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Звіт про виконану роботу у 2018 році 
 





















Житлове господарство 



Всього у 2018 році виконано роботи за кошти міського бюджету у 112 будинках 
на суму 15,5 млн.грн., що на 6,4 млн.грн. більше у порівнянні із 2017 роком. 
Найбільше коштів витрачено на ремонт покрівель, а саме: 8,9 млн.грн. 

Допомога мешканцям у проведенні ремонтів у житлових 
будинках за кошти міського бюджету у 2017-2018 роках, млн. грн.  
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Використання бюджетних коштів на ремонт житлового 
фонду у 2018 році 

вул. Поповича, 2 



Ремонт покрівель 

вул. Глібова, 10 вул. Князя Романа, 11 



Ремонт покрівель 

Пл. Св. Теодора, 4 
вул. Грушевського, 5 



Ремонт покрівель 
вул. Листопадового Чину, 12 

вул. Ужгородська, 8а 



Ремонт балконів 

Вул. І.Франка, 45 

Вул. Городоцька, 123 



Ремонт балконів 

Вул. Таманська, 6 Вул. Новаківського, 4 



Ремонтні роботи підпірної стінки на  
вул. Івана Франка, 109-111 



Завершено ремонт підпірної стінки на  
вул. Пильникарській-Б. Хмельницького 

До Після 



Модернізація ліфтового обладнання 

У 2018 році проведено ремонт та заміну ліфтового обладнання у шести будинках на суму 1 156,8 тис. грн. 



За дольової участі мешканців відремонтовано 
фасад будинку на вул. Лемика, 30 



Реформування галузі житлово-комунального 
господарства 

Зовнішні стіни, 
несучі конструкції 

Сходові клітки, 
сходові майданчики 

Коридори на 
поверхах 

Підвал, 
фундамент 

Земля під 
будинком 

Покрівля 

Ліфт, шахта, механізм 

Квартира 

Інженерні мережі 
(комунікації до 

квартири). Насосні 
підстанції, будинкові 
лічильники та інше 

обладнання 

Прибудинкова 
територія 
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Місцева влада 

призначить управителя 

самостійно 





Створення ОСББ 



Проведення зустрічей з головами ОСББ 

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

своїми руками!   

Щомісяця проводились 
зустрічі з ОСББ з метою 
вирішення проблемних 
питань будинків, які було 
знято з балансу міста 
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[ЗНАЧЕННЯ]; 
 [ВІДСОТОК] 

[ЗНАЧЕННЯ]; 
 [ВІДСОТОК] 

ЛКП ЖБК, відомчі, новобудови 

ОСББ Списано згідно ухвали  

Приватний сектор Приватний сектор(списано 1-2 квартирні) 

Самоуправління 

Житловий фонд 

На території району знаходиться 2513 житлових будинків різних форм 
власності і управління 



В рамках реформування 

галузі у 2018-2019 рр. 

проводиться списання 

будинків з балансу 
Після списання мешканці мають 
змогу обрати форму управління, 
в тому числі обрати управителя з 
числа компаній, які є на ринку. 

ЛКП проводять переорганізацію 
в комунальні управляючі 

компанії, які продовжать свою 
роботу. На даний час 

запроваджується побудинковий 
облік та гнучкі тарифи, які 

дадуть змогу обирати 
мешканцям які з послуг вони 
зможуть отримувати та за які 

зможуть оплачувати. 

ЛКП – управляючі 
компанії 

Центральне 

Старий 

Львів 

Айсберг 

Цитадель-

Центр 

Княже 

місто 

Снопківське 



Проведення ремонтних робіт ЛКП у житлових 
будинках Галицького району 

У 2018 році Львівськими комунальними підприємствами району виконані ремонтні роботи у житлових 
будинках на суму 4 684,0 тис.грн. Також взяли дольову участь мешканці на суму 677,9  тис.грн. 
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[ЗНАЧЕННЯ]; 
 [ВІДСОТОК] 

[ЗНАЧЕННЯ];  
[ВІДСОТОК] 

ЛКП - власними 
силами 

Кошти ЛКП із 
залученням 
підрядників 

Дольова 
участь 

Надано 
грошові кошти 

Надано 
матеріали 



Ремонт роботи, виконані силами ЛКП 

24 

Проведено ремонт та заміну покрівель у житлових будинках, де мешканці активно брали 
дольову участь. 

Вул. Шептицьких, 42 Вул. Волошина, 4 



Ремонт сходової клітки, влаштування світильників та 
поштової скриньки вул. Кубійовича, 31 



Сходові клітки 

Вул. Сербська, 6 Сербська, 8 

Вул. Огієнка, 8 Вул. Лепкого, 15 



Ремонт сходових кліток 

Вул. Стефаника, 11 
(ремонт сходової клітки) 

Вул. Під Дубом, 2  
(заміна електрощитка) 



Інші роботи 

Вул. Шолом Алейхема, 8 
(влаштування 
водовідводу) 

Вул. Князя Романа, 36 
(замощення подвір’я) 



Заходи з попередження виникнення надзвичайних 
ситуацій 

Заміна електрощитової на вул. Стефаника, 17 

Після До 

Протягом року, з метою 
попередження мешканців, на 
дошках оголошень  житлових 

будинків розміщувалась 
інформація про отруєння 

чадним газом. 



[ЗНАЧЕННЯ];  
[ВІДСОТОК] 

[ЗНАЧЕННЯ];  
[ВІДСОТОК] 

[ЗНАЧЕННЯ]; 
 [ВІДСОТОК] 

[ЗНАЧЕННЯ]; 
 [ВІДСОТОК] 

[ЗНАЧЕННЯ];  
[ВІДСОТОК] 

Електропостачання Дахи Прибирання Каналізація Водопостачання 

Реформована «Гаряча лінія» 

Всього у 2018 році на Гарячу лінію надійшло 2685 звернень з основних 
проблемних питань житлового господарства. Найбільше звернень зафіксовано з 

питань  водопостачання у будинки – 775. 



Три способи залишити повідомлення на 
гарячій лінії міста 

Зателефонувати за 
номером 1580 

Залишити повідомлення у 
групі “Фейсбук” 

Скористатись 
мобільним додатком 





Організація вивозу ТПВ з території району 

На території району розміщено 60 контейнерних майданчиків, на яких запроваджено 
роздільний збір твердих побутових відходів. 

Влаштовано новітні контейнери.  



Перший у Львові підземний контейнерний 
майданчик 

Пл. Соборна 



Створено майданчик для збору 
великогабаритних відходів на вул. Льва, 4а 

Від мешканців Львова безкоштовно прийматимуть великогабаритні відходи, 
меблі, шини, побутову техніку. Крім того, додатково будуть встановлені 

контейнери для роздільного збору таких відходів як ПЕТ-пляшки, скло і папір. 
Відкритий майданчик для прийому запрацює в першому кварталі 2019 року. 



Питання, які потребують вирішення 

• Перехід на нову систему управління у будинках; 
• Запровадження побудинкового обліку доходів та 

видатків на утримання житлового фонду; 
• Реформування ЛКП в управляючі компанії. 



Комунальне господарство 



Мета: створення належних умов для дозвілля, відпочинку та культурного життя 
мешканців міста. Підвищення статусу та покращення іміджу міста. 



Шляхове господарство 
 
  
 На замовлення районної адміністрації протягом 2018 року проведено роботи з ремонту 
брукованого покриття доріг на вулицях Котлярській та Просвіти  на суму 12 880,0 тис. грн. 

   
 
 
 

 

вул. Просвіти вул. Котлярська  



вул. Рутковича вул. Волошина  

 
  
  
Капітально відремонтовано дороги з асфальтобетонним покриттям на вулицях Самчука, 
Волошина, Війтовича та інші  на суму  5 411,0 тис. грн.    
Також, дорогу в плитці (фігурні елементи мощення) на  вулиці Рутковича на суму 1 756,0 тис. грн.   
 
  
 
 
 
 

У 2019 році заплановано виконати капітальний ремонт на вулицях Татарська, Липова Алея, Богдана 
Хмельницького (від вулиці Детька до вулиці Татарської). 

Шляхове господарство 



Двір по вул. Тиктора,6-8 

Відремонтовано двори на вулицях: Тиктора, 6-8; Листопадового Чину, 3;  Січових 

Стрільців, 10 та на  пл. Ринок, 8 на суму  1 065,0 тис. грн. 

У 2019 році заплановано виконати капітальний ремонт дворів на вулицях: 

Свєнціцького, 5, 7, 9, 11; Куліша, 6б; Івана Франка, 46-52; Зарицьких, 40 (проект громадського 

бюджету). 



Вул. Городоцька, 40 Сквер на пл. Я. Куроня  

Облаштовано громадські простори : 

- територія, розташована на вулиці Городоцькій, 40, на якій встановлено мистецько-архітектурну скульптурну композицію 

Українським бійцям Листопадового Чину; 

- сквер на пл. Я. Куроня 

Громадські простори 



З метою забезпечення доступності на  хідниках на пл.Марійській облаштовано пониження 
для маломобільних осіб,  встелено тактильну плитку та встановлено інформаційну 
таблицю  зі шрифтом Брайля для людей з вадами зору. 

Капітальний ремонт тротуарів 

проспекту Свободи (навколо пам’ятника 

Т.Г. Шевченка), алеї та тротуарів площі 

Марійської на суму  8 495,0 тис. грн. 

Ремонт тротуарів 



Відновлено роботу фонтану «Водолій» на вул. Коперника, котрий не працював більше 20 років.  

 Також, в планах 
районної адміністрації в 2019 
році провести роботи  щодо 
реконструкції фонтану 
«Кульбаба» на пл. Галицькій. 
 



Проведено роботи по реалізації проектів 
Громадського бюджету, а саме:  
капітальний ремонт двору на вул. 
Снопківська, 47.   
 

 У 2019 році в рамках Громадського проекту заплановано облаштувати  територію, прилеглу до коледжу 
ім. Івана Труша, для можливості комфортного і естетичного відпочинку студентів трьох навчальних закладів. 
 

Проекти «Громадського бюджету» 

Вул. Снопківська, 47 



 Для мінімізації ДТП роботи щодо нанесення дорожньої розмітки виконувались на всій території району, акцент був 
поставлений на ознакування пішохідних переходів біля шкіл.  
 На виконання рішень комісії з безпеки дорожнього руху, відремонтовано та встановлено близько 200  дорожніх 
знаків. Для унеможливлення заїзду автотранспорту на тротуари встановлено близько 1400 декоративних стовпчиків з металу та   
чавунних стовпців на суму  988,0 тис. грн.  

Безпека на дорозі 



Для очищення території району в зимовий період закуплено 75 т. хлорид магнію на суму 974,9 тис.грн.  
та 105 т хлорид кальцію на суму 1989,4 тис.грн. 



 
Влаштовано понад 1200 м. кв. квітників, засаджено 150 квіткових ваз,  влаштовано понад 70 підвісних вазонів з 

квітами, встановлено квіткові панно, заквітчано квітковий годинник на пл. Митній.  
 На посадку квітів витрачено 1 700,0 тис. грн., на покіс газонів -  701,6 тис. грн.,  також проведено зняття та 

формовку дерев на суму 2 076,9 тис. грн.  
 У звітному році висаджено 248 дерев та кущів  на вулицях: Котлярська, Дорошенка, пл. Кропивницького, 

пр. Свободи.   
  

Озеленення 



Об’єкти, які не вдалось завершити у 2018 році 

Капітальний ремонт вулиць Дібровна та Руданського.  

Оскільки процедури закупівель за вказаними об’єктами відбулися не з першого разу, 

роботи підрядниками розпочались восени 2018 року, та через несприятливі погодні 

умови не вдалось реалізувати повністю. Об’єкти є перехідними на 2019 рік. 

  

Візуалізація вул. Руданського 



Соціально-економічний 

розвиток 



Робота щодо детінізації заробітної плати та 
легалізації найманої праці 

  У 2018 році проведено 41 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 224 керівника підприємств, які 
погодились переглянути рівень 
середньомісячної заробітної плати. Так, 
середня заробітна плата у  листопаді 2018 
року по Галицькому району  становила 
9551 тис. грн..  

 Також, проведено 11 семінарів щодо 
дотримання вимог трудового 
законодавства.  

 



 Найбільшими платниками приватного сектору є: 
• ТзОВ «Галімпекс - склодзеркальний завод» (сплачено ПДФО  - 4 106,0 тис.грн.);     
• ПАТ «Укртелеком» (сплачено ПДФО 17 628,0 тис.грн.);  
• Філія – Львівське обласне управління Публічного акціонерного  товариства 

«Ощадбанк»   (сплачено ПДФО 19 706,0 тис.грн.).    

Надходження податку з доходів фізичних осіб (ПДФО) 
у 2018 році, тис. грн. 

Січень – грудень 2017 р. – 569 215,0  тис. грн. 

Січень – грудень 2018 р. – 639 943,0 тис. грн. 

Темп росту 2018/2017 рр. – 112,4% 

 



Динаміка заборгованості з виплати заробітної плати на 
підприємствах Галицького району у 2018 році 

0 
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1266,9 
1183,9 

825,2 
716,3 

595,1 535,4 

Станом на 01.01.2019  є неліквідована заборгованість з виплати заробітної 
плати працівникам  тільки на одному підприємстві - ДП «Український 
регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут 
«Укрзахідпроектреставрація» у сумі  535,4 тис. грн.  



 Літні майданчики 

 На території району під час сезонного періоду встановлення відкритих літніх 
майданчиків функціонувало з діючими паспортами - 281 літній майданчик. 



Демонтаж літніх майданчиків  

З   35 самовільно встановлених літніх майданчиків демонтовано: 
 28 - у добровільному порядку; 

  7 - в примусовому порядку. 
 



 
Інформацію щодо 11 літніх майданчиків, встановлених з порушеннями, а 

саме - невідповідністю погодженим проектам , скеровано в управління 
комунальної власності для вжиття заходів з  нарахування штрафних 
санкцій в десятикратному розмірі. В результаті проведеної роботи 

нараховано штрафні санкції у розмірі 635,0 тис. грн. 
 
  



Тимчасові споруди 

У Комплексну схему розміщення тимчасових споруд для здійснення 
підприємницької діяльності на території району включено  130 

тимчасових  споруд відповідно до ухвали Львівської міської ради 
№1568 від 02.03.2017 (зі змінами та доповненнями). Протягом 2018 

року демонтовано 3 самовільно встановлені тимчасові споруди. 



Стихійна торгівля 
Протягом року спільно з представниками 
Галицького відділу поліції м. Львова та ЛКП 
«Муніципальна варта»: 

• складено 149 протоколів про адміністративні 
правопорушення;  

• демонтовано 6 об’єктів торгівлі пересувної 
мережі з реалізації квасу та морозива;  

• вилучено  8 дитячих електромобілів, 1 
гіроборд, 1 сігвей. 



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

10.00 год. 

Впродовж 2018 року проведено 43 рейди та складено 50 протоколів за  
ст. 156 КУпАП (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, 

слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами). 



Акциз 

На засіданнях робочої групи опрацьовано понад 250 суб'єктів підприємницької 
діяльності , які мають діючі ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними 

напоями та тютюновими виробами і задекларували нульові або мінімальні 
зобов'язання з акцизного податку. Так, надходження акцизного податку з реалізації 
СПД роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 2018 рік становить 42 909,3 тис.грн. 



Проведено конкурс на найкраще оформлення  вітрин об'єктів 
торгівлі, вікон та балконів будинків центральної частини м. 

Львова до Великодніх свят 



Проведено конкурс на найкраще оформлення  вітрин об'єктів 
торгівлі, вікон та балконів будинків центральної частини м. 

Львова до Новорічних та Різдвяних свят 



Правове забезпечення діяльності 
районної адміністрації 
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29 справ 
Галицька РА 

позивач 

52 справи 
Галицька РА 
відповідач 

34 справи 
Галицька РА 
третя особа 

У 2018 році судами ухвалено 115 рішень, з них: 

Рішення ухвалені на 
користь ГРА 

У задоволенні позову 
відмовлено 



 

 

  
 

 

 

 

В провадженні перебувало 158 судових справ 

Всього прийнято участь у 504 судових засіданнях  

[ЗНАЧЕННЯ];  
[ВІДСОТОК] 

[ЗНАЧЕННЯ]; 
 [ВІДСОТОК] 

Ухвалено рішень на користь районної адміністрації 

Ухвалено рішень не на користь районної адміністрації 



 

 

 

  
 

 

 

 

Категорії справ, в яких адміністрація є: 

Позивач Відповідач 
Третя особа/ 

заінтересована 
особа 

• Приведення 

приміщень до 

попереднього стану. 

 

• Демонтаж 

кондиціонерів, 

систем вентиляцій, 

огорож,самовільно 

здійснених прибудов. 

 
 

• Скасування 

розпоряджень, 

постанов 

адміністративної 

комісії, визнання їх 

неправомірними . 

 

• Зобов’язання 

зняття з реєстрації 

місця проживання, 

укладення 

договорів найму, 

визнання права 

користування 

приміщеннями 

• Стягнення боргу на 

користь Управління 

комунальної 

власності, 

відшкодування 

завданої шкоди. 

 

• Визнання особи 

недієздатною, 

безвісно відсутньою, 

померлою 
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ст. 92 КУпАП (правопорушення у сфері 
охорони культурної спадщини) 

ст. 150 КУпАП (порушення у сфері 
користування жилими будинками та 
приміщеннями) 
ст. 152КУпАП (порушення у сфері 
благоустрою) 

ч.2 ст. 156 КУпАП (порушення у сфері 
правил торгівлі алкоголем) 

ст. 181-1 КУпАП (заняття проституцією) 

ст.182 КУпАП (порушення вимог щодо 
захисту населення від шкідливого шуму) 

ст.183 КУпАП (завідомо неправдивий 
виклик спеціальних служб) 

ст.186 КУпАП (самоуправство) 

Робота адміністративної комісії 
Прийнято 302 постанови 
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Загальна сума накладених 
штрафів - 149,00 тис.грн. 

Добровільно сплачено 
порушниками - 38,00 тис.грн. 

Подано постанов на примусове 
виконання у Галицький ВДВС на 
суму 110,00 тис.грн. 

Штрафні санкції згідно з постановами адміністративної  комісії 



 

 

 

  
 

 

 

 

[ЗНАЧЕННЯ];  
[ВІДСОТОК] 

[ЗНАЧЕННЯ]; 
 [ВІДСОТОК] 

Із застосуванням електронної системи закупівель "ProZorro" - 110 073,4 тис. грн. 

Без застосуванням електронної системи закупівель "ProZorro" (до 50 тис.грн.)- 4 373,6 тис. грн. 

У 2018 році укладено 512 договорів на виконання робіт, 
надання послуг та придбання товарів на загальну суму  

114 447,0 тис. грн. 



 

 

  
 

 

 

 

Закупівлі у системі «ProZorro» 

[ЗНАЧЕННЯ]; 
 [ВІДСОТОК] 

[ЗНАЧЕННЯ]; 
 [ВІДСОТОК] 

Всього проведено 134 торги 

Відкриті торги 

Допорогові закупівлі 

Для проведення 47 відкритих торгів було оголошено 71 закупівлю, з яких 23 не відбулося 
та оголошено повторно; 1 закупівлю відмінено. 
Для проведення 41 допорогової закупівлі було оголошено 63 закупівлі, з яких 21 не 
відбулася та оголошено повторно; 1 закупівлю відмінено. 



У Галицькому районі зареєстровано 52 325 мешканців. 
Протягом 2018 року оновлено 8 048 карток в реєстрі територіальної громади. 

  

Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання 
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Зареєстровано Знято з реєстрації 



Командно-штабні навчання із взаємодії 
спеціалізованих служб цивільного захисту 



 
 

 Ведення Державного реєстру виборців  
Галицького району 



Основні завдання Державного реєстру виборців - наповнення бази даних Реєстру на підставі 
подання суб’єктами відомостей періодичного поновлення. 

 

 

Впродовж 2018 року суб’єктами подано 210 подань, які включають 7 350 відомостей 
періодичного поновлення бази даних Реєстру. 

 



Кількість виборців в Галицькому районі станом на 31.12.2018 року 
становить 42 906. 

Постійних виборчих дільниць - 28. 
 

Зайшовши на сайт (drv.gov.ua) кожен виборець може бачити номер виборчого  округу, 
адреси виборчих дільниць та опис меж.  



 

В функціонуючому програмному ресурсі «Особистий кабінет виборця» кожен виборець 
може  перевірити правильність внесення своїх персональних даних до Державного 

реєстру виборців. 

 



Дякую за увагу! 
 


