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районної
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за 2017 рік



Франківський район м.Львова

Франківський район знаходиться 
на південному заході Львова.
Площа території – 18,9 кв.км.

Наявне 
населення 
станом на 

01.01.2016р. 
– 153 764

Станом на 
01.12.2017р.

- 155 141



Франківський район

вул.Генерала Чупринки



вул.І.Нечуя-Левицького

Франківський район



вул.Околична

Франківський район



вул.Остроградських

Франківський район



вул.Куликівська

Франківський район



будинок-кросворд на вул.Сахарова

Франківський район



вул.Генерала Чупринки, церква св.Климента Папи

Франківський район



вул.Симоненка, церква св.Ольги та Єлизавети

Франківський район



вул.Природна, студентський храм святого Володимира

Франківський район



Франківська районна адміністрація
на вул.Генерала Чупринки,85



Голова 
районної 

адміністрації

Заступник голови 
з питань 
житлово-

комунального 
господарства

Відділ житлового господарства (10)

Відділ комунального господарства (5)

Заступник голови з 
соціально-

економічних та 
гуманітарних питань

Відділ соціально-економічного 
розвитку  (5)

Відділ ведення Державного реєстру 
виборців (4)

Загально-організаційний 
відділ (7)

Відділ у справах дітей (5)

Юридичний відділ 
(5) 

Відділ 
бухгалтерського 

обліку та звітності 
(5)

Структура
Франківської районної адміністрації 



• Житлово-комунальне господарство

• Захист прав дітей

• Соціально-економічний розвиток

• Надання послуг мешканцям

• Співпраця з громадським сектором 

Основні напрями роботи районної 
адміністрації в 2017 році



У 2017 році спільно з управлінням 
соціального захисту, Галицько-
Франківським ОРВК м.Львова

проводились зустрічі з учасниками АТО

Станом на 
01.01.2018р.  в 

районі проживає 
870 учасників  

бойових дій АТО 
та 19 сімей 

загиблих



Станом на 30.12.2017 року на обліку перебуває 71
дитина, в т. ч. 21 дитина-сирота

В районі 
зареєстровано 

12 тисяч сімей, в 
яких виховується 
понад 18,5 тисяч 
дітей віком до 18 

років



Благодійні акції для дітей

Свято Миколая

Під час проведення 
благодійної акції 
“Добрий ангел” за 
сприяння спонсорів 
271 дитина району 
отримала подарунки



19 січня 2017 року 
учні СШ №7  показали 
в  районній 
адміністрації виставу-
вертеп

Заходи в районі

Всього протягом року в 
актовому залі  
районної адміністрації 
громадськими 
організаціями та 
навчальними 
закладами проведено 
98 заходів, зборів і 
зустрічей



У   2017 році в районну 
адміністрацію надійшло 20 386 
звернень, зокрема скарги, 
інформаційні запити та заяви про 
надання адміністративних послуг

з них 898 – з урядової “гарячої
“лінії та “гарячої” лінії області  

З “гарячої” лінії міста надійшло
11 466 звернень

За звітний період 241 мешканець
прийнятий на особистому прийомі
керівництвом районної адміністрації



З 4 квітня 2016 районній адміністрації
надано нові повноваження – реєстрація/зняття з 

реєстрації місця проживання громадян 

У 2017 році
зареєстровано/знято 

з реєстрації місце 
проживання                        

15 637 громадян
в.т. ч. 

знято з реєстрації                              
1 596 померлих

Сплачено в бюджет міста 
за надану адмінпослугу –

463,1 тис.грн



У зв’язку з розглядом справ юридичним
відділом у 2017 році: 

 повернуто до комунальної власності міста
самовільно зайняту квартиру №50 на вул.
Академіка Є. Лазаренка, 8

 скасовано 9 судових рішень про визнання 
права власності на об’єкти самовільного 
будівництва

 недопущено самовільного захоплення 
земельної ділянки на вул.Академіка
Є.Лазаренка,31

 виконано рішення суду про приведення до 
попереднього стану квартири №8 на 
вул.Академіка С.Рудницького



у 2017 році: 

зареєстровано - 2 043 СПД

припининили діяльність - 221 СПД

Станом на 01.01.2018р.
у районі зареєстрований

15  591
суб’єкт господарювання

в т.ч:

- фізичні особи – 9 229
- юридичні особи – 6 362

Укладено 13 тисяч 

трудових угод



У 2017 році на території Франківського району функціонувало: 

• Об’єкти 
торгівлі - 737 

• Аптеки - 83 

• Перукарні -
95 

• АЗС - 6 

• Заклади 
ресторанного 
господарства -
150

• Спортивні 
заклади - 13 

• СТО - 26 

• Майстерні - 42



Надходження від платників податків 
району у 2017 році

Військовий збір
67,7 млн. грн.

Акцизний збір
18,2 млн. грн

Плата за землю 
49,5 млн. грн.

Плата за ліцензії
3,9 млн. грн

Податок на 
нерухоме майно

13,1 млн. грн

Єдиний податок
174,9  млн. грн

Податок з власників 
транспортних 

засобів
1,8 млн. грн.

687,5 млн.грн. 
перераховано    
в Державний 

бюджет  

Податок з доходів
фізичних осіб

533,2 млн. грн.

Надійшло 
понад 

1,5
млрд.грн.

з них



Робота комісії з питань легалізації заробітної плати 
та ліквідації заборгованості з виплати зарплати 

Проведено 45 засідань 
комісії

Опрацьовано 378 СПД

січень 2017р.

грудень 2017р.

4 984 гривні 6 458 гривні

середня зарплата

1 500 гривень



Семінари щодо нововведень 
до трудового законодавства 

Проведено 10 семінарів,

на яких були присутні 
286 СПД

За участі:
 ГУ Держпраці у 

Львівській області
 ГУ ДФС у Львівській 

області



Робота по надходженню акцизного податку

 Проведено засідань - 18

 Здійснено виїздів – 3

 Опрацьовано СПД - 102

Зменшилась кількість  СПД мінімізаторів на 72%



2,9 млн.грн

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

Погашення заборгованості з виплати зарплати

У 2017 році погашено 1,3 млн.грн



Житлове господарство

На території району розташовано
3 317 будинків
в тому числі: 

комунальної власності - 1428
ЖБК- 53

відомчі будинки - 52
ОСББ - 214

Загальна площа житлового фонду 
комунальної власності -1 975,8 тис. кв.м



Проводилась робота з мешканцями щодо 
визначення форм управління житлом

За 2017 рік в районі:

зареєстровано 25 
ОСББ

 3 будинки 
комунальної власності 
взято на 
самообслуговування 
мешканцями

Всього ОСББ - 214



Чисельність працівників 8 ЛКП, які 
обслуговують житловий фонд району 

станом на 01.01.2018р.

Загальна кількість
працівників, в т.ч.: 681

Робітники 138

Двірники 377



Динаміка боржників за житлово-комунальні 

послуги заборгованість яких становить більше 

1000 грн.

Сума боргу

Cтаном на

01.01.2017р 

Cтаном на

01.01.2018р 

- зменшення

з початку року

к-ть

сума, 

тис.грн к-ть

сума, 

тис.грн к-ть

сума, 

тис.грн

Від 1000-2000 

грн 342 490,1 360 508 18 17,9

Від 2000-3000 

грн 159 389,1 155 375,9 -4 -13,2

Більше 3000 грн 404 3986,9 360 3341,3 -44 -645,6

ВСЬОГО 905 4866,1 875 4225,2 -30 -640,9



Накладено арешт на автомобіль, внаслідок 
чого боржником сплачено 20,6 тисячі гривень 
боргу за житлово-комунальні послуги



За рахунок бюджетних коштів проведено поточний 
та капітальний ремонт об’єктів житлового фонду 

комунальної власності, зокрема:
Ремонт покрівель:
- поточний - 61 покрівля на суму 87,8 млн.грн.;
- капітальний - 9 покрівель на суму 2,3 млн.грн.;

 60 каналізаційних мереж на суму 2,6 млн.грн.

Ремонти вітражів:
- поточний у 22 будинках на суму 878,5 тис.грн.;
- капітальний у 3 будинках на суму 580,8 тис.грн.;

Ремонти балконів:
- поточний у 7 будинках на суму 341,3 тис.грн.;
- капітальний у 2 будинках на суму 353,8 тис.грн.;

 Капітальний ремонт загальнобудинкового обліку
електроенергії у 2-х будинках на суму 87,5 тис.грн.



Зразок заголовка

Ремонти покрівель

вул.Боберського,19



Зразок заголовка

вул.Героїв УПА,4

Ремонти покрівель



Зразок заголовка

вул.Канівська,12

Ремонти покрівель



Зразок заголовка

пл.Липнева,2

Ремонти покрівель



Зразок заголовка

вул.Поліщука,87

Ремонти покрівель

до ремонту після ремонту



Зразок заголовка

Ремонти покрівель

вул.Скісна,8 

вул.Тобілевича,5 



Зразок заголовка

Ремонти м’яких покрівель

вул.Сулими,39 
вул.Зерова,11ц 



Зразок заголовка

вул.Городоцька,163

до ремонту

Ремонт балконів

після ремонту



Зразок заголовка

вул.Городоцька,175

Ремонт балконів



Зразок заголовка

вул.Наукова,30 (6 п.)вул.Васильківського,9

Ремонти вікон



Зразок заголовка

вул.Наукова,34 (3п)

Ремонти вікон



Комунальне 
господарство

В районі нараховується 155 вулиць і 2 площі 
протяжністю 84,5 км
Площа проїжджої частини - 797 тис. кв .м
Площа тротуарів –475 тис. кв.м
Площа зелених зон - 34 га



В районі розміщено 
4 парки (“Горіховий гай”, 

„Піскові озера”, 
„Боднарівка”, 
парк  Студентів)

5 скверів 
(„Кульпарківський” на 

вул. Героїв УПА -
Кульпарківська;        

Коновальця-Японська; 
на вул.Симоненка, 

Стрийській)

Парк “Горіховий гай”



Сквер Кульпарківська
– Героїв УПА



Роботи з капітального ремонту,
виконані у 2017 році

Відремонтовано дорожнє покриття на 
69-ти вулицях  площею 43 166 кв.м

на суму 25,9 млн.грн.



Зразок заголовка

вул.Акад.Лазаренка,5-11

до ремонту після ремонту



Зразок заголовка

вул.Наукова,9-15

до ремонту після ремонту



Зразок заголовка

вул.Симоненка,18-22

до ремонту після ремонту



Зразок заголовка

вул.Симоненка (алея)

до ремонту після ремонту



Зразок заголовка

вул.Симоненка (алея)

після ремонту



Зразок заголовка

вул.Сокільницька

до ремонту після ремонту



Зразок заголовка

вул.Стрийська,50-76в

до ремонту після ремонту



Зразок заголовка

вул.Стрийська,78-80

до ремонту після ремонту



Задяки активній дольовій участі
мешканців виконано ремонт на 15 
об’єктах на суму 9,9 млн.грн., з них 

1,2 млн. – внесок мешканців та 
підприємців



Виконані роботи з ремонту доріг та тротуарів за дольової участі мешканців

№ з/п Адреса
Вид 

робіт

Загальна

вартість, 

тис.грн.

Сума вкладених

коштів

мешканцями/

підприємцями, 

тис.грн.

Залучені кошти

1 Рубчака (Банк) ремонт тротуару 50,0 50,0 "Ощад Банк"
2 Рудницького ремонт дороги 450,0 450,0 ЖК "Добра Оселя

3
Володимира
Великого, 89

капітальний ремонт міжквартального
проїзду (паркомісця)

607,0 70,0 мешканці

4 Наукова, 53 капітальний ремонт дороги та тротуару 490,0 44,8 магазин "Нептун"

5 Симоненка, 18, 20, 22
капітальний ремонт міжквартального

проїзду (паркомісця)
1473,0 100,8 мешканці

6 Сахарова, 48-50
капітальний ремонт міжквартального

проїзду (паркомісця)
265,5 12,0 мешканці

7 Сахарова, 78-80
капітальний ремонт міжквартального

проїзду
886,5 14,4 мешканці

8 Наукова, 11, 13, 15
капітальний ремонт міжквартального

проїзду (паркомісця)
1482 1,9 мешканці

9 Наукова, 19, 21, 23
капітальний ремонт міжквартального

проїзду (паркомісця)
1330,3 19,2 мешканці

10 Сокільницька капітальний ремонт дороги 490,2 146,2 мешканці

11 Наукова, 104, 108
капітальний ремонт дороги та 

тротуару
758,7 56,4 мешканці

12 Наукова, 54, 56
капітальний ремонт дороги та 

тротуару
772,6 52,9 мешканці

13 Рубчака, 2
капітальний ремонт міжквартального

проїзду (паркомісця)
237,8 46,7 мешканці

14
Володимира
Великого, 9

капітальний ремонт міжквартального
проїзду (паркомісця)

465,6 35,0 мешканці

15
Володимира
Великого, 97

капітальний ремонт міжквартального
проїзду 

183,3 64,5 мешканці

Всього 9 942,7 1 165,0



Зразок заголовка

вул.Стрийська-Героїв Майдану

Встановлення  зупинок громадського транспорту 

вул.Генерала Чупринки,60



Громадський простір

вул.Тролейбусна –
Рубчака,33



Зразок заголовка

Об’єкт до ремонту



Зразок заголовка

Після ремонту



Громадський простір

Облаштування території
на вул.Остроградських, 2, 

10,12



Зразок заголовка

Об’єкт до ремонту



Зразок заголовка

Після ремонту



Громадський простір

Облаштування території
на вул.Повстаньска,12а,12б



Зразок заголовка



Громадський простір

Облаштування території
на вул.Академіка

Рудницького,63-69



Зразок заголовка



Проект розумний 
район

Розумний 
район 

(вул.Наукова)



Зразок заголовка

Встановлення стовпців (вул.Володимира Великого-
Княгині Ольги, вул.Володимира Великого-

Кульпарківська



Зразок заголовка

Капітальний ремонт тротуарів на зупинках



вул.М.Сар’яна

після рейдів

до рейдів



вул.Героїв УПА, 33
до рейдів

після рейдів



вул. С. Бандери, 91 
до рейдів

після рейдів



Плани на 2018 рік: 

 Активізація роботи з мешканцями стосовно взяття дольової
участі в ремонті житлового фонду, благоустрою території

 заміна зупинок громадського транспорту на павільйони
нового взірця (заплановано облаштувати 3 павільйони на
вул.Володимира Великого,22, вул.Стрийській,104 та
вул.Рубчака,14)

 роз’яснювальна робота серед мешканців та якісний підбір
кандидатів в опікуни, піклувальники, для створення прийомних
сімей, будинків сімейного типу;

 наповнення електронного реєстру територіальної громади

 капітальний ремонт 12-ти об’єктів житлового фонду, зокрема
покрівель в 6-ти будинках та поточний ремонт 144 об’єктів,
зокрема 8-ми ліфтів та балконів у 9-ти будинках



Плани на 2018 рік: 

 забезпечення ЛКП кваліфікованими кадрами для якісного
надання послуг;

 покращення благоустрою та технічного стану водойми на
вул.Кульпарківській, 139 (в рамках комплексної екологічної
програми міста);

 озеленення, санітарна та формувальна обрізка древ та
висадження зелених насаджень (заплановано висадити понад
200 саджанців, зокрема на вул.Рубчака, Героїв Майдану,
Боберського);

 робота з суб’єктами господарювання щодо дотримання ними
норм чинного законодавства та сплати податків при здійсненні
господарської діяльності, організація для підприємців району
навчальних семінарів з питань трудового законодавства;

 робота з підприємствами, установами та організаціями району
щодо підготовки до дій при виникненні надзвичайних ситуацій





Дякую за увагу!


