


Сихівська районна адміністрація             

Львівської міської ради     

Звіт про роботу за 2018 рік



Сихівський район – один з найбільших житлових

масивів Львова, створений у 2000р.

Площа району = 1756,7 га 

У 2018 році населення району становило

150 344 мешканців.



Ціннісні орієнтації мешканців Сихівського району



• І - створення умов для 
комфортного проживання 
мешканців

• ІІ- облаштування 
благоустрою району;

• ІІІ- розвиток 
підприємництва;

• ІV- захист прав дітей;

• V- забезпечення
виконання вимог
законодавства.

Пріоритетні напрями роботи 

Сихівської районної адміністрації 

у 2018 році



Управління житловим будинком

Усього в 

Сихівському 

районі 

створено 258  

ОСББ

Динаміка створення ОСББ по району

- на даний час, відповідно до вимог 

чинного законодавства, 

здійснюється процедура списання 

будинків з балансового обліку ЛКП;

- мешканці вправі самостійно 

управляти будинком, створити 

ОСББ або обрати управителя;

- у нашому районі створено258 

об’єднань співвласників (ОСББ)
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Закон №417 надає співвласникам можливість вільного 

вибору форми управління власним будинком

Ви –

співвласник 

будинку

Альтернативи
Управління майном

Усі рішення

приймаються на

зборах

Створити ОСББ

Обрати 

управителя

Не робити 

нічого

50%

площі

50%

площі

Дії 

(самостійно 

управляти разом 

з іншими 

співвласниками)

Відповідальність 

за утримання 

будинку

75% 

площі

До 01.03.2019

Після 01.03.2019 

місцева влада 

призначить 

управителя 

самостійно



Щомісяця з головами ОСББ 

проводились зустрічі з метою 

вирішення проблемних питань 

будинків, які були зняті з 

балансу міста

Мешканці вправі самостійно управляти будинком, 

створити  ОСББ або обрати управителя



Виконано роботи з ремонту житлового фонду

за кошти з міського бюджету
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Відремонтовано покрівлі, підвальні розводки, 

електрощитові та ін.

Вид робіт
вартість, 

тис.грн.

Капітальний

ремонт 

ремонт покрівель 2253,0

інші роботи (кап.ремонт

електрощитової, кап.ремонт

будинків Енергетична, 8; 

Угорська, 27, виготовлення

проекту по Карманськогго, 8)

1337,7

ремонт ліфтів 4986,2

Поточний ремонт 

ремонт покрівель 6333,95

ремонт підвальних розводок 1653,7

ремонт електрощитових 501,6

Інші (заміна вітражних вікон, 

герметизація швів, ремонт 

сходів, тощо)

1496,7

Разом 18 562,8



Проведення капітального ремонту ліфтів 

за кошти з міського бюджету

У 2019р. на 

ремонт ліфтів 

виділено 7 000 

тис. грн.

У 2018р. завершено роботи з капітального ремонту 24 ліфтів 

на суму 4 986,2 тис. грн., (в т. числі 9 повністю замінено)



Поточний ремонт за кошти ЛКП

 ремонт сходових кліток – 35 під’їздів; 

 поточний ремонт покрівель – 80 буд.; 4,9 тис. м.кв.

 ремонт та часткова заміна інженерних мереж – 395 буд.

за дольовою участю мешканців замінено вікна в 12 під’їздах 



На 2019р. заплановано використати на доукомплектування 

дитячих майданчиків 500 тис. грн.  

Вул. Скрипника, 15 а Вул. Стрийська, 49

Капітальний ремонт дитячих майданчиків 

У 2018р. за кошти з міського бюджету виконано роботи з доукомплектування 

13 дитячих майданчиків на суму 491,0 тис.грн.



Збір та перерахунок коштів, заборгованість за ЖКП

• 1482,8

• 321,8 

• 3162,7

Враховуючи зміни в законодавстві, у 2018 році 

суттєво зменшилась кількість субсидіантів

01.01.2018 01.01.2019

К-сть 

субсидіантів

Субсидій, 

тис.грн.

К-сть 

субсидіантів

Субсидій, 

тис.грн.

18 527 3 258,46 5 893 1 101,1

>32%



житлове господарство  – 2236

незадовільне теплопостачання - 1185

електропостачання - 1024

благоустрою – 452

вул. витоки води і каналіз. – 612
водопостачання - 1444

Найбільше звернень у 2018 

надійшло з питань:

10781

13648

12249

19718 

2015 2016 2017 2018

15-80



4 ОСББ Сихівського району у 2018 

році отримали кредит на утеплення 

фасаду будинку з відшкодуванням 

30% з міського та 30-40% з 

державного бюджету. 

Підвищення енергоефективності 

житлового фонду

Програма “Теплий дім”

У рамках співпраці з ЄБРР заплановано 

встановити 409 ІТП в житлових будинках 

Сихівського району (1 черга - 165 ІТП -

проведено підготовчі роботи)

Співпраця з GIZ

В грудні 2018 стартував проект “Енергоефективний район м. Львова” 

в рамках співробітництва між Німеччиною та Україною. Пілотною 

зоною для реалізації проекту у Львові обрано Сихівський район.

1)

2)



Благоустрій об’єктів 

комунального господарства



Кошти використані на 

поточний ремонт доріг та 

тротуарів в 2014-2018 р.  

В 2018 році проведено 
поточний ремонт доріг та 

тротуарів, а саме:

вул. Стрийська, 63-71

вул. Г.Хоткевича

вул. В.Чукаріна

вул. Коломийська

вул. В.Вернадського

вул. К.Трильвського

вул. Б.-І.Антонича

та інші

2014 2015 2016

12631,3
тис.грн.

7153,1
тис.грн.

2981,8
тис.грн.

Поточний ремонт доріг та 

тротуарів

2018

13151,0
тис.грн.

вул.В.Вернадського

2017

15290,9
тис.грн.



вул. І.Кавалерідзе

вул. В.Вернадського, 34

Поточний ремонт доріг та тротуарів



В 2018 році проведено 
капітальний ремонт доріг та 

тротуарів, а саме:

вул. Освицька, 17

вул. А.Кос-Анатольського, 18

вул. К.Трильовського, 5

вул. Стрийська, 101

просп. Ч.Калини, 38-40

вул. Я.Гашека, 17

вул. Ф.Скорини, 20

вул. Тернопільська (від     
вул.Угорська до АГК №8 на 
вул.Тернопільській)

вул. Ф.Скорини, 8

вул. Ф.Скорини, 22

вул. К.Трильовського, 27а

вул. О.Мишуги

та інші

2015 2016

40633,0
тис.грн.

6471,8
тис.грн.

Капітальний ремонт доріг та 

тротуарів

18225,8 
тис.грн.

2018

23938,0
тис.грн.

2017

вул. Б.Антоненка - Давидовича, 1



вул. Б.Антоненка - Давидовича, 1



вул.К.Трильовського, 27а

вул.Ф.Скорини, 8



вул.Ф.Скорини, 22

Капітальний ремонт доріг

вул.Ф.Скорини,20



після ремонту

освітлення

вул. Тернопільська 

(від вул.Угорської 

до АГК № 8 на 

вул.Тернопільській)



вул.Хуторівка, 15-55 вул.Демнянська

Капітальний ремонт доріг



Виконання концепції безбар'єрності 

вул.В.Вернадського, 42 вул.К.Трильовського, 27а



Розпочато капітальний ремонт бульвару на вул.Я.Гашека



Сквер Гідності
площа перед КОЦ ім.О.Довженка

Пр. Червоної Калини



Залучення суб’єктів підприємницької діяльності  

Подяка суб’єктам

підприємницької діяльності, 

які долучились до виконання 

робіт з благоустрою



Закупівлі у системі «ProZorro»

За результатами 36 відкритих торгів було укладено 46 договорів на закупівлю 
товарів, робіт та послуг.

За результатами 45 допорогових закупівель було укладено 45 договорів. 





Відкриття нових об’єктів торгівлі, сфери послуг та 

створення нових робочих місць

Впродовж 2018 року                                          

у Сихівському районі  

відкрились нові об’єкти 

торгівлі  та сфери послуг.



Впродовж 2018 року зареєстровано 

платників основних видів податків 1840 

суб’єктів, окремих видів податків — 60

суб’єктів.      

На 1 січня 2019 року

зареєстровано:

Юридичних осіб — 6549,

Фізичних осіб — 10488,

Всього — 17037.

Кількість СПД у Сихівському районі



2016 2017 2018

198,4 млн. грн.

308, 2 млн. грн.

361,4 млн. грн.

В порівнянні з 2016 - у 2018 році сплата ПДФО 

підприємствами Сихівського району зросла у  

1,8 рази. 

Найкращими платниками є:

ТОВ “ЦВГ Україна”, ТОВ “Еріда Стандарт”,  

ПАТ “Укрнафтохімпроект”, ТзОВ “РСП “Шувар”,

Філія ТзОВ “Нестле Україна, 

ТзОВ “Об’єднана мода України”.

Сплата ПДФО підприємствами Сихівського

району у 2016-2018 роках



2016

2017

2018
4506 грн.

5829 грн.

7445 грн.

29,4%

27,7%

З 1 січня 2019р. набрав чинності                 

Закон України  “Про Державний бюджет 

України  на 2019 рік”, відповідно до ст.8 

якого встановлено розмір мінімальної 

заробітної плати

4173 грн. 

Зростання рівня середньої заробітної плати на 

підприємствах  Сихівського району



Впродовж року  проведено

5 семінарів  з суб'єктами підприємницької 

діяльності  щодо 

попередження випадків

порушення діючого 

законодавства в частині 

встановлених  законом вимог із 

забезпечення гарантованого 

державою рівня заробітної плати

Організація тематичних тренінгів , семінарів, 

навчань для суб’єктів підприємницької діяльності



Суб'єктами підприємницької діяльності у 

Сихівському районі за звітний період  

задекларовано  та сплачено з роздрібної 

торгівлі підакцизними товарами 

74, 3млн.грн., що становить 32%  від 

загального надходження по м. Львову.

Надходження акцизного податку від 

підприємств Сихівського району



Проведено

рейдів

148

В т.ч. по

неповнолітніх

3

Складено 

протоколів

35

розглянуто на 

адмінкомісіях

30

Штрафів 

на суму

26010 грн

Проведення рейдів

Працівниками відділів проведення рейдів та 

охорони громадського порядку   ЛКП 

“Муніципальна  варта” щоденно 

проводяться заходи щодо ліквідації 

стихійної торгівлі.

Впродовж року складено 76 протоколів про 

адміністративні правопорушення  за 

торгівлю у невстановлених місцях. 

На виконання рішення  виконавчого 

комітету ЛМР від 20.12.2010р. № 1768 “ 

Про заборону роздрібної торгівлі 

алкогольними, слабоалкогольними 

напоями та пивом, окрім 

безалкогольного ”



Проведена позовна робота Сихівською районною 

адміністрацією у 2018 році

По 34 справах розгляд 

продовжується у 2019 році



Зареєстровано 

місце проживання 

6385 громадян

Знято з 

реєстрації 

5535 громадян

Реєстрація/зняття з реєстрації  місця проживання 

громадян



Звертаємо вашу увагу

Онлайн-сервіс  

“Особистий кабінет виборця” 

www.drv.gov.ua

За мотивованим зверненням 

виборця орган ведення 

Державного реєстру виборців 

може тимчасово змінити 

виборцю місце голосування 

(виборчу дільницю) без зміни 

його виборчої адреси.



Профілактична робота відділу у справах дітей



1.Погашено заборгованості дітей-сиріт за житлово-

комунальні послуги, на суму понад 72 тис. грн.

2.Взято участь у 353 судових засіданнях щодо захисту

прав дітей.

3.Проведено 28 засідань комісії з питань захисту прав

дитини, де розглянуто 385 питань.

4.Ініційовано притягнення 19 батьків до адміністративної

відповідальності.

5.Подано до суду позовних заяв про позбавлення

батьківських прав 3 батьків відносно 2 дітей та про

відібрання 8 дітей від 8 батьків без позбавлення їх

батьківських прав.

Робота відділу, пов’язана із соціальним захистом дітей, 

захистом їх житлових та майнових прав дітей.



Кількість

дітей

4974 вихованців  

закладів дошкільної 

освіти (ЗДО)

16436 учнів закладів 

загальної середньої 

освіти

Освоєно з 

бюджету розвитку

37 481,4 тис. грн.
У закладах дошкільної освіти 

відкрито 13 груп, а саме:
ЗДО №17 (12 груп)

ЗДО №183 (1 група)

Проведено капітальні та поточні ремонтні роботи із заміни вікон,

огорож, капітальні ремонти спортивних майданчиків, спортзалів,

фасадів, ремонти санвузлів, харчоблоків, покрівель, відновлення

груп та садочків.

СЗШ №96

До

Після

У 2018 році проведено реконструкцію у закладах дошкільної 

та середньої освіти Сихівського району



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


