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Комфортне проживання мешканців

Мета:  підвищення рівня проживання місцевого населення та гостей міста

•Відновлення житлового фонду. 
•Поліпшення експлуатаційних показників житлових будинків. 
•Зменшення кількості звернень та скарг з боку мешканців. 
•Довіра мешканців до влади.



Всього у 2017 році використано 16,7 млн. грн. бюджетних коштів на утримання об’єктів житлового 
господарства, що на 2,3 млн.грн більше порівняно з 2016 роком. 

Динаміка використання коштів з міського бюджету на утримання 
об’єктів житлового господарства 

у 2013-2017 рр., тис.грн. 

Поточний ремонт Капітальний ремонт Авар.-відновл. та ін. роботи Всього , тис.грн
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Використання бюджетних коштів на ремонт житлового 
фонду у 2017 році

Всього у 2017 році проведено часткову та повну заміну покрівель у 53 будинках 
на суму 10,7 млн.грн

Вул. Каліча Гора, 10 Вул. Зарицьких, 42



Ремонт дахів

Вул. Франка, 54

Вул. Грабовського, 4Вул. Дорошенка, 9



вул. Коперника, 27

Ремонт дахів



Ремонт дахів

Вул. Ш.Алейхема, 20

Вул. Шептицьких, 44

Вул. Колесси, 3



Вул. Куліша, 47
До і після виконання робіт

Відремонтовано 21 балкон загального користування на 
суму 2 882,7 тис.грн.



Пр. Свободи, 31 

ПІСЛЯ

ДО



Ремонт балконів

Вул. Драгоманова, 38 Вул. Коперника, 45



Інженерні мережі

Вул. Під Дубом, 22-24

Вул. Франка, 100

У 2017 році виконано роботи по 
ремонту та заміні інженерних мереж у 

26 будинках на суму 1 999,0 тис.грн



Вул. Під Дубом, 10  

До Після



Вул. Архипенка, 32

ДОДО

ПІСЛЯ



Підпірні стінки

Вул. Мартовича, 9

У 2017 році відновлено 4 підпірних стінки на суму 849,5 тис.грн. та виконано інші 
ремонтні роботи на суму 971 тис.грн.



Вул. Б.Хмельницького-вул.Пильникарська
До і після виконання робіт

ДО

ПІСЛЯ



Відновлення сходів та ремонт інженерної 
мережі  вул.Наливайка, 9



Виконання робіт із підсилення будинку 
пр.Свободи, 49



У 2017 р. обслуговування житлового 
фонду здійснювали 6 ЛКП району, 
фінансово-господарська діяльність 
яких є беззбитковою.  
На обслуговуванні Львівських 
комунальних підприємств – 2018 
будинків, в яких проживають 50261 
мешканців у 24006 квартирах. 
Кількість квартир з кожним роком 
зменшується у зв’язку з 
використанням їх під нежитлові 
приміщення. Збільшується кількість 
приватизованих квартир (понад 250), 
у яких власники не проживають.

Львівські комунальні підприємства, що 
обслуговують житловий фонд

Княже 

місто

Снопківське

Центральне
Старий 

Львів

Айсберг

Цитадель-

Центр
Княже 

місто

Снопківське



Квартплата

Електроенергія

Експлуатаційні 
витрати

100,02%

102,62%

102,20%

У 2017р збір коштів забезпечено на рівні 100%



2 503,7; 83%

82,8; 
3%

439,1; 
14%

кошти ЛКП кошти СПД кошти мешканців

Проведення ремонтних робіт ЛКП у житлових будинках 
Галицького району

У 2017 році Львівськими комунальними підприємствами району під час проведення толоки виконані ремонтні 
роботи у житлових будинках на суму 2 503,7 тис.грн. Також взяли дольову участь мешканці на суму 439,1 тис.грн. 

та СПД на суму 82,8 тис.грн
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Ремонт сходових кліток

24

Силами Львівських комунальних підприємств відремонтовано сходові клітки у 67 
будинках на суму      1 381 тис.грн. (В тому числі дольова участь мешканців на суму 

176тис.грн, та СПД  7 тис.грн) 

Вул. Вітовського, 6 Вул. Франка, 90



Ремонт сходових кліток

24

Вул. Франка, 113

Вул. Грушевського, 7



Ремонт покрівель

Вул. Газова, 16

Силами ЛКП проведено 
поточний ремонт та ремонт із 
частковою заміною покрівель 
у 71 будинку на суму 
736 тис.грн, в тому числі 
дольова участь мешканців 117 
тис.грн

Вул. Вербицького, 10



Інші ремонтні роботи Львівських комунальних 
підприємств

25

Ремонт підпірної стінки та сходової клітки вул.Франка, 113



Інші ремонтні роботи Львівських комунальних 
підприємств
25

вул.Драгоманова, 38

вул. Руська, 10



Додатково силами ЛКП у 2017 році проведено ремонт 
інженерних мереж у 59 будинках на суму 118,4 тис.грн. 



Виконання робіт ЛКП

1381; 
57%

117; 
5%

118,4; 
5%

789,6; 
33%

Сходові клітки

Інші роботи
(в.т.ч. підпірні стінки, 

брами, цоколя, фасади та 
ін)

Інженерні 
мережі

Покрівлі

Найбільше коштів було витрачено на ремонтні роботи сходових кліток, 

а саме 57% від загальних інвестицій ЛКП у житловий фонд 
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440; 
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137; 6%

1080; 
50%

410; 
19%

Звернення на «Гарячу лінію міста» з основних 
проблемних питань у 2017 році

Всього у 2017 році на Гарячу лінію надійшло 2142 звернень з основних проблемних питань 
житлового господарства. Найбільше звернень зафіксовано з питань електропостачання у 

будинки – 1080.

Прибирання

Водопостачання

Каналізація

Електро-

постачання

Дахи



Прибирання Водопостачання Каналізація Електропостачання Дахи
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Динаміка звернень на ЦМДС у 2013 – 2017 рр.

Кількість звернень на «Гарячу лінію міста» зменшилась з усіх 
питань. Не зважаючи на це, загальна кількість звернень є 

значною.
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Всього у Галицькому районі створено 130 ОСББ

В тому числі створено:

у 2015р – 5;
У 2016р – 52;
У 2017р – 15 ОСББ

Запрошуємо до самоорганізації у будинках шляхом 
створення ОСББ та управління власним будинком 

своїми руками!  



Схема функціонування ОСББ

ОСББ



Питання, які потребують вирішення

▪ Сприяння створення ОСББ; управлінських компаній. Обрання управителів 

будинків та передача будинків на самообслуговування;

▪ Покращання якості послуг, збільшення дохідної частини Львівських 

комунальних підприємств;

▪ Модернізація ліфтів, які вичерпали свій ресурс;  

▪ Проведення поквартирного розпуску електроенергії у будинках, які

знаходяться на балансі Львівських комунальних підприємств.



Комунальне 
господарство



Мета: створення належних умов для дозвілля, відпочинку та 

культурного життя мешканців міста. Підвищення статусу та 

покращення іміджу міста.

Покращення 

санітарно-технічного 

стану об’єктів 

благоустрою міста. 

Збереження об’єктів 

загального 

користування та 

інших природних 

комплексів та 

об’єктів. Підвищення 

рівня привабливості 

міста для місцевого 

населення, туристів 

та інвесторів. 
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Шляхове господарство

На замовлення районної адміністрації протягом 2017 року проведено роботи по ремонту доріг по вул. Замкненій,
Митрополита Андрея та облаштування паркінгу біля Львівського державного цирку.

Відремонтовано хідники по вул. Костюшка, вул. Стрийській (на ділянці від вул. Франка до вул. Дзиндри) та двір буд.
№4 по вул. Турецькій. Також розпочато роботи із капітального ремонту вул. Рутковича.

Ремонтні роботи поточного характеру проведено на території району по вулицях: Листопадового Чину, Рилєєва,
Матейка, Снопківська, пл. Міцкевича, пр. Свободи, Зелена, Вірменська, Театральна, Шота Руставелі, Опришківська, Винниченка,
Словацького, Кривоноса, Підвальна, Університетська, Кобилянської, Драгоманова.

На утримання фонтанів та пам’ятників - 506 тис. грн.

вул. Митрополита Андрея

Паркінг біля Львівського 
державного цирку



Ремонт тротуарів

вул. Стрийська (від Франка до Дзиндри) 

вул. Костюшка 



Благоустрій площі біля 
пам’ятника С. Бандері

з влаштуванням 
дитячого майданчика

Протягом 2017 року облаштовані громадські простори, зокрема, проведено роботи на таких об’єктах:
облаштування дитячого майданчика біля пам’ятника С. Бандері та завершення об'єкта будівництва
«Виготовлення пам’ятника С. Бандері з реконструкцією пл. Кропивницького у м. Львові»; проведено благоустрій
площі біля пам’ятника Т. Шевченка та площі Є. Маланюка із встановленням питного фонтану, який у зв’язку із
зимовим періодом законсервований.



Благоустрій площі біля 
пам’ятника Т. Шевченку

Благоустрій площі 
Маланюка



Проекти «Громадського бюджету» 
Ремонт двору на вул. Кирила і 

Мефодія, буд.29/31

ДО

ПІСЛЯ



Облаштування комфортної зупинки громадського транспорту 
на вул. Дорошенка, 9

До виконання робіт
Візуалізація проекту

По завершенні робіт



Безпека на дорозі

На замовлення районної адміністрації проводились інші поточні роботи щодо підтримання благоустрою території району в належному стані. А
саме: санітарне прибирання, очистка дощоприймачів, встановлення дорожніх знаків, турнікетного огородження, декоративних металевих та чавунних
стовпців для унеможливлення заїзду автотранспорту на тротуари. Для мінімізації ДТП роботи з нанесення розмітки виконувались по всій території
району, акцент був поставлений на ознакування пішохідних переходів біля шкіл за допомогою встановлення експериментальних дорожніх знаків «Діти
на дорозі».
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Безпека на дорозі



Висадка квітів

111

52

вул. Героїв Майдану сквер «На Валах» 

пл. В. Вишиваного



Влаштування озеленення району

111

52

вул. Героїв Майдану сквер «На Валах» 

пл. Катедральна

Пл. В. Вишиваного



Об’єкти, які не вдалось реалізувати у 2017 році

Капітальний ремонт вул. Рутковича

З об’єктивних причин роботи підрядником розпочались восени 2017 року і через
несприятливі погодні умови об’єкт не вдалось реалізувати повністю. Об’єкт є перехідним
на 2018 рік.

Капітальний ремонт двору з влаштуванням громадського простору по

вул. Гоголя, 6-8

В зв’язку з тривалими перемовинами з балансоутримувачем будинків, вдалось виготовити
тільки проектно-кошторисну документацію. Виконання безпосередньо будівельних робіт
буде проведено у 2018 році.

Дитячий майданчик на площі Святого Юра

Оскільки цей об’єкт повинен гармонійно вписатись в існуючий ансамбль споруд
зазначеного простору, для розроблення проекту дитячого майданчика на площі Святого
Юра необхідно було проведення всеукраїнського конкурсу з метою визначення найкращої
пропозиції. Станом на сьогодні є розроблено проектно-кошторисна документація.
Реалізація об’єкту - у 2018 році.



Проект капітального ремонту двору з влаштуванням 

громадського простору по        

вул. Гоголя, 6-8



Проект дитячого майданчика

на площі Святого Юра



Питання які потребують вирішення

▪ паркування автомобілів у недозволених місцях, що 
унеможливлює якісне прибирання доріг та тротуарів;

▪ ремонт вулиць С. Крушельницької, Д. Вітовського, 
Б.Хмельницького;

▪ благоустрій скверів на  площі Святого Теодора та 
площі Старий Ринок. 



Плани на 2018 рік

Ремонт доріг на вулицях Котлярська, Просвіти та завершити ремонт вул.
Рутковича.

Ремонт тротуарів на проспекті Свободи від пам’ятника Т. Шевченку до площі
Маріїнської та верхню терасу на вул. Коперника від вул. Грабовського до вул.
Колесси.

Капітальний ремонт дитячих майданчиків: на площі Святого Теодора, в
сквері Святого Юра.

Також виконати роботи із облаштування двох комфортних зупинок
громадського транспорту на вулицях Дорошенка, 1-7 та Дорошенка, 2-6.

Виконання робіт по реалізації проектів «Громадського бюджету» -
облаштування громадського простору в сквері по вул. Рибна та капітальний
ремонт дворів за адресами: вул. Снопківська,47 та вул. Гоголя,6-8.

Роботи по відновленню фонтанів «Водолій» на вул. Коперника,
«Кульбаба» на пл. Галицькій.



Плани на 2018 рік
Проект капітального ремонту 
дитячого майданчика на пл. 

Св.Теодора
Проект реконструкції 
фонтану «Водолій» на 

вул. Коперника

Проект облаштування 
комфортної зупинки 

громадського транспорту 
на вулиці Дорошенка, 2-6



Соціально-
економічний 

розвиток



Робота щодо детінізації та легалізації заробітної плати

✓ За 2017 р. проведено 51 засідання комісії з питань легалізації
заробітної плати та зайнятості населення, ліквідації
заборгованості з виплати заробітної плати, забезпечення
повноти і своєчасності сплати податків та єдиного соціального
внеску

✓ Заслухано 226 керівників підприємств які погодились 
переглянути рівень середньомісячної заробітної плати до рівня 
не менше 3200 тис. грн

✓Проведено 11 семінарів щодо дотримання трудового 
законодавства. 





Виконання

плану

110%

Надходження податок з доходів 

фізичних осіб у 2017 р., тис. грн.

Факт 2016 рік – 442 297,6

План 2016 рік – 441 455,0

Факт 2017 рік – 569 215,0

План 2017 рік – 544 320,8

Виконання 

плану 100,2%

Виконання плану 

105,7 %

126 918,6 тис. грн.

5,5%



Динаміка заборгованості з виплати заробітної плати на 
підприємствах Галицького району у 2017 році
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Літні майданчики

• У Галицькому районі м. Львова функціонувало з діючими паспортами 261 відкритий літній
майданчик

• зафіксовано 19 самовільно встановлених літніх майданчиків з них демонтовано:

- В примусовому порядку 14

- У добровільному 5





Тимчасові споруди

• У Комплексну схему 
розміщення тимчасових 
споруд для здійснення 
підприємницької діяльності 
на території Галицького 
району включено  153 
тимчасових  споруд 
відповідно до ухвали 
Львівської міської ради 
№1568 від 02.03.2017року. 
Демонтовано протягом 
2017р. 4 – ри тимчасові 
споруди.



Стихійна торгівля









Заборона роздрібної торгівлі алкогольними, 
слабоалкогольними напоями та пивом з 22.00 год. до  

10.00 год.



Акциз



Правове 
забезпечення 

діяльності 
районної 

адміністрації



Взяли участь у 1317 судовому засіданні.

Приведення до попереднього стану належні їм на праві
власності квартири, нежитлові приміщення

Демонтаж кондиціонерів, систем вентиляції, дашків, огорож,
самовільно здійснених прибудов

Приведення віконних заповнень до автентичного стану

Демонтаж малих архітектурних форми

Районна адміністрація звертається до суду з 
позовами про зобов’язання фізичних, 

юридичних осіб:

Позбавлення батьківських справ, способи участі батьків у
вихованні дітей, майнові спори, усиновлення дітей, визнання
громадян недієздатними та призначення опікуна, кримінальні
справи
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Винесено 204 постанови

Адміністративна комісія
Стаття 92  Порушення вимог
законодавства про охорону

культурної спадщини
18

Стаття 150 Порушення правил 
користування жилими будинками

і приміщеннями
56

Стаття 152 Порушення правил 
благоустрою у м. Львові

93

Стаття 152-1 Порушення правил 
паркування транспортних засобів

16

Ч.1 статті 154 Порушення правил 
тримання собак і котів

3

Ч.2 статті 156 Порушення правил 
торгівлі алкогольними напоями

5

Стаття 180 Доведення 
неповнолітньогодо стану 
алкогольного сп’яніння

1

Стаття 181-1 Заняття проституцією 5

Ч.2 статті 212-1 Несвоєчасна
реєстація батьками народження

дитини
7



Рішення де Галицька районна адміністрація 
позивач 

Позовні вимоги 
задоволено повністю 

53 (63%); 

Позовні вимоги 
задоволено частково 2 

(3%); 

Провадження у справі 
зупинено 3 (4%); 

Закрито провадження 
2 (2%); 

Відновлено 
провадження у справі 1 

(1%); 

У позовних вимогах 
відмовлено у повному 

обсязі 23 (27%); Позовні вимоги задоволено 
повністю 53 (63%)

Позовні вимоги задоволено 
частково 2 (3%)

Провадження у справі зупинено 3 
(4%)

Закрито провадження 2 (2%)

Відновлено провадження у справі 
1 (1%)

У позовних вимогах відмовлено у 
повному обсязі 23 (27%)

Всього 84 рішення



Рішення де Галицька районна адміністрація
відповідач

Позовні вимоги 
задоволено повністю 41 

(50%); 

Відмовлено у задоволені 
позовних вимог 30 (37%); 

Зупинено провадження 4 (5%);

Залишено без розгляду 7 (8%); 

Позовні вимоги задоволено 
повністю 41 (50%)

Відмовлено у задоволені позовних 
вимог 30 (37%)

Зупинено провадження 4 (5%)

Залишено без розгляду 7 (8%)

Всього 82 рішення



Реєстрація місця проживання

Відповідно до Закону України районні

адміністрації наділені

повноваженнями щодо

реєстрації/зняття з реєстрації місця

проживання/перебування та

формування і ведення реєстру

територіальної громади.

Всього у 2017 році
опрацьовано 7063 

звернень

Зареєстровано 2958 
громадян

Знято з реєстрації 23926 
громадян

Відмовлено 179 
громадянам 



Геоінформаційна підсистема АІТС «Державний реєстр
виборців»

В Галицькому районі 29 виборчих

дільниць.

- вулиць-218;

-житлових будинків 2 463;

-виборців-44 089.

Новинкою є Геоінформаційна підсистема
АІТС "Державний реєстр виборців».
Тепер можна бачити не тільки місця

розташування ДВК, а й території кожної
виборчої дільниці, що утворені на 

постійній основі.  



• Програмний ресурс “Особистий кабінет виборця”, який функціонує і

кожен може перевірити правильність внесення своїх персональних

даних до Державноого реєстру виборців.

• Звернулось 620 осіб.



Внутрішньо переміщені особи

Звернулось 454 виборців
особисто та надійшло 2987

запитів від органів
державної міграційної

служби щодо змісту
персональних даних.



Соціально-
правовий захист 

дітей



Станом на 01.01.2018 на обліку у відділі у 
справах дітей перебуває 48 дітей з них:

• 11 - діти сироти;

• 37 – діти, позбавлені батьківського 
піклування;

Під патронатним обліком перебуває 10 дітей 



Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування

Сімейні Альтернативні
Станом на 01.01.2018

41 дитина влаштована у 
сімейні форми 
виховання , з них:

- 35 під опікою 
громадян;

- 3 у прийомних сім'ях;

- 3 у дитячих будинках 
сімейного типу

• 7 дітей перебувають у 
закладах. Ці  діти 
потребують 
влаштування у сімейні 
форми виховання. 
Ведеться робота для їх 
влаштування.



Протягом року усиновлено 3 дитини, з них:

• 2 дитини усиновлено громадянами України;

• 1 дитина усиновлена іноземцями.

Відділом у справах дітей 
здійснюється контроль за 

дотриманням прав 
двадцяти двох 

усиновлених дітей, які 
проживають на території 

Галицького району м. 
Львова 



Діти які опинились у складних життєвих 
обставинах 

На обліку у відділі у справах дітей перебуває 11  дітей, які опинились у складних життєвих 
обставинах.

На батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки накладаються стягнення.



Громадяни, яких визнано судом недієздатними чи 
обмежено дієздатними

На обліку перебуває 74 
громадян, які визнано 

судом недієздатними чи 
обмежено дієздатними

71 громадян визнані 
судом 

недієздатними

3 обмежено-
дієздатними



СЛАВА УКРАЇНІ!

ГЕРОЯМ СЛАВА!



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


