бізнесу та університетів до спільної підготовки інноваційних 
рішень, заходів та проєктів розвитку у Львівській міській територіальній 
громаді на 2023-2025 роки, а також організації процесу отримання коштів 
та гуманітарної допомоги для забезпечення оборони України, захисту 
безпеки населення та інтересів держави у Львівській міській 
територіальній громаді на період дії режиму воєнного стану в Україні.  
 

2. Мета і завдання 
 

2.1. Метою Програми є сприяння реалізації стратегічних планів 
громади та об’єднання зусиль зацікавлених сторін для реагування на 
виклики в громаді за допомогою інноваційних рішень, заходів, проєктів 
розвитку та інших практик у Львівській міській територіальній громаді.  

2.2. Основними завданнями Програми є: 



2.2.1. Надати організаційну підтримку, скоординувати зусилля, 
спрямовані на затвердження і реалізацію стратегічних планів Львівської 
міської територіальної громади. 

2.2.2. Забезпечити моніторинг реалізації стратегічних планів 
Львівської міської територіальної громади. 

2.2.3. Сприяти створенню соціально-економічних, організаційно-
правових умов для ефективного відтворення, розвитку і використання 
науково-технічного потенціалу Львівської міської територіальної громади. 

2.2.4. Забезпечити розробку та впровадження інноваційних, 
екологічно чистих, безпечних та енерго- і ресурсозберігаючих технологій у 
Львівській міській територіальній громаді. 

2.2.5. Розробити та здійснити комплекс заходів організаційного, 
фінансового, економічного і правового характеру для забезпечення 
розвитку підприємництва, підтримки малого та середнього бізнесу, у тому 
числі релокованих підприємств, в інноваційній діяльності. 

2.2.6. Створити умови для розвитку неформальної освіти для 
дорослих та формування Львівської міської територіальної громади як 
“громади, що навчається упродовж життя“. 

2.2.7. Забезпечити умови для соціально-економічної інтеграції 
внутрішньо переміщених осіб у Львівській міській територіальній громаді, 
у тому числі за допомогою благодійної фінансової, гуманітарної допомоги 
та грантової підтримки.  

2.2.8. Налагодити партнерство з міжнародними організаціями з 
метою залучення зовнішніх досвіду/знань і коштів для реалізації та 
фінансування програм Інституту міста, інших проєктів та заходів, а також з 
метою отримання благодійної фінансової допомоги та гуманітарної 
допомоги для потреб Львівської міської територіальної громади та 
Збройних Сил України. 

2.2.9. Налагодити комунікацію з мешканцями громади, бізнесом, 
академічною спільнотою та Львівською міською радою для побудови 
довіри і реагування на потреби сторін.  

2.2.10. Проводити семінари, конференції, форуми та інші події для 
консолідації та об’єднання зусиль з організаціями на місцевому, 
національному та міжнародному рівні та ефективного реагування на 
виклики у сфері розвитку та відновлення громад, а також у сферах оборони 
України, захисту безпеки населення та інтересів держави. 

2.2.11. Проводити дослідження, у тому числі маркетингові та 
соціологічні, для визначення громадської думки, виявлення потреб, 
проблем та перспектив розвитку громади у цілому та окремих її галузей. 
 

3. Предмет та основні засади реалізації стратегії 
громади і підготовки проєктів розвитку громади 

 
3.1. Предмет реалізації стратегічних планів громади полягає у 

супроводі реалізації Комплексної стратегії розвитку Львова 2012-2025 



років (ухвала міської ради від 20.10.2011 № 861) та розробці і супроводі 
реалізації галузевих стратегічних документів, у тому числі Інтегрованої 
концепції розвитку: Львів 2030 (ухвала міської ради від 09.07.2021 
№ 1131), Плану заходів “Зеленого міста“ для м. Львова (ухвала міської 
ради від 09.07.2021 № 1238), Плану сталої міської мобільності м. Львова 
(ухвала міської ради від 13.02.2020 № 6293), Стратегії прориву 2027 
(ухвала міської ради від 20.06.2019 № 5176), Стратегії “Львів, дружній до 
дітей і молоді“ (ухвала міської ради від 29.11.2019 № 4258), Стратегії 
розвитку громади Сихова (рішення виконавчого комітету від 23.02.2018 № 
166), Стратегії розвитку громади Рясного (рішення виконавчого комітету 
від 23.02.2018 № 165), Плану дій сталого енергетичного розвитку та 
клімату Львівської міської територіальної громади до 2030 року (рішення 
виконавчого комітету від 22.07.2022 року № 558) та інших стратегічних 
документів Львівської міської територіальної громади. 

3.2. Основними засадними компонентами реалізації стратегічних 
планів громади є консультування та безпосередня робота над розробкою 
та супроводом реалізації стратегічних документів, підтримка 
організаційних структур реалізації, підготовка аналітичних матеріалів та 
проведення навчань зі стратегічного планування. 

3.3. Основними засадними компонентами підготовки проєктів 
розвитку громади є написання, консультування та реалізація проєктів 
міжнародної технічної допомоги з метою реалізації стратегічних планів 
Львівської міської територіальної громади. 
 

4. Фінансове забезпечення виконання Програми 
 

4.1. Для реалізації завдань Програми надається фінансова підтримка 
комунальної установи Інституту міста за рахунок коштів, які заплановані у 
бюджеті Львівської міської територіальної громади на відповідний 
бюджетний період.  
 

5. Механізм реалізації стратегії громади і підготовки 
проєктів розвитку громади 

 
5.1. Реалізацію завдань Програми здійснює комунальна установа 

Інститут міста, а контроль покладається на виконавчий комітет міської 
ради, який виступає головним розпорядником коштів.  

5.2. Фінансування Програми відбувається відповідно до переліку 
місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету 
Львівської міської територіальної громади у 2023-2025 роках. 
 

6. Очікувані результати виконання Програми 
 

6.1. У результаті виконання Програми очікується: 



6.1.1. Реалізація Комплексної стратегії розвитку Львова до 2025 року 
та створення моніторингового звіту щодо досягнення цілей на основі 
показників моніторингу виконання стратегії. 

6.1.2. Реалізація секторальних стратегічних планів, у тому числі 
Інтегрованої концепції розвитку: Львів 2030, Плану заходів “Зеленого 
міста“ для м. Львова, Плану сталої міської мобільності м. Львова, Стратегії 
прориву 2027, Стратегії “Львів, дружній до дітей і молоді“, Стратегії 
розвитку громади Сихова, Стратегії розвитку громади Рясного, Плану дій 
сталого енергетичного розвитку та клімату Львівської міської 
територіальної громади до 2030 року та створення щорічних 
моніторингових звітів щодо досягнення цілей на основі показників 
моніторингу виконання стратегічних планів. 

6.1.3. Розроблення та затвердження Львівською міською радою Звіту 
про виконання цілей сталого розвитку у Львівській міській територіальній 
громаді. 

6.1.4. Розроблення та затвердження Львівською міською радою Візії 
Львова 2050 як кліматично нейтральної громади та Дорожньої карти її 
досягнення. 

6.1.5. Підготовка та реалізація за кошти міжнародної технічної 
допомоги щонайменше 3 проєктів щороку у співпраці з міжнародними 
організаціями, громадськими організаціями, підприємствами та науковими 
установами Львівської міської територіальної громади для досягнення 
стратегічних планів громади та соціально-економічної інтеграції 
внутрішньо переміщених осіб у Львівській міській територіальній громаді. 

6.1.6. Налагодження співпраці з організаціями у Європі та підготовка 
щонайменше 3 проєктних пропозицій на програми Європейської Комісії, 
зокрема програми інновацій та досліджень “Горизонт Європа“. 

6.1.7. Залучення щонайменше 10 млн. грн. грантових коштів або 
коштів благодійної фінансової допомоги щороку для реалізації 
інноваційних рішень, заходів та проєктів розвитку у Львівській міській 
територіальній громаді, а також для забезпечення оборони України, 
захисту безпеки населення та інтересів держави у Львівській міській 
територіальній громаді. 

6.1.8. Забезпечення функціонування мережі неформальної освіти та 
створення Центру освіти для дорослих для розвитку неформальної освіти 
впродовж життя та соціально-економічної інтеграції внутрішньо 
переміщених осіб у Львівській міській територіальній громаді. 

6.1.9. Здобуття Львівською міською територіальною громадою 
статусу “Місто – що навчається ЮНЕСКО“. 

6.1.10. Реалізація проєкту СПАРКС – Сталі енергопозитивні та 
вуглецево-нульові громади (Sustainable Energy Positive and Zero Carbon 
Communities (SPARCS).  

6.1.11. Проведення щонайменше 3 соціологічних досліджень щороку 
для аналізу викликів, потреб та проблем у Львівській міській 
територіальній громаді та підготовка за результатами пропозицій щодо 



реагування на виклики, задоволення потреб та вирішення проблем, з 
якими стикаються мешканці Львівської міської територіальної громади. 

6.1.12. Проведення соціологічного дослідження “Якість життя“ у 
Львівській міській територіальній громаді. 

6.1.13. Проведення щорічного Всеукраїнського форуму місцевого 
самоврядування у Львові для обговорення та напрацювання політик у 
сфері місцевого самоврядування в Україні та просування інтересів 
Львівської міської територіальної громади до центральних органів влади в 
Україні. 

6.1.14. Проведення щорічного Всеукраїнського форуму ОСББ у 
Львові для обговорення та напрацювання політик у сфері управління 
житлом в Україні та просування інтересів ОСББ до центральних органів 
влади в Україні. 

6.1.15. Налагодження комунікації та організація залучення мешканців 
громади, бізнесу, академічної спільноти та структурних підрозділів 
Львівської міської ради для спільного реагування на виклики, проблеми та 
задоволення потреб сторін і посилення рівня довіри. 
 

7. Прикінцеві положення 
 

7.1. Програма розроблена і фінансується у межах коштів, 
передбачених у бюджеті Львівської міської територіальної громади, згідно 
з кошторисними призначеннями на відповідний бюджетний період.  

7.2. Контроль за виконанням Програми здійснюється керуючим 
справами виконкому. 
 
 
 
Керуючий справами виконкому   е-підпис Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
В. о. директора комунальної 
установи Інституту міста    е-підпис Максим ТЕРЛЕЦЬКИЙ 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про встановлення тарифів на 
послуги, які надає ЛКП “Міський 
центр інформаційних технологій“ 
 
 Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
ухвалами міської ради від 08.07.2021 № 1081 “Про розмежування 
повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ і від 
09.02.2017 № 1478 “Про затвердження Положення про виконавчий комітет 
Львівської міської ради“, розглянувши листи Львівського комунального 
підприємства “Міський центр інформаційних технологій“, зареєстрованого 
у Львівській міській раді 03.11.2022 за № 4-0406-31782, департаменту 
економічного розвитку, зареєстрованого у Львівській міській раді 
08.11.2022 за № 4-2301-10477, з метою забезпечення господарської 
діяльності Львівського комунального підприємства “Міський центр 
інформаційних технологій“ виконавчий комітет вирішив: 
 1. Встановити тарифи на послуги, які надає Львівське комунальне 
підприємство “Міський центр інформаційних технологій“, згідно з 
додатком. 
 2. Управлінню інформаційних технологій департаменту економічного 
розвитку затвердити тарифи на послуги, які надає Львівське комунальне 
підприємство “Міський центр інформаційних технологій, встановлені цим 
рішенням. 
      Відповідальний: начальник управління 
      інформаційних технологій  
      департаменту економічного розвитку. 
 3. Львівському комунальному підприємству “Міський центр 
інформаційних технологій“ встановлювати вартість одноразових робіт та 
послуг відповідно до законодавства України з граничним рівнем 
рентабельності 10 відсотків. 
      Відповідальний: директор ЛКП  
      “Міський центр інформаційних  
      технологій“. 
 4. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року. 
 5. 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 
 
          Встановлено 
        рішенням виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
 

ТАРИФИ 
на послуги, які надає Львівське комунальне підприємство 

“Міський центр інформаційних технологій“ 
 
 

№ 
з/п 

Код 
послуг 

Найменування послуги Одиниця 
розрахунку 

Тариф на 
послугу без 
ПДВ, грн. 

1. 1 Технічна підтримка 
офіційного порталу 
Львівської міської ради 

Абонентська 
плата за 

1 послугу на 
місяць 

8427,07 

2. 2 Хостинг офіційного 
порталу Львівської 
міської ради 

Абонентська 
плата за 

1 послугу на 
місяць 

5780,85 

3. 3 Доступ та підтримка 
систем електронного 
документообігу 

Абонентська 
плата за 

1 робоче місце 
на місяць 

156,65 

4. 4 Адміністрування доступу 
до порталу 1580, Реєстру 
Львівської міської 
територіальної громади 
та інші (веб-перегляд) 

Абонентська 
плата за 

1 робоче місце 
на місяць 

191,29 

5. 5 Послуга з забезпечення 
формування запиту для 
отримання інформації з 
Реєстру Львівської 
міської територіальної 
громади (діє за умови 
підключення 
адміністрування 
доступу до реєстру (веб-
інтерфейс) 

За одну 
транзакцію 

(разове 
формування 

запиту та 
отримання 

інформації з 
системи 
Реєстру 

Львівської 
міської 

територіальної 
громади) 

79,17 



6. 6 Доступ та підтримка 
розробленого 
програмного 
забезпечення  

Абонентська 
плата за 

1 робоче місце 
на місяць 

1245,44 

7. 7 Адміністрування 
віддаленого доступу  

Абонентська 
плата за 

1 робоче місце 
на місяць 

131,94 

8. 8 Абонентська плата за 
доступ та обслуговування 
локальної мережі 

Абонентська 
плата за 

1 підключення 
на місяць 

120,46 

9. 9 Обслуговування базового 
програмного 
забезпечення 

Абонентська 
плата за 
1 робочу 

станцію на 
місяць 

162,95 

10. 10 Обслуговування станцій 
Державної міграційної 
служби 

Абонентська 
плата за 

1 технічний 
пристрій на 

місяць 

320,09 

11. 11 Технічне обслуговування 
комп’ютерної техніки та 
периферійного 
обладнання (без вартості 
запчастин та 
комплектуючих)*, **, *** 

1 година 290,99 

12. 12 Технічний супровід 
мультимедійних заходів 
(проєктори, камери, зум 
та інше)*, **, ***  

1 година 454,53 

13. 13 Організація онлайн- 
трансляцій*, **, *** 

1 година 795,43 

14. 14 Підготовка медіаконтенту 
та запис на носій  

1 запис 483,04 

15. 15 Доступ до мережі 
Інтернет (трафік до 
100 Мбіт у розрахунку на 
1 установу) 

Абонентська 
плата за 

1 підключення 
на місяць 

528,82 

16. 16 Обслуговування вузла 
відеонагляду DVR  

Абонентська 
плата за 

1 одиницю 
техніки на 

місяць 

1297,82 



17. 17 Підтримка та 
обслуговування IP камер 

Абонентська 
плата за 

1 одиницю 
техніки на 

місяць 

103,77 

18. 18 Обслуговування системи 
передачі даних 

Абонентська 
плата за 

1 послугу на 
місяць 

602,35 

19. 19 Послуги копіювання, 
роздруку чорно-білого 
(одностороннього), 
формат А4 

лист 1,11 

20. 20 Послуги копіювання, 
роздруку чорно-білого 
(двостороннього), 
формат А4 

лист 1,85 

21. 21 Послуги з виготовлення 
пластикових карток без 
чіпа 

шт. 58,15 

22. 22 Послуги з виготовлення 
пластикових карток з 
чіпом 

шт. 81,69 

 
Примітки: 

 * Мінімальний виклик у межах Львівської міської ради (пл. Ринок) 
складає 30 хв. 
 ** Мінімальний виклик поза межами Львівської міської ради 
(пл. Ринок) складає 1 годину. 
 *** У вихідні та святкові дні плата проводиться у подвійному розмірі. 
 
 
 
Керуючий справами 
виконкому      е-підпис  Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 
 Віза: 
Начальник управління   
інформаційних технологій   е-підпис  Олена ГУНЬКО 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про безоплатну передачу товарно-
матеріальних цінностей на баланс 
навчальних закладів Львівської міської 
територіальної громади 
 
 

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
“Про правовий режим воєнного стану“, Указом Президента України від 
24.02.2022 № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні“, 
постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2022 № 202 “Деякі 
питання отримання, використання, обліку та звітності благодійної 
допомоги“, рішенням виконавчого комітету від 01.03.2022 № 149 “Про 
визначення комунальної установи Інституту міста уповноваженим органом 
на отримання коштів для придбання товарів, робіт, послуг“, з метою 
забезпечення захисту цивільного населення та належного функціонування 
об’єктів критичної інфраструктури, протидії російській агресії та її 
наслідкам виконавчий комітет вирішив: 
 1. Комунальній установі Інституту міста здійснити безоплатну 
передачу товарно-матеріальних цінностей на баланс навчальних закладів 
Львівської міської територіальної громади згідно з додатком. 

Відповідальний: директор комунальної 
установи Інституту міста. 

 2. Навчальним закладам Львівської міської територіальної громади 
безоплатно прийняти на свій баланс товарно-матеріальні цінності, 
зазначені у додатку, для подальшого використання їх у щоденній роботі та 
експлуатації. 

Відповідальні: керівники навчальних 
закладів Львівської міської  
територіальної громади. 

 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  
        до рішення виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
 

ПЕРЕЛІК 
товарно-матеріальних цінностей, які безоплатно 

передаються на баланс навчальних закладів 
Львівської міської територіальної громади 

 
 

№ 
з/п 

Найменування Кіль-
кість, 
шт. 

Назва навчального 
закладу 

Код 
ЄДРПОУ 

1. Набори обладнання: 
точка доступу Wi-Fi 
UBIQUITI UAP – 
NANOHD у комплекті з 
кабелем живлення, 
інжектором UPOE та 
інструментами 
кріплення 

2 Ліцей “Оріяна“ 
Львівської міської 

ради 

20822052 

2. Набори обладнання: 
точка доступу Wi-Fi 
UBIQUITI UAP – 
NANOHD у комплекті з 
кабелем живлення, 
інжектором UPOE та 
інструментами 
кріплення 

2 Ліцей “Львівський“ 
Львівської міської 

ради 

23887365 

3. Набори обладнання: 
точка доступу Wi-Fi 
UBIQUITI UAP – 
NANOHD у комплекті з 
кабелем живлення, 
інжектором UPOE та 
інструментами 
кріплення 

2 Середня 
загальноосвітня 

школа № 42 
м. Львова 

23887307 

4. Набори обладнання: 
точка доступу Wi-Fi 
UBIQUITI UAP – 
NANOHD у комплекті з 
кабелем живлення, 
інжектором UPOE та 

2 Cередня 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 
№ 29 м. Львова 

23887299 



інструментами 
кріплення 

5. Набори обладнання: 
точка доступу Wi-Fi 
UBIQUITI UAP – 
NANOHD у комплекті з 
кабелем живлення, 
інжектором UPOE та 
інструментами 
кріплення 

2 Ліцей № 93 
Львівської міської 

ради 

22337332 

6. Набори обладнання: 
точка доступу Wi-Fi 
UBIQUITI UAP – 
NANOHD у комплекті з 
кабелем живлення, 
інжектором UPOE та 
інструментами 
кріплення 

2 Середня 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 
№ 49 м. Львова 

23887320 

7. Набори обладнання: 
точка доступу Wi-Fi 
UBIQUITI UAP – 
NANOHD у комплекті з 
кабелем живлення, 
інжектором UPOE та 
інструментами 
кріплення 

2 Середня 
загальноосвітня 

школа № 86 

20834434 

8. Набори обладнання: 
точка доступу Wi-Fi 
UBIQUITI UAP – 
NANOHD у комплекті з 
кабелем живлення, 
інжектором UPOE та 
інструментами 
кріплення 

2 Загальноосвітня 
середня школа І-ІІІ 
ступенів “Лідер” з 
різними формами 

навчання 

37123549 

9. Набори обладнання: 
точка доступу Wi-Fi 
UBIQUITI UAP – 
NANOHD у комплекті з 
кабелем живлення, 
інжектором UPOE та 
інструментами 
кріплення 

2 Початкова школа 
“Дивосвіт” 

Львівської міської 
ради 

25558358 

10. Набори обладнання: 
точка доступу Wi-Fi 
UBIQUITI UAP – 

2 Ліцей № 24 
ім. М. Конопницької 

23887282 



NANOHD у комплекті з 
кабелем живлення, 
інжектором UPOE та 
інструментами 
кріплення 

Львівської міської 
ради 

11. Набори обладнання: 
точка доступу Wi-Fi 
UBIQUITI UAP – 
NANOHD у комплекті з 
кабелем живлення, 
інжектором UPOE та 
інструментами 
кріплення 

2 Середня 
загальноосвітня 

школа № 9 

22336887 

12. Набори обладнання: 
точка доступу Wi-Fi 
UBIQUITI UAP – 
NANOHD у комплекті з 
кабелем живлення, 
інжектором UPOE та 
інструментами 
кріплення 

2 Львівська 
лінгвістична 

гімназія Львівської 
міської ради 

Львівської області 

34711678 

13. Набори обладнання: 
точка доступу Wi-Fi 
UBIQUITI UAP – 
NANOHD у комплекті з 
кабелем живлення, 
інжектором UPOE та 
інструментами 
кріплення 

2 Середня 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 
№ 55 м. Львова, що 

знаходиться у 
комунальній 

власності 
Львівської міської 

ради 

20834374 

14. Набори обладнання: 
точка доступу Wi-Fi 
UBIQUITI UAP – 
NANOHD у комплекті з 
кабелем живлення, 
інжектором UPOE та 
інструментами 
кріплення 

2 Львівська державна 
комунальна 

середня 
загальноосвітня 

школа № 3 

20834173 

15. Набори обладнання: 
точка доступу Wi-Fi 
UBIQUITI UAP – 
NANOHD у комплекті з 
кабелем живлення, 
інжектором UPOE та 

2 Ліцей “Надія” 
Львівської міської 

ради 

26412763 



інструментами 
кріплення 

16. Набори обладнання: 
точка доступу Wi-Fi 
UBIQUITI UAP – 
NANOHD у комплекті з 
кабелем живлення, 
інжектором UPOE та 
інструментами 
кріплення 

2 Ліцей “Гроно” 
Львівської міської 

ради 

22350321 

17. Набори обладнання: 
точка доступу Wi-Fi 
UBIQUITI UAP – 
NANOHD у комплекті з 
кабелем живлення, 
інжектором UPOE та 
інструментами 
кріплення 

2 Середня 
загальноосвітня 

школа № 67 
м. Львова 

22350249 

18. Набори обладнання: 
точка доступу Wi-Fi 
UBIQUITI UAP – 
NANOHD у комплекті з 
кабелем живлення, 
інжектором UPOE та 
інструментами 
кріплення 

2 Середня 
загальноосвітня 

школа № 65 
м. Львова 

22350338 

19. Набори обладнання: 
точка доступу Wi-Fi 
UBIQUITI UAP – 
NANOHD у комплекті з 
кабелем живлення, 
інжектором UPOE та 
інструментами 
кріплення 

2 Середня 
загальноосвітня 

школа № 92 
м. Львова 

22350367 

20. Набори обладнання: 
точка доступу Wi-Fi 
UBIQUITI UAP – 
NANOHD у комплекті з 
кабелем живлення, 
інжектором UPOE та 
інструментами 
кріплення 

2 Львівська правнича 
гімназія 

23888519 

21. Набори обладнання: 
точка доступу Wi-Fi 
UBIQUITI UAP – 

2 Середня 
загальноосвітня 

23888531 



NANOHD у комплекті з 
кабелем живлення, 
інжектором UPOE та 
інструментами 
кріплення 

школа I-III ступенів 
№ 20 м. Львова 

22. Набори обладнання: 
точка доступу Wi-Fi 
UBIQUITI UAP – 
NANOHD у комплекті з 
кабелем живлення, 
інжектором UPOE та 
інструментами 
кріплення 

2 Початкова школа 
“Світанок” 

Львівської міської 
ради 

25224611 

23. Набори обладнання: 
точка доступу Wi-Fi 
UBIQUITI UAP – 
NANOHD у комплекті з 
кабелем живлення, 
інжектором UPOE та 
інструментами 
кріплення 

2 Початкова школа 
“Один, два, три” 

Львівської міської 
ради 

23885337 

24. Набори обладнання: 
точка доступу Wi-Fi 
UBIQUITI UAP – 
NANOHD у комплекті з 
кабелем живлення, 
інжектором UPOE та 
інструментами 
кріплення 

2 Ліцей № 38 
Львівської міської 

ради 

22350232 

25. Набори обладнання: 
точка доступу Wi-Fi 
UBIQUITI UAP – 
NANOHD у комплекті з 
кабелем живлення, 
інжектором UPOE та 
інструментами 
кріплення 

2 Середня 
загальноосвітня 

школа № 99 
м. Львова 

23888695 
 

 
 
Керуючий справами 
виконкому      е-підпис   Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 Віза: 
Начальник управління 
інформаційних технологій    е-підпис   Олена ГУНЬКО 



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“, 
враховуючи пропозиції головних розпорядників коштів, виконавчий комітет 
вирішив: 

1. Внести зміни до розподілу видатків бюджету Львівської міської 
територіальної громади на 2022 рік згідно з додатком. 

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 

 



(грн.)

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

0800000 Управління соціального захисту 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0810000 Управління соціального захисту

0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги

500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

0813240 3240 Інші заклади та заходи -500 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -500 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500

 - Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій 

громадян Львівської міської територіальної громади

-250 500 -250 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -250 500

у тому числі на виконання депутатських повноважень -200 000 -200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200 000

 - Програма соціального захисту дітей, які хворіють на рідкісні (орфанні) 

захворювання

50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000

 - Програма соціального захисту внутрішньо переміщених осіб 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000

1900000 Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури -44 432 400 -44 432 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44 432 400

1910000 Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури

1917450 7450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту -54 472 700 -54 472 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -54 472 700

1917470 7470 0456 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства 10 040 300 10 040 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 040 300
 - Програма забезпечення діяльності у сфері дорожнього господарства 

Львівської міської територіальної громади

10 040 300 10 040 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 040 300

2300000 Департамент "Адміністрація міського голови" -45 500 -45 500 0 -45 500 0 0 0 0 0 0 0 -45 500

2310000 Департамент "Адміністрація міського голови"

2310160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої 

політики Львівської міської ради

-45 500 -45 500 0 -45 500 0 0 0 0 0 0 0 -45 500

3700000 Управління фінансів -237 900 -237 900 -167 900 0 0 0 0 0 0 0 0 -237 900

3710000 Управління фінансів

3710160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері складання та виконання місцевого 

бюджету

-237 900 -237 900 -167 900 0 0 0 0 0 0 0 0 -237 900

у тому числі на впорядкування умов оплати праці працівників виконавчих 

органів Львівської міської ради

-237 900 -237 900 -167 900 0 0 0 0 0 0 0 0 -237 900

3800000 Департамент фінансової політики 70 000 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 000

3810000 Департамент фінансової політики

3810160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері реалізації фінансової політики при 

виконанні повноважень органами місцевого самоврядування

70 000 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 000

4100000 Галицька районна адміністрація 2 790 000 2 790 000 0 -35 000 0 0 0 0 0 0 0 2 790 000

4110000 Галицька районна адміністрація

4110160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською 

міською радою на території району

0 0 0 -35 000 0 0 0 0 0 0 0 0

4116010 6010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального 

господарства

1 290 000 1 290 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 290 000

4116017 6017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-

комунального господарства

1 290 000 1 290 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 290 000

 - Програма часткової компенсації вартості закупівлі 

електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників 

багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади 

під час підготовки об’єктів до опалювального сезону 2022-2023 років

1 290 000 1 290 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 290 000

4116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 000

(код бюджету)

           Додаток

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

4200000 Залізнична районна адміністрація 4 100 000 4 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 000

4210000 Залізнична районна адміністрація

4216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 4 100 000 4 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 000

4300000 Личаківська районна адміністрація 6 393 400 6 393 400 167 900 -82 700 0 0 0 0 0 0 0 6 393 400

4310000 Личаківська районна адміністрація

4310160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською 

міською радою на території району

213 400 213 400 167 900 -82 700 0 0 0 0 0 0 0 213 400

4316010 6010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального 

господарства

1 380 000 1 380 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 380 000

4316017 6017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-

комунального господарства

1 380 000 1 380 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 380 000

 - Програма часткової компенсації вартості закупівлі 

електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників 

багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади 

під час підготовки об’єктів до опалювального сезону 2022-2023 років

1 380 000 1 380 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 380 000

4316030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 4 800 000 4 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 800 000

4400000 Франківська районна адміністрація 5 380 000 5 380 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 380 000

4410000 Франківська районна адміністрація

4416010 6010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального 

господарства

1 980 000 1 980 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 980 000

4416017 6017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-

комунального господарства

1 980 000 1 980 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 980 000

 - Програма часткової компенсації вартості закупівлі 

електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників 

багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади 

під час підготовки об’єктів до опалювального сезону 2022-2023 років

1 980 000 1 980 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 980 000

4416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 3 400 000 3 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 400 000

4500000 Шевченківська районна адміністрація 5 280 000 5 280 000 0 50 800 0 0 0 0 0 0 0 5 280 000

4510000 Шевченківська районна адміністрація

4510160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською 

міською радою на території району

0 0 0 50 800 0 0 0 0 0 0 0 0

4516010 6010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального 

господарства

1 980 000 1 980 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 980 000

4516017 6017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-

комунального господарства

1 980 000 1 980 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 980 000

 - Програма часткової компенсації вартості закупівлі 

електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників 

багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади 

під час підготовки об’єктів до опалювального сезону 2022-2023 років

1 980 000 1 980 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 980 000

4516030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 3 300 000 3 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 300 000

4600000 Сихівська районна адміністрація 20 702 400 20 702 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 702 400

4610000 Сихівська районна адміністрація

4616010 6010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального 

господарства

1 980 000 1 980 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 980 000

4616017 6017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-

комунального господарства

1 980 000 1 980 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 980 000

 - Програма часткової компенсації вартості закупівлі 

електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників 

багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади 

під час підготовки об’єктів до опалювального сезону 2022-2023 років

1 980 000 1 980 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 980 000

4616030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 18 722 400 18 722 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 722 400

Всього 0 0 0 -112 400 0 0 0 0 0 0 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



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

1800000 Управління охорони історичного    

середовища

3 678 449,00 -3 678 449,00 0,00

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

1 200 000,00 -1 200 000,00 0,00

1817340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток 

архітектури

Ремонтно-реставраційні роботи будинку на пл. Ринок, 42 

пам'ятки архітектури національного значення, охоронний 

№ 326/39

1 792 997,00 -1 792 997,00 0,00

1817340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток 

архітектури

Ремонтно-реставраційні роботи даху колишньої 

промислової школи - пам’ятки архітектури місцевого 

значення на вул. Снопківській, 47, охоронний № 281

685 452,00 -685 452,00 0,00

1900000 Департамент міської мобільності та вуличної 

інфраструктури

12 315 123,00 12 500 000,00 24 815 123,00

1910000 Департамент міської мобільності та вуличної 

інфраструктури

1918230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки Міська комплексна програма зміцнення законності, безпеки 

та порядку на території Львівської міської територіальної 

громади “Безпечне місто Львів“ на 2022-2026 роки

12 315 123,00 12 500 000,00 24 815 123,00

2700000 Департамент економічного розвитку 174 500 000,00 -8 000 000,00 166 500 000,00

2710000 Департамент економічного розвитку

2717670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів 

господарювання

Внески до статутного капіталу ЛКП "Зелене місто" 174 500 000,00 -8 000 000,00 166 500 000,00

2800000 Управління екології та природних ресурсів 1 400 000,00 -821 551,00 578 449,00

2810000 Управління екології та природних ресурсів

2816030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальний ремонт парку "Озеро Левандівське" 1 400 000,00 -821 551,00 578 449,00

4300000 Личаківська районна адміністрація 30 287 625,29 0,00 30 287 625,29

4310000 Личаківська районна адміністрація

4316011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду

Капітальний ремонт житлового фонду 2 895 456,89 -2 740 200,00 155 256,89

          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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4316011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду

Виконання Міської цільової програми приведення до 

санітарного стану житла, яке належить на праві власності 

або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим 

батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 

2014-2030 років

794 411,79 -600 000,00 194 411,79

4316015 6015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної 

експлуатації ліфтів

Програма технічної експертизи, модернізації, ремонту, 

заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та 

закладах охорони здоров'я м. Львова на період                                   

2017-2023 років

4 539 527,19 -2 839 600,00 1 699 927,19

4316030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальний ремонт дитячих майданчиків 8 017 684,26 -6 817 800,00 1 199 884,26

4317461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, 

тротуарів

14 040 545,16 12 997 600,00 27 038 145,16

4500000 Шевченківська районна адміністрація 3 234 079,73 0,00 3 234 079,73

4510000 Шевченківська районна адміністрація

4516015 6015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної 

експлуатації ліфтів

Виконання Міської програми технічної експертизи, 

модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у 

житлових будинках та закладах охорони здоров'я                      

м. Львова на період 2017-2023 років

3 234 079,73 -881 778,00 2 352 301,73

4517461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Капітальний ремонт дороги на вул. Січових Стрільців в 

смт. Брюховичі

0,00 881 778,00 881 778,00

225 415 277,02 0,00 225 415 277,02

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
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(грн.)

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

1800000 Управління охорони історичного середовища 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 678 449,00 -3 678 449,00 0,00 0,00 0,00 -3 678 449,00 -3 678 449,00

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 -3 678 449,00 -3 678 449,00 0,00 0,00 0,00 -3 678 449,00 -3 678 449,00

1900000 Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500 000,00 12 500 000,00 0,00 0,00 0,00 12 500 000,00 12 500 000,00

1910000 Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури

1918230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500 000,00 12 500 000,00 0,00 0,00 0,00 12 500 000,00 12 500 000,00

2700000 Департамент економічного розвитку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 000 000,00 -8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 -8 000 000,00 -8 000 000,00

2710000 Департамент економічного розвитку

2717670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 000 000,00 -8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 -8 000 000,00 -8 000 000,00

2800000 Управління екології та природних ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -821 551,00 -821 551,00 0,00 0,00 0,00 -821 551,00 -821 551,00

2810000 Управління екології та природних ресурсів

2816030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -821 551,00 -821 551,00 0,00 0,00 0,00 -821 551,00 -821 551,00

4300000 Личаківська районна адміністрація 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4310000 Личаківська районна адміністрація

4316010 6010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального 

господарства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 179 800,00 -6 179 800,00 0,00 0,00 0,00 -6 179 800,00 -6 179 800,00

4316011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 340 200,00 -3 340 200,00 0,00 0,00 0,00 -3 340 200,00 -3 340 200,00

4316015 6015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 839 600,00 -2 839 600,00 0,00 0,00 0,00 -2 839 600,00 -2 839 600,00

4316030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 817 800,00 -6 817 800,00 0,00 0,00 0,00 -6 817 800,00 -6 817 800,00

4317460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 997 600,00 12 997 600,00 0,00 0,00 0,00 12 997 600,00 12 997 600,00

4317461 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 12 997 600,00 12 997 600,00 0,00 0,00 0,00 12 997 600,00 12 997 600,00

4500000 Шевченківська районна адміністрація 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4510000 Шевченківська районна адміністрація

4516010 6010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального 

господарства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -881 778,00 -881 778,00 0,00 0,00 0,00 -881 778,00 -881 778,00

4516015 6015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -881 778,00 -881 778,00 0,00 0,00 0,00 -881 778,00 -881 778,00

4517460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881 778,00 881 778,00 0,00 0,00 0,00 881 778,00 881 778,00

4517461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881 778,00 881 778,00 0,00 0,00 0,00 881 778,00 881 778,00

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 
10.12.2021 № 1102 
 

У зв’язку з функціонуванням другої зміни вечірньої школи ліцею № 70 
Львівської міської ради, збільшенням кількості відвідувачів у Центрі 
творчості дітей та юнацтва Галичини, передачею котелень середньої 
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 47 м. Львова та загальноосвітньої 
школи “Берегиня“ м. Львова на баланс Львівського міського комунального 
підприємства “Львівтеплоенерго“, функціонуванням харчоблоку у ліцеї 
“Інтелект” виконавчий комітет вирішив: 

1. Внести зміни у додаток до рішення виконавчого комітету від 
10.12.2021 № 1102 “Про схвалення лімітів споживання енергоносіїв на 
2022 рік для бюджетних установ, які фінансуються з бюджету Львівської 
міської територіальної громади”: 

1.1. У розділ “Електроенергія. Відділ освіти Сихівського та 
Личаківського районів управління освіти департаменту гуманітарної 
політики (Личаківський район)” – згідно з додатком 1. 

1.2. У розділ “Газ. Відділ освіти Сихівського та Личаківського районів 
управління освіти департаменту гуманітарної політики (Личаківський 
район)” – згідно з додатком 2. 

1.3. У розділ “Холодна вода. Відділ освіти Сихівського та 
Личаківського районів управління освіти департаменту гуманітарної 
політики (Личаківський район)” – згідно з додатком 3. 

1.4. У розділ “Газ. Відділ освіти Сихівського та Личаківського районів 
управління освіти департаменту гуманітарної політики (Сихівський район)” 
– згідно з додатком 4. 

2. Управлінню освіти департаменту гуманітарної політики подати 
пропозиції щодо внесення змін до бюджетних асигнувань для 
забезпечення виконання пункту 1 цього рішення. 

     Відповідальний: начальник управління 
     освіти департаменту гуманітарної 
     політики. 

 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 

 



1

№              

з/п

Електроенергія Ліміт на рік, 

кВт*год

січень,   

кВт*год

лютий, 

кВт*год

березень, 

кВт*год

квітень, 

кВт*год

травень,  

кВт*год

червень, 

кВт*год

липень, 

кВт*год

серпень, 

кВт*год

вересень, 

кВт*год

жовтень, 

кВт*год

листопад, 

кВт*год

грудень,  

кВт*год

Примітка

Відділ освіти Сихівського та 

Личаківського районів управління 

освіти департаменту гуманітарної 

політики (Личаківський район)

37 Л/Навч/ЗОШ № 070(корп1) 19 000 1 750 2 000 1 800 1 200 1 000 1 000 500 500 1 000 2 250 3 000 3 000

49 Л/Корп/ЦТДЮ Галичини 198 000 18 400 18 400 18 000 18 000 13 000 10 800 8 000 8 000 13 000 24 000 24 000 24 400

56 РАЗОМ, кВт*год: 2 014 600 189 860 201 400 194 750 182 180 155 900 125 690 94 430 94 930 163 640 198 050 204 870 208 900

     Віза:

 

 Зміни до розділу "Електроенергія. Відділ освіти Сихівського та Личаківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики (Личаківський район)"

е-підпис

е-підписВ. о. начальника управління економіки

            Додаток 1

до рішення виконкому

від ______________ № _____

1. Викласти стрічки 37, 49, 56 у новій редакції:

Галина ЗАЯЦЬ

Керуючий справами виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА



2

№                 

з/п

Газ Ліміт на рік, 

куб.м

січень, 

куб.м

лютий, 

куб.м

березень, 

куб.м

квітень, 

куб.м

травень, 

куб.м

червень, 

куб.м

липень, 

куб.м

серпень, 

куб.м

вересень, 

куб.м

жовтень, 

куб.м

листопад, 

куб.м

грудень, 

куб.м

Примітка

Відділ освіти Сихівського та 

Личаківського районів управління 

освіти департаменту гуманітарної 

політики (Личаківський район)

11 Л/Навч/ЗОШ "Берегиня" 4 400 1 100 1 200 1 000 1 000 100 0 0 0 0 0 0 0

20 Л/Навч/ЗОШ № 047 9 650 2 500 2 500 2 500 2 000 0 0 0 0 0 50 50 50

21 Л/Навч/ЗОШ № 047 майст. 600 100 100 100 100 50 50 50 50 0 0 0 0

35 РАЗОМ, куб.м: 250 620 35 309 37 739 34 958 30 836 5 138 2 945 2 815 2 986 4 900 28 310 32 012 32 672

     Віза:

 

Галина ЗАЯЦЬ

е-підпис

е-підпис

Наталія АЛЄКСЄЄВА

В. о. начальника управління економіки

Керуючий справами виконкому

           Додаток 2

до рішення виконкому

від ______________ № _____

 Зміни до розділу "Газ. Відділ освіти Сихівського та Личаківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики (Личаківський район)"

1. Викласти стрічки 11, 20, 21, 35 у новій редакції:



3

№                    

з/п

Холодна вода Ліміт на рік, 

куб.м

січень, 

куб.м

лютий, 

куб.м

березень, 

куб.м

квітень, 

куб.м

травень, 

куб.м

червень, 

куб.м

липень, 

куб.м

серпень, 

куб.м

вересень, 

куб.м

жовтень, 

куб.м

листопад, 

куб.м

грудень, 

куб.м

Примітка

Відділ освіти Сихівського та 

Личаківського районів управління 

освіти департаменту гуманітарної 

політики (Личаківський район)

38 Л/Навч/ЗОШ № 070(корп1) 640 45 50 50 45 40 40 40 40 50 80 80 80

49 Л/Корп/ЦТДЮ Галичини 3 350 150 150 150 150 150 150 150 150 150 650 650 700

52 РАЗОМ, куб.м: 50 928 4 148 4 482 4 439 4 134 4 007 3 782 3 099 3 138 4 277 5 054 5 089 5 279

     Віза:

 

1. Викласти стрічки 38, 49, 52 у новій редакції:

Керуючий справами виконкому е-підпис Наталія АЛЄКСЄЄВА

В. о. начальника управління економіки е-підпис Галина ЗАЯЦЬ

           Додаток 3

до рішення виконкому

від ______________ № _____

 Зміни до розділу "Холодна вода. Відділ освіти Сихівського та Личаківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики (Личаківський район)"



4

№                        

з/п

Газ Ліміт на рік, 

куб.м

січень, 

куб.м

лютий, 

куб.м

березень, 

куб.м

квітень, 

куб.м

травень, 

куб.м

червень, 

куб.м

липень, 

куб.м

серпень, 

куб.м

вересень, 

куб.м

жовтень, 

куб.м

листопад, 

куб.м

грудень, 

куб.м

Примітка

Відділ освіти Сихівського та 

Личаківського районів управління 

освіти департаменту гуманітарної 

політики (Сихівський район)

4-1 С/Навч/Осн/Ліцей Інтелект ЛМР 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 170 190

Газ Ліміт на рік, куб.м січень, куб.м
лютий, 

куб.м

березень, 

куб.м

квітень, 

куб.м

травень, 

куб.м

червень, 

куб.м

липень, 

куб.м

серпень, 

куб.м

вересень, 

куб.м

жовтень, 

куб.м

листопад, 

куб.м

грудень, 

куб.м
Примітка Примітка

Відділ освіти Сихівського та 

Личаківського районів управління 

освіти департаменту гуманітарної 

політики (Сихівський район)

5 РАЗОМ, куб.м: 11 380 970 1 070 1 020 1 020 970 600 550 550 970 1 210 1 190 1 260

     Віза:

В. о. начальника управління економіки е-підпис Галина ЗАЯЦЬ

Керуючий справами виконкому е-підпис Наталія АЛЄКСЄЄВА

1. Доповнити стрічкою 4-1 у такій редакції:

           Додаток 4

2. Викласти стрічку 5 у новій редакції:

до рішення виконкому

від ______________ № ____

 Зміни до розділу "Газ. Відділ освіти Сихівського та Личаківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики (Сихівський район)"



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про скасування дозволів на 
розміщення зовнішньої реклами, 
виданих ДП “БігБорд“ 
 
 

Розглянувши звернення дочірнього підприємства “БігБорд“ від 
07.11.2022 (зареєстроване у Львівській міській раді 08.11.2022 за № 2-
16022-23), керуючись п. 13 ст. 30 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, рішенням виконавчого комітету від 20.07.2007 
№ 485 “Про затвердження Концепції розміщення зовнішньої реклами у               
м. Львові“ та п. 4.6.1 Правил розміщення зовнішньої реклами на території 
Львівської міської територіальної громади, затверджених рішенням 
виконавчого комітету від 21.05.2010 № 569, виконавчий комітет вирішив: 

1. Скасувати з 08.11.2022 дозволи на розміщення зовнішньої 
реклами, видані дочірньому підприємству “БігБорд“: 

1.1. Від 27.10.2009 № 1-09-10-207 на вул. М. Грушевського, 23 – вул. 
І. Франка.  

1.2. Від 17.01.2013 № 1-13-01-008 на вул. Стрийській (перед заїздом 
на АЗС “Укрнафта“).  

1.3. Від 09.12.2009 № 2-09-12-121 на вул. Науковій, 112 (роздільна 
смуга). 

1.4. Від 23.11.2009 № 3-09-11-143 на вул. Сяйво (роздільна смуга) – 
вул. Рудненській.  

1.5. Від 10.12.2009 № 4-09-12-111 на просп. В. Чорновола, 95. 
1.6. Від 10.12.2009 № 4-09-12-112 на вул. Б. Хмельницького (непарна 

сторона, перед шляхопроводом). 
1.7. Від 30.01.2012 № 6-12-01-015 на вул. Луганській, 3. 
1.8. Від 22.10.2018 № 6-18-10-036 на вул. Луганській, 20. 
1.9. Від 22.10.2018 № 6-18-10-037 на вул. Луганській (парна сторона, 

250 м до повороту на вул. Професора П. Буйка). 
1.10. Від 11.12.2019 № 6-19-12-102 на вул. Пасічній, 133. 
2. Комунальному підприємству “Адміністративно-технічне 

управління“ провести відповідні перерахунки згідно з пунктом 1 цього 
рішення. 

Відповідальний: директор КП 
“Адміністративно-технічне управління“. 

 



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 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про скасування дозволів на 
розміщення зовнішньої реклами, 
виданих ПФ НВП “Комтех-плюс“ 
 
 

Розглянувши звернення приватної фірми науково-виробничого 
підприємства “Комтех-плюс“ від 02.11.2022 № 37-11/22 (зареєстроване у 
Львівській міській раді 02.11.2022 за № 2-15568-Л-23), керуючись п. 13               
ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, рішенням 
виконавчого комітету від 20.07.2007 № 485 “Про затвердження Концепції 
розміщення зовнішньої реклами у м. Львові“ та п. 4.6.1 Правил розміщення 
зовнішньої реклами на території Львівської міської територіальної 
громади, затверджених рішенням виконавчого комітету від 21.05.2010                
№ 569, виконавчий комітет вирішив: 

1. Скасувати з 01.11.2022 дозволи на розміщення зовнішньої 
реклами, видані приватній фірмі науково-виробничому підприємству 
“Комтех-плюс“: 

1.1. Від 29.12.2008 № 3-08-12-072 на вул. Городоцькій (непарна 
сторона, навпроти ТЦ “Метро“).  

1.2. Від 30.04.2010 № 3-10-04-033 на вул. Любінській (непарна 
сторона) – вул. Підміській (непарна сторона). 

1.3. Від 01.12.2007 № 4-07-12-077 на вул. Клепарівській (непарна 
сторона) – вул. Золотій (непарна сторона). 

1.4. Від 28.10.2009 № 4-09-10-087 на вул. В. Липинського, 21. 
1.5. Від 05.03.2019 № 4-19-03-008 на вул. Клепарівській – вул. 

В. Єрошенка. 
1.6. Від 31.10.2019 № 4-19-10-041 на вул. Варшавській (непарна 

сторона, навпроти вул. Замарстинівської, 213). 
1.7. Від 11.12.2019 № 4-19-12-043 на вул. В. Липинського (біля 

будинку № 12). 
1.8. Від 28.10.2009 № 5-09-10-073 на вул. Пасічній, 81 (підземний 

перехід, 30 м у напрямку до будинку). 
1.9. Від 30.04.2010 № 5-10-04-027 на вул. Пасічній (непарна сторона) 

– вул. Таджицькій (парна сторона). 
1.10. Від 14.07.2020 № 5-20-07-006 на вул. Богданівській – вул. 

Пластовій. 

 



2. Комунальному підприємству “Адміністративно-технічне 
управління“ провести відповідні перерахунки згідно з пунктом 1 цього 
рішення. 

Відповідальний: директор КП 
“Адміністративно-технічне управління“. 

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 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про скасування дозволів на 
розміщення зовнішньої реклами, 
виданих ТзОВ “Комтех Аутдор“ 
 
 

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю 
“Комтех Аутдор“ від 02.11.2022 № 68-11/22 (зареєстроване у Львівській 
міській раді 02.11.2022 за № 2-15567-Л-23), керуючись п. 13 ст. 30 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні“, рішенням виконавчого 
комітету від 20.07.2007 № 485 “Про затвердження Концепції розміщення 
зовнішньої реклами у м. Львові“ та п. 4.6.1 Правил розміщення зовнішньої 
реклами на території Львівської міської територіальної громади, 
затверджених рішенням виконавчого комітету від 21.05.2010 № 569, 
виконавчий комітет вирішив: 

1. Скасувати з 01.11.2022 дозволи на розміщення зовнішньої 
реклами, видані товариству з обмеженою відповідальністю “Комтех 
Аутдор“: 

1.1. Від 01.12.2019 № 2-19-12-043 на вул. Кульпарківській, 35. 
1.2. Від 01.01.2006 № 3-06-01-002 на вул. Широкій, 62. 
1.3. Від 01.01.2006 № 4-06-01-015 на вул. Б. Грінченка (парна 

сторона) – вул. Гетьмана І. Мазепи. 
1.4. Від 05.03.2019 № 5-19-03-004 на вул. Пасічній, 123-125. 
2. Комунальному підприємству “Адміністративно-технічне 

управління“ провести відповідні перерахунки згідно з пунктом 1 цього 
рішення. 

Відповідальний: директор КП 
“Адміністративно-технічне управління“. 

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 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про скасування дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами, виданих спільному 
українсько-американському рекламно-
інформаційному агентству “ALTER-V“            
у формі ТзОВ 
 
 

Розглянувши звернення спільного українсько-американського 
рекламно-інформаційного агентства “ALTER-V“ у формі ТзОВ від 
09.11.2022 № 11/15 (зареєстроване у Львівській міській раді 09.11.2022 за 
№ 2-27414/АП-З-23), керуючись п. 13 ст. 30 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, рішенням виконавчого комітету від 20.07.2007 
№ 485 “Про затвердження Концепції розміщення зовнішньої реклами у               
м. Львові“ та п. 4.6.1 Правил розміщення зовнішньої реклами на території 
Львівської міської територіальної громади, затверджених рішенням 
виконавчого комітету від 21.05.2010 № 569, виконавчий комітет вирішив: 

1. Скасувати з 09.11.2022 дозволи на розміщення зовнішньої 
реклами, видані спільному українсько-американському рекламно-
інформаційному агентству “ALTER-V“ у формі ТзОВ: 

1.1. Від 05.12.2011 № 1-11-12-206 на пл. А. Міцкевича, 5-6 (місце 1). 
1.2. Від 16.03.2012 № 1-12-03-027 на просп. В. Чорновола, 21 (місце 

2). 
1.3. Від 16.03.2012 № 1-12-03-029 на просп. В. Чорновола, 15 (місце 

1). 
1.4. Від 10.09.2018 № 1-18-09-009 на вул. Шпитальній, 8 – вул. 

П. Куліша, 1.  
1.5. Від 08.11.2005 № 2-05-11-127 на вул. Володимира Великого, 26. 
1.6. Від 08.11.2005 № 3-095-11-078 на вул. Широкій (непарна сторона, 

навпроти ринку). 
1.7. Від 08.11.2005 № 4-05-11-083 на просп. В. Чорновола, 59 (місце 

1). 
1.8. Від 24.04.2018 № 6-18-04-019 на вул. Сихівській – вул. 

І. Кавалерідзе, 1. 
2. Комунальному підприємству “Адміністративно-технічне 

управління“ провести відповідні перерахунки згідно з пунктом 1 цього 
рішення. 

Відповідальний: директор КП 
“Адміністративно-технічне управління“. 

 



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 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про надання ПП “Південна алея“ 
дозволу на розміщення зовнішньої 
реклами на вул. Щирецькій, 8-А 
 

Розглянувши звернення приватного підприємства “Південна алея“ 
від 08.11.2022 (зареєстроване у Львівській міській раді 09.11.2022 за № 2-
27408/АП-23), беручи до уваги протокол засідання робочої групи для 
попереднього розгляду документів на отримання дозволу для розміщення 
реклами та погодження проектів вивісок від 11.08.2022 № 22, керуючись  
п. 13 ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
рішенням виконавчого комітету від 20.07.2007 № 485 “Про затвердження 
Концепції розміщення зовнішньої реклами у м. Львові“ та п. 3.1 Правил 
розміщення зовнішньої реклами на території Львівської міської 
територіальної громади, затверджених рішенням виконавчого комітету від 
21.05.2010 № 569, виконавчий комітет вирішив: 

1. Надати приватному підприємству “Південна алея“ дозвіл на 
розміщення рекламної конструкції на будівельній огорожі на вул. 
Щирецькій, 8-А терміном на 2 роки: 

1.1. Розміром 1,50 м х 6,35 м (місце 1). 
1.2. Розміром 2,00 м х 7,50 м (місце 2). 
1.3. Розміром 1,50 м х 10,80 м (місце 3). 
2. Рекомендувати на будівельних огорожах розміщувати зображення 

для промоції об’єкта будівництва, навколо якого така огорожа 
встановлена, з відведенням 30 % рекламної площі для розміщення 
соціальної реклами. 

3. Робочому органу з регулювання діяльності з розміщення 
зовнішньої реклами: 

3.1. Підписати і зареєструвати дозвіл на розміщення зовнішньої 
реклами. 

3.2. Передати у комунальне підприємство “Адміністративно-технічне 
управління“ копію дозволу з комплектом документів для контролю за 
дотриманням законодавства України про рекламу. 

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 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про вирішення питання балансового 
обліку нежитлової будівлі на вул. 
П. Дорошенка, 63 
 
 

Керуючись Цивільним кодексом України, Законом України “Про 
місцеве самоврядування в Україні“, ухвалами міської ради від 08.07.2021 
№ 1081 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами 
Львівської міської ради“ та від 09.02.2017 № 1478 “Про затвердження 
Положення про виконавчий комітет Львівської міської ради“, рішенням 
виконавчого комітету від 17.09.2021 № 806 “Про затвердження Положення 
про департамент економічного розвитку Львівської міської ради та його 
структури“, на підставі листа Львівського міського комунального 
підприємства “Айсберг“, зареєстрованого у Львівській міській раді 
21.06.2022 за № 4-3102-14423, виконавчий комітет вирішив: 

1. Передати з балансу Львівського міського комунального 
підприємства “Айсберг“ на баланс Львівського комунального підприємства 
“Агенція ресурсів Львівської міської ради“ нежитлову будівлю під літерою 
“А-1“ заг. пл. 59,2 кв. м на вул. П. Дорошенка, 63 згідно з технічним 
паспортом, складеним Обласним комунальним підприємством Львівської 
обласної ради “Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки“ 
30.07.1980 за інвентарним № 919, балансовою вартістю 118 130,24 грн. 

Термін: протягом двох місяців з дати  
прийняття цього рішення 
Відповідальні: директор ЛМКП  
“Айсберг“, директор ЛКП “Агенція  
ресурсів Львівської міської ради“. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку. 
 
 
 
Львівський міський голова            Андрій САДОВИЙ 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про вирішення питання балансового 
обліку нежитлових будівель та 
нежитлових приміщень 
 
 

Керуючись Цивільним кодексом України, Законом України “Про 
місцеве самоврядування в Україні“, Положенням про порядок передачі 
(постановки) нежитлових будівель (споруд) чи їх частин на баланс ЛКП 
“Агенція ресурсів Львівської міської ради“, затвердженим рішенням 
виконавчого комітету від 06.04.2001 № 129, виконавчий комітет вирішив: 

1. Передати з балансу Львівського комунального підприємства 
“Агенція ресурсів Львівської міської ради“ на баланс Львівського 
комунального підприємства “Рембуд“ нежитлові будівлі та нежитлові 
приміщення згідно з додатком балансовою вартістю, зазначеною в актах 
приймання-передачі. 
      Термін: протягом двох місяців з дати 
      прийняття цього рішення 
      Відповідальні: директор ЛКП “Агенція 
      ресурсів Львівської міської ради“,  
      директор ЛКП “Рембуд“. 
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з містобудування. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
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                   Додаток  
                 до рішення виконкому 
                 від _____________ № _____ 
 
 

ПЕРЕЛІК 
нежитлових будівель та нежитлових приміщень, які передаються з балансу 

Львівського комунального підприємства “Агенція ресурсів Львівської міської ради“ 
на баланс Львівського комунального підприємства “Рембуд“ 

 
 

№ 
з/п 

Адреса об’єкта Розміщення Індекс/літера 
приміщення 

Загальна 
площа, кв. м 

Реквізити технічного 
паспорта 

1. с. Лисиничі, Т. Шевченка, 48 Перший поверх 
(у будівлі під літерою 

“А-2“) 

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

15, 16, 17, 18, 19, 
20 

371,7 від 20.01.2003 

Другий поверх 
(у будівлі під літерою 

“А-2“) 

21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29 

2. с. Малехів, В. Івасюка, 6 Перший поверх 
(у будівлі під літерою 

“Б-2“) 

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

15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 

25 

479,3 від 10.02.2009 

Мансарда (у будівлі 
під літерою “Б-2“) 

26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 

35, 36 
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3. с. Великі Грибовичі, Миру, 1 Перший поверх 
(у будівлі під літерою 

“А-1“) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13 

161,2 від 02.05.2018 № 989 

4. м. Дубляни, Т. Шевченка, 4 Будівля А-2 865,2 від 13.02.2007 

5. смт. Брюховичі, Ясна, 1 Підвал (у будівлі під 
літерою “А-2“) 

I, II 284,6 від 06.05.2009 № 17 

Перший поверх 
(у будівлі під літерою 

“А-2“) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 

Другий поверх 
(у будівлі під літерою 

“А-2“) 

10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16 

6. смт. Рудне, Короленка, 1 Будівля котельні В-1 23,8 від 05.05.2010 № 7 

7. смт. Рудне, Короленка, 1 Цоколь (у будівлі під 
літерою “А-2“) 

I, II, III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XI, XII 

382,8 від 17.04.2013 № 7 

Перший поверх 
(у будівлі під літерою 

“А-2“) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, I 

Другий поверх 
(у будівлі під літерою 

“А-2“) 

11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 

21, I 

8. смт. Рудне, 
М. Грушевського, 55 

Будівля А-2 245,1 від 18.05.2020 № 90/2 

9. смт. Брюховичі, 
В. Івасюка, 2-А 

 

Будівля - 203,9 від 20.02.2020 
№ 21199 
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10. м. Львів, Т. Шевченка, 374 Перший поверх 
(у будівлі під літерою 

“А-9“) 

78, 79, 80, 81, 
82, 83 

120,2 від 30.05.2017 № 1266 

 
 
 

    Керуючий справами виконкому   е-підпис   Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

     Віза: 
   Начальник управління 

адміністрування громад    е-підпис   Ірина КРУГЛОВА 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про виведення дитини, позбавленої 
батьківського піклування, з дитячого 
будинку сімейного типу 
 
 
 Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564 “Про 
затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу“, 
враховуючи витяг з протоколу засідання комісії з питань захисту прав 
дитини Львівської міської ради від 02.11.2022 № 5, розглянувши звернення 

 від 11.08.2022 (зареєстроване у Львівській 
міській раді 15.08.2022 за № ),  

 від 20.09.2022 (зареєстроване у 
Львівській міській раді 20.09.2022 за № ) виконавчий 
комітет вирішив: 
 1. Припинити дію рішення виконавчого комітету від 29.01.2016 № 51 
“Про влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, на 
виховання та спільне проживання у дитячий будинок сімейного типу“ у 
частині щодо , народженої , у зв’язку 
з відсутністю взаєморозуміння. 
 2. Внести зміни до договору про влаштування дітей на виховання та 
спільне проживання у дитячий будинок сімейного типу, укладеного 
10.12.2014 між виконавчим комітетом Львівської міської ради та батьками-
вихователями  

, вилучивши з тексту слова “ , 
народжена “ у відповідних відмінках.  
 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 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про виведення особи з числа 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, з прийомної сім’ї 
 
 
 Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565 “Про 
затвердження Положення про прийомну сім’ю“, враховуючи витяг з 
протоколу засідання комісії з питань захисту прав дитини Львівської міської 
ради від 02.11.2022 № 5, розглянувши звернення громадянина 

 від 30.08.2022 (зареєстроване у 
Львівській міській раді 13.09.2022 за № ), виконавчий 
комітет вирішив: 
 1. Припинити дію рішення виконавчого комітету від 22.07.2022 № 592 
“Про забезпечення функціонування прийомної сім’ї“ у частині щодо 

, народженого , у зв’язку 
з досягненням повноліття. 
 2. Внести зміни до договору № 1 про забезпечення функціонування 
прийомної сім’ї, укладеного 22.07.2022 між виконавчим комітетом 
Львівської міської ради та прийомними батьками  

, вилучивши з тексту 
слова “ , народжений “ у 
відповідних відмінках. 
 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 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про виведення особи з числа 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, з дитячого будинку 
сімейного типу 
 
 
 Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564 “Про 
затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу“, 
враховуючи витяг з протоколу засідання комісії з питань захисту прав 
дитини Львівської міської ради від 02.11.2022 № 5, розглянувши звернення 
громадянки  від 14.10.2022 (зареєстроване у 
Львівській міській раді 14.10.2022 за № ), виконавчий 
комітет вирішив: 
 1. Припинити дію рішення виконавчого комітету від 25.01.2019 № 82 
“Про влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування, на 
виховання та спільне проживання у дитячий будинок сімейного типу“ у 
частині щодо , народженої , у 
зв’язку з досягненням повноліття.  
 2. Внести зміни до договору про влаштування дітей на виховання та 
спільне проживання у дитячий будинок сімейного типу, укладеного 
10.08.2018 між виконавчим комітетом Львівської міської ради та мамою-
вихователем , вилучивши з тексту слова 
“ , народжена “ у відповідних 
відмінках.  
 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 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про влаштування дитини, 
позбавленої батьківського 
піклування, на виховання та 
спільне проживання у дитячий 
будинок сімейного типу 
 
 

Розглянувши звернення  від 17.10.2022 
(зареєстроване у Львівській міській раді 17.10.2022 за № ), 
враховуючи витяг з протоколу засідання комісії з питань захисту прав 
дитини Львівської міської ради від 02.11.2022 № 5, висновок управління 
“Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної політики про 
доцільність влаштування дитини на виховання та спільне проживання у 
дитячий будинок сімейного типу від 03.11.2022 № 4-260001-31854, 
висновок Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді про доцільність влаштування дитини (дітей) на виховання та 
спільне проживання у сім’ю опікуна, піклувальника, прийомну сім’ю, 
дитячий будинок сімейного типу від 25.10.2022, відповідно до Закону 
України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування“, 
постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564 “Про 
затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу“, з метою 
впровадження сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, виконавчий комітет вирішив: 
 1. Влаштувати у дитячий будинок сімейного типу 

, народженої , за адресою:  
  на виховання та спільне проживання дитину, 

позбавлену батьківського піклування, , 
народжену . 

2. Підставою набуття статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування, є рішення Шевченківського районного суду м. Львова від 
08.02.2019 (у справі № 466/8203/18) про позбавлення  

 батьківських прав щодо 
.  

3. Місцем походження  є м. Львів. 
 4. Дитина перебуває на обліку дітей, які можуть бути усиновлені.  
 5. Встановити, що мати-вихователь  є 
законним представником дитини  на 

 



підприємствах, в установах та організаціях без спеціальних на те 
повноважень відповідно до пункту 20 Положення про дитячий будинок 
сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
26.04.2002 № 564. 
 6. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, 
фізичний та психічний розвиток дитини  на 

 відповідно до пункту 19 Положення про дитячий 
будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 26.04.2002 № 564. 
 7. Управлінню “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної 
політики: 
 7.1. Внести зміни до договору про влаштування дітей на виховання 
та спільне проживання у дитячий будинок сімейного типу від 10.08.2018. 
 7.2. Забезпечити передачу  документів на 
дитину . 
 7.3. Здійснювати контроль за умовами проживання та виховання 
дитини . 
 7.4. Подавати заступнику міського голови з гуманітарних питань звіт 
про стан утримання і розвитку дитини у дитячому будинку сімейного типу. 
      Термін: щорічно, до 03 серпня 
      Відповідальний: начальник управління 
      “Служба у справах дітей“  
      департаменту гуманітарної політики. 
 8. Львівському міському центру соціальних служб: 
 8.1. Забезпечити соціальне супроводження з наданням комплексу 
послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування 
дитячого будинку сімейного типу. 
 8.2. Подавати управлінню “Служба у справах дітей“ департаменту 
гуманітарної політики інформацію про ефективність функціонування 
дитячого будинку сімейного типу. 
      Термін: щорічно, до 03 липня 
      Відповідальний: директор Львівського 
      міського центру соціальних служб. 
 9. Управлінню соціального захисту департаменту гуманітарної 
політики забезпечити призначення та виплату державної соціальної 
допомоги на  як дитину, позбавлену 
батьківського піклування, та грошового забезпечення матері-вихователю 
відповідно до норм законодавства України. 
      Термін: щомісяця, до 20 числа 
      Відповідальний: начальник управління 
      соціального захисту департаменту 
      гуманітарної політики. 
 10. Управлінню охорони здоров’я департаменту гуманітарної 
політики: 



 10.1. Закріпити сімейного лікаря за дитиною  
 (за вибором матері-вихователя). 

 10.2. Забезпечити проходження дитиною  
 двічі на рік медичного огляду, а у разі потреби – 

здійснення диспансерного нагляду за нею. 
 10.3. Подавати управлінню “Служба у справах дітей“ департаменту 
гуманітарної політики звіт про стан здоров’я дитини, дотримання  

рекомендацій лікаря. 
      Термін: щорічно, до 03 липня 
      Відповідальний: начальник управління 
      охорони здоров’я департаменту 
      гуманітарної політики. 
 11. Управлінню освіти департаменту гуманітарної політики: 
 11.1. Забезпечити права дитини  на 
здобуття загальної середньої освіти. 
 11.2. Подавати управлінню “Служба у справах дітей“ департаменту 
гуманітарної політики звіт про рівень розвитку та знань дитини

, наявність у неї шкільного одягу і шкільного 
приладдя, систематичність відвідувань уроків та своєчасність і якість 
виконання домашніх завдань, відвідувань нею гуртків, секцій, 
позашкільних заходів, участь  у вихованні дитини 
тощо. 
      Термін: щорічно, до 03 липня 
      Відповідальний: начальник управління 
      освіти департаменту гуманітарної  
      політики. 
 12. Управлінню молодіжної політики департаменту розвитку: 
 12.1. Забезпечити дитину  
безкоштовним оздоровленням. 
      Термін: щорічно 
 12.2. Подавати управлінню “Служба у справах дітей“ департаменту 
гуманітарної політики звіт про забезпечення дитини 

 безкоштовним оздоровленням. 
      Термін: щорічно, до 03 липня 
      Відповідальний: начальник управління 
      молодіжної політики департаменту 
      розвитку. 
 13. Головному управлінню Національної поліції у Львівській області 
подавати управлінню “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної 
політики звіт про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку дитини 

 та з боку . 
 
      Термін: щорічно, до 03 липня 
      Відповідальний: начальник Головного 
      управління Національної поліції у 



      Львівській області. 
 14. 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 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про влаштування дитини, 
позбавленої батьківського піклування, 
на виховання та спільне проживання у 
дитячий будинок сімейного типу 
 
 
 Розглянувши звернення  

 від 04.11.2022 (зареєстроване у Львівській міській раді 
04.11.2022 за № ), протокол засідання комісії з питань 
захисту прав дитини Львівської міської ради від 07.11.2022 № 6, висновок 
управління “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної політики 
про доцільність влаштування дитини на виховання та спільне проживання 
у дитячий будинок сімейного типу від 07.11.2022 № 4-260001-32197, 
висновок Львівського міського центру соціальних служб про доцільність 
влаштування дитини (дітей) на виховання та спільне проживання у сім’ю 
дитячого будинку сімейного типу від 07.11.2022, відповідно до Закону 
України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування“, 
постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564 “Про 
затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу“, з метою 
впровадження сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, виконавчий комітет вирішив: 
 1. Влаштувати у дитячий будинок сімейного типу  

, народженого , та , 
народженої , за адресою:    на 
виховання та спільне проживання дитину, позбавлену батьківського 
піклування, , народжену . 
 2. Підставою набуття статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування, є рішення Шевченківського районного суду м. Львова від 
30.06.2022 (у справі № 466/3392/22) про позбавлення матері  

 батьківських прав та свідоцтво про смерть батька 
 від 18.08.2014 серії I-СГ № , видане 

Міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану 
реєстраційної служби Львівського міського управління юстиції. 
 3. Місцем походження  є м. Львів. 
 4. Дитина перебуває на обліку дітей, які можуть бути усиновлені.  
 5. Дитина перебуває на реєстраційному обліку у квартирі №  у 
будинку №  на вул. Янки Купали. 

 



 6. Встановити, що батьки-вихователі  
 є законними представниками дитини 

 на підприємствах, в установах та організаціях без 
спеціальних на те повноважень відповідно до пункту 20 Положення про 
дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26.04.2002 № 564. 
 7. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, 
фізичний та психічний розвиток дитини  на 

 відповідно до 
пункту 19 Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564. 
 8. Управлінню “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної 
політики: 
 8.1. Внести зміни до договору про забезпечення функціонування 
дитячого будинку сімейного типу від 20.09.2021. 
 8.2. Забезпечити передачу  

 документів на дитину . 
 8.3. Здійснювати контроль за умовами проживання та виховання 
дитини . 
 8.4. Подавати заступнику міського голови з гуманітарних питань звіт 
про стан утримання і розвитку дитини у дитячому будинку сімейного типу. 
      Термін: щорічно, до 26 серпня 
      Відповідальний: начальник управління 
       “Служба у справах дітей“  
      департаменту гуманітарної політики. 
 9. Львівському міському центру соціальних служб: 
 9.1. Забезпечити соціальне супроводження з наданням комплексу 
послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування 
дитячого будинку сімейного типу. 
 9.2. Подавати управлінню “Служба у справах дітей“ департаменту 
гуманітарної політики інформацію про ефективність функціонування 
дитячого будинку сімейного типу. 
      Термін: щорічно, до 26 липня 
      Відповідальний: директор Львівського 
      міського центру соціальних служб. 
 10. Управлінню соціального захисту департаменту гуманітарної 
політики забезпечити призначення та виплату державної соціальної 
допомоги на  як дитину, позбавлену 
батьківського піклування, та грошового забезпечення батькам-
вихователям відповідно до норм законодавства України. 
      Термін: щомісяця, до 20 числа 
      Відповідальний: начальник управління 
      соціального захисту департаменту 
      гуманітарної політики. 



 11. Управлінню охорони здоров’я департаменту гуманітарної 
політики: 
 11.1. Закріпити сімейного лікаря за дитиною 

 (за вибором батьків-вихователів). 
 11.2. Забезпечити проходження дитиною  

 двічі на рік медичного огляду, а у разі потреби – здійснення 
диспансерного нагляду за нею. 
 11.3. Подавати управлінню “Служба у справах дітей“ департаменту 
гуманітарної політики звіт про стан здоров’я дитини, дотримання  

 рекомендацій лікаря. 
      Термін: щорічно, до 26 липня 
      Відповідальний: начальник управління 
      охорони здоров’я департаменту 
      гуманітарної політики. 
 12. Управлінню освіти департаменту гуманітарної політики: 
 12.1. Забезпечити права дитини  на 
здобуття загальної середньої освіти. 
 12.2. Подавати управлінню “Служба у справах дітей“ департаменту 
гуманітарної політики звіт про рівень розвитку та знань дитини 

, наявність у неї шкільного одягу і шкільного 
приладдя, систематичність відвідувань уроків та своєчасність і якість 
виконання домашніх завдань, відвідувань нею гуртків, секцій, 
позашкільних заходів, участь 

у вихованні дитини тощо. 
      Термін: щорічно, до 26 липня 
      Відповідальний: начальник управління 
      освіти департаменту гуманітарної  
      політики. 
 13. Управлінню молодіжної політики департаменту розвитку: 
 13.1. Забезпечити дитину 
безкоштовним оздоровленням. 
      Термін: щорічно 
 13.2. Подавати управлінню “Служба у справах дітей“ департаменту 
гуманітарної політики звіт про забезпечення дитини 

 безкоштовним оздоровленням. 
      Термін: щорічно, до 26 липня 
      Відповідальний: начальник управління 
      молодіжної політики департаменту 
      розвитку. 
 14. Головному управлінню Національної поліції у Львівській області 
подавати управлінню “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної 
політики звіт про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку дитини 

 та з боку  
. 

      Термін: щорічно, до 26 липня 



      Відповідальний: начальник Головного 
      управління Національної поліції у 
      Львівській області.  
 15. 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 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про влаштування дитини-сироти та 
дитини, позбавленої батьківського 
піклування, на виховання та спільне 
проживання у дитячий будинок 
сімейного типу 
 
 

Розглянувши звернення  від 03.10.2022 
(зареєстроване у Львівській міській раді 04.10.2022 за № ), 
враховуючи витяг з протоколу засідання комісії з питань захисту прав 
дитини Львівської міської ради від 02.11.2022 № 5, висновок управління 
“Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної політики про 
доцільність влаштування дитини на виховання та спільне проживання у 
дитячий будинок сімейного типу від 03.11.2022 № 4-260001-31853, 
висновок Львівського міського центру соціальних служб про доцільність 
влаштування дитини (дітей) на виховання та спільне проживання у сім’ю 
опікуна, піклувальника, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу 
від 05.10.2022, відповідно до Закону України “Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування“, постанови Кабінету Міністрів 
України від 26.04.2002 № 564 “Про затвердження Положення про дитячий 
будинок сімейного типу“, з метою впровадження сімейних форм виховання 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, виконавчий 
комітет вирішив: 

1. Влаштувати у дитячий будинок сімейного типу  
, народженого , за адресою:    

 на виховання та спільне проживання: 
1.1. Дитину-сироту , народженого 

. 
1.1.1. Підставою набуття статусу дитини-сироти є свідоцтво про 

смерть матері дитини  від 09.12.2017 серії                 
І-СГ № , видане Личаківським районним у місті Львові відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального 
управління у Львівській області. Відомості про батька записані за заявою 
матері згідно з ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України. 
 1.1.2. Місцем походження  є 
м. Львів. 

 



 1.1.3. Дитина не перебуває на обліку дітей, які можуть бути 
усиновлені. 
 1.1.4. Дитина перебуває на реєстраційному обліку у квартирі №  у 
будинку №  на вул. Пекарській у м. Львові. 

 1.2. Дитину, позбавлену батьківського піклування,  
, народженого . 

1.2.1. Підставою набуття статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування, є рішення Яворівського районного суду Львівської області від 
14.06.2018 (у справі № 460/4031/16-ц) про позбавлення  

 батьківських прав щодо 
. 

1.2.2. Місцем походження   є 
с.  Яворівського району Львівської області. 
 1.2.3. Дитина перебуває на обліку дітей, які можуть бути усиновлені.  

1.2.4. Дитина перебуває на реєстраційному обліку у будинку № 
  у с. Рокитне Яворівського району Львівської області. 

 2. Встановити, що батько-вихователь  є 
законним представником дітей  

 на підприємствах, в установах та 
організаціях без спеціальних на те повноважень відповідно до пункту 20 
Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564. 
 3. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, 
фізичний та психічний розвиток дітей  

 на  
відповідно до пункту 19 Положення про дитячий будинок сімейного типу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 
№ 564. 
 4. Управлінню “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної 
політики: 

 4.1. Внести зміни до договору про влаштування дітей на виховання 
та спільне проживання у дитячий будинок сімейного типу від 18.12.2020            
№ 1. 
 4.2. Забезпечити передачу  документів 
на дітей   

. 
 4.3. Здійснювати контроль за умовами проживання та виховання 
дітей   

. 
 4.4. Подавати заступнику міського голови з гуманітарних питань звіт 
про стан утримання і розвитку дітей у дитячому будинку сімейного типу. 
      Термін: щорічно, до 24 грудня 
      Відповідальний: начальник управління 

      “Служба у справах дітей“  
      департаменту гуманітарної політики. 



 5. Львівському міському центру соціальних служб: 
 5.1. Забезпечити соціальне супроводження з наданням комплексу 
послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування 
дитячого будинку сімейного типу. 

 5.2. Подавати управлінню “Служба у справах дітей“ департаменту 
гуманітарної політики інформацію про ефективність функціонування 
дитячого будинку сімейного типу. 
      Термін: щорічно, до 24 листопада 
      Відповідальний: директор Львівського 
      міського центру соціальних служб.  
 6. Управлінню соціального захисту департаменту гуманітарної 
політики забезпечити призначення та виплату державної соціальної 
допомоги на  

 як дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського 
піклування, та грошового забезпечення батькові-вихователю відповідно до 
норм законодавства України. 
      Термін: щомісяця, до 20 числа 
      Відповідальний: начальник управління 
      соціального захисту департаменту 
      гуманітарної політики. 
 7. Управлінню охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики: 
 7.1. Закріпити сімейного лікаря за дітьми  

  (за вибором 
батька-вихователя). 
 7.2. Забезпечити проходження дітьми  

  двічі на рік 
медичного огляду, а у разі потреби – здійснення диспансерного нагляду за 
ними. 
 7.3. Подавати управлінню “Служба у справах дітей“ департаменту 
гуманітарної політики звіт про стан здоров’я дітей, дотримання 

 рекомендацій лікаря. 
      Термін: щорічно, до 24 листопада 
      Відповідальний: начальник управління 
      охорони здоров’я департаменту 
      гуманітарної політики. 
 8. Управлінню освіти департаменту гуманітарної політики: 
 8.1. Забезпечити права дітей  

на здобуття загальної середньої освіти. 
 8.2. Подавати управлінню “Служба у справах дітей“ департаменту 
гуманітарної політики звіт про рівень розвитку та знань дітей 

 , наявність у 
них шкільного одягу і шкільного приладдя, систематичність відвідувань 
уроків та своєчасність і якість виконання домашніх завдань, відвідувань 

ними гуртків, секцій, позашкільних заходів, участь  
 у вихованні дітей тощо. 



      Термін: щорічно, до 24 листопада 
      Відповідальний: начальник управління 
      освіти департаменту гуманітарної  
      політики. 

 9. Управлінню молодіжної політики департаменту розвитку: 
 9.1. Забезпечити дітей   

 безкоштовним оздоровленням. 
      Термін: щорічно 
 9.2. Подавати управлінню “Служба у справах дітей“ департаменту 
гуманітарної політики звіт про забезпечення дітей  

  безкоштовним 
оздоровленням. 
      Термін: щорічно, до 24 листопада 
      Відповідальний: начальник управління 
      молодіжної політики департаменту 
      розвитку. 
 10. Головному управлінню Національної поліції у Львівській області 
подавати управлінню “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної 
політики звіт про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку дітей 

  та 
з боку . 
      Термін: щорічно, до 24 листопада 
      Відповідальний: начальник Головного 
      управління Національної поліції у 
      Львівській області. 
 11. 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 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про влаштування дітей, позбавлених 
батьківського піклування, на 
виховання та спільне проживання у 
дитячий будинок сімейного типу 
 
 

Розглянувши звернення   
 від 04.11.2022 (зареєстроване у Львівській міській раді 

04.11.2022 за № ), враховуючи протокол засідання комісії з 
питань захисту прав дитини Львівської міської ради від 09.11.2022 № 6, 
висновок управління “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної 
політики про доцільність влаштування дітей на виховання та спільне 
проживання у дитячий будинок сімейного типу від 07.11.2022 № 4-260001-
32196, висновок Львівського міського центру соціальних служб про 
доцільність влаштування дітей на виховання та спільне проживання у 
сім’ю дитячого будинку сімейного типу від 07.11.2022, відповідно до Закону 
України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування“, 
постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564 “Про 
затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу“, з метою 
впровадження сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, виконавчий комітет вирішив: 

1. Влаштувати у дитячий будинок сімейного типу  
, народженого , та , 

народженої , за адресою:    на 
виховання та спільне проживання дітей, позбавлених батьківського 
піклування, , народженого ,  

, народжену , та  
, народженого . 

2. Підставою набуття статусу дітей, позбавлених батьківського 
піклування, є ухвала Галицького районного суду м. Львова від 26.09.2022 
(у справі № 461/4893/22) про застосування до матері   

 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відомості про 
батьків записані за заявою матері згідно з ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу 
України. 
 3. Місцем походження  

  є м. Львів. 
 4. Діти перебувають на обліку дітей, які можуть бути усиновлені.  

 



 5. Діти перебувають на реєстраційному обліку у будинку №  у 
квартирі №  на вул. Естонській у м. Львові.  
 6. Встановити, що батьки-вихователі    

  є законними представниками дітей  
  

 на підприємствах, в установах та організаціях без 
спеціальних на те повноважень відповідно до пункту 20 Положення про 
дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26.04.2002 № 564. 
 7. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, 
фізичний та психічний розвиток дітей  

  на  
  відповідно до пункту 19 

Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564. 
 8. Управлінню “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної 
політики: 
 8.1. Внести зміни до договору про влаштування дітей на виховання 
та спільне проживання у дитячий будинок сімейного типу від 17.12.2021 № 
1. 
 8.2. Забезпечити передачу   

 документів на дітей
 . 

 8.3. Здійснювати контроль за умовами проживання та виховання 
дітей  

. 
 8.4. Подавати заступнику міського голови з гуманітарних питань звіт 
про стан утримання і розвитку дітей у дитячому будинку сімейного типу. 
      Термін: щорічно, до 17 грудня 
      Відповідальний: начальник управління 
      “Служба у справах дітей“  
      департаменту гуманітарної політики. 
 9. Львівському міському центру соціальних служб: 
 9.1. Забезпечити соціальне супроводження з наданням комплексу 
послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування 
дитячого будинку сімейного типу. 
 9.2. Подавати управлінню “Служба у справах дітей“ департаменту 
гуманітарної політики інформацію про ефективність функціонування 
дитячого будинку сімейного типу. 
      Термін: щорічно, до 17 листопада 
      Відповідальний: директор Львівського 
      міського центру соціальних служб.  
 10. Управлінню соціального захисту департаменту гуманітарної 
політики забезпечити призначення та виплату державної соціальної 
допомоги на   



 як дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та грошового забезпечення батькам-вихователям відповідно 
до норм законодавства України. 
      Термін: щомісяця, до 20 числа 
      Відповідальний: начальник управління 
      соціального захисту департаменту 
      гуманітарної політики. 
 11. Управлінню охорони здоров’я департаменту гуманітарної 
політики: 
 11.1. Закріпити сімейного лікаря за дітьми   

  
 (за вибором батьків-вихователів). 

 11.2. Забезпечити проходження дітьми   
   

 двічі на рік медичного огляду, а у разі потреби – здійснення 
диспансерного нагляду за ними. 
 11.3. Подавати управлінню “Служба у справах дітей“ департаменту 
гуманітарної політики звіт про стан здоров’я дітей, дотримання 

   рекомендацій лікаря. 
      Термін: щорічно, до 17 листопада 
      Відповідальний: начальник управління 
      охорони здоров’я департаменту 
      гуманітарної політики. 
 12. Управлінню освіти департаменту гуманітарної політики: 
 12.1. Забезпечити права дітей   

    на здобуття загальної 
середньої освіти. 
 12.2. Подавати управлінню “Служба у справах дітей“ департаменту 
гуманітарної політики звіт про рівень розвитку та знань дітей  

   
, наявність у них шкільного одягу і шкільного приладдя, 

систематичність відвідувань уроків та своєчасність і якість виконання 
домашніх завдань, відвідувань ними гуртків, секцій, позашкільних заходів, 
участь   у вихованні 
дітей тощо. 
      Термін: щорічно, до 17 листопада 
      Відповідальний: начальник управління 
      освіти департаменту гуманітарної  
      політики. 
 13. Управлінню молодіжної політики департаменту розвитку: 
 13.1. Забезпечити дітей    

    безкоштовним 
оздоровленням. 
      Термін: щорічно 



 13.2. Подавати управлінню “Служба у справах дітей“ департаменту 
гуманітарної політики звіт про забезпечення дітей   

   
безкоштовним оздоровленням. 
      Термін: щорічно, до 17 листопада 
      Відповідальний: начальник управління 
      молодіжної політики департаменту 
      розвитку. 
 14. Головному управлінню Національної поліції у Львівській області 
подавати управлінню “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної 
політики звіт про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку дітей 

    
  та з боку    
. 

      Термін: щорічно, до 17 листопада 
      Відповідальний: начальник Головного 
      управління Національної поліції у 
      Львівській області. 
 15. 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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