
Звіт  

управління молоді та спорту за 

2018 році 







Бюджет управління молоді та 

спорту 2018 рік – 115,75 млн. грн. 

 

Бюджет управління молоді та 

спорту 2019 рік – 143,21 млн. грн. 



 

Програма "Дитячий тренер 2018" визначила 

100 кращих дитячих тренерів з 47 видів 

спорту у Львові, які отримали грошову 

винагороду у розмірі 25 тис. грн. кожен  

 



Проведено 29 Відкритих кубків м. Львова з 

різних видів спорту, на які 

виділено близько 4 млн. грн 







Міжнародний легкоатлетичний захід  

Grand Prix Lviv Half Marathon 2018 10 

червня у Львові зібрав 2 400 бігунів із 26 

країн світу.  



Вперше у Львові відбулись неймовірні 

перегони "Гонки Нації". Загалом більш ніж 

700 учасників з усіх регіонів країни. 



 
У Львові відбувся Відкритий кубок 

Львова з мотокросу на Майорівці 



Традиційна наймасштабніша 

велоподія в Західній Україні – 

ЛЬВІВСЬКА СОТКА 



Кубок Львова з Тріатлону 2018 «Lviv Triathlon 

Cup 2018» — це cпортивна подія 2018 року. 



Міжнародний турнір зі стрільби з лука 

«Золота осінь 2018». 

Вперше, фінальні змагання та нагородження 

пройшли у самому серці Львова — на площі 

перед Оперним театром. 
 



Чемпіонат Європи з бодібілдингу 

 

 



 Міжнародний турнір з хокею                     

«Львів Трофі 2018» 

 



Всеукраїнський турнір з фехтування пам’яті 

Вадима Андрієвського 

В турнірі приймала участь українська 

фехтувальниця,олімпійська чемпіонка – 

Ольга Харлан 

 



На оновленому стадіоні «Юність» 

українці прийняли збірну Люксембургу 

у межах чемпіонату Європи з регбі-15 



Відбувся тренінг з інноваційних видів спорту для вчителів 

фізкультури від Спортивного руху Олександра Педана 

«ДжуніорЗ», в межах якого відбулося підписання Меморандуму 

з Львівською міською радою. 



Завершення реорганізації ДЮСШ 

 



Оптимізація ДЮСШ 

 9 ДЮСШ (Управління освіти) переходять в 

підпорядкування Управління молоді та спорту 

 У власність територіальної громади м. Львова 

переходять СДЮШОР «Електрон», ДЮСШ з 

шахів «Дебют», ДЮСШ «Буревісник» з кінного 

спорту 

 95 тренерів-викладачів переходять з 9 ДЮСШ, 

які знаходились на фінансовій підтримці 

 Загалом у підпорядкуванні Управлінню молоді 

та спорту буде 14 ДЮСШ (було 25) 



Львівський комунальний заклад 

«Клуб ігрових видів спорту» 

 Львівський комунальний заклад «Клуб ігрових 

видів спорту» розпочав свою роботу з 20 

вересня 2018 року. У клубі культивується 6 

видів спорту, а саме: баскетбол, волейбол, 

водне поло, гандбол, регбі, футзал. 

 Станом на 20 грудня, у клубі працевлаштовані 

24 тренерів, які працюють з понад 800 дітьми. 

 Одна з унікальностей цього клубу- немає 

вікового обмеження для спортсменів, яке було 

в ДЮСШ. Залежно від навчально тренувальної 

програми, вік спортсменів починається з 7-8 

років. 

 





 Навчально-тренувальний процес відбувається 

як на спортивних базах так і в закладах освіти. 

 Середня заробітня плата тренера складає 10-

16 тис. грн. 

 Також, до кінця цього року кожен виду спорту, 

буде укомплектований спортивним інвентарем, 

формою для тренувань і змагальної діяльності. 

 Також, за період існування вихованці клубу 

приймали участь у змаганнях з футзалу, 

баскетболу, волейболу, гандболу. 

 





Профінансовано більше  

180 спортивно-масових заходів.  

Виділено близько 4 млн.грн. 



113 тренерів та спортсменів отримали грошові 

премії за спортивні досягнення 

Сума преміювання становить до 10 тис. грн. 



 64 організації отримали сучасний спортивний 

інвентар та спортивну форму на суму 3 млн. 

грн. 



Підтримка команд вищої 

спортивної майстерності  

У 2018 році командам вищої спортивної майстерності 

було надано фінансову підтримку в розмірі до 200 тис. 

грн. кожній. 

 Волейбольний клуб «Барком-кажани» 

 Гандбольний клуб «Галичанка» 

 Регбійний клуб «Сокіл-регбі» 

 Футзалальний клуб «Енергія» 

 Ватерпольний клуб «Динамо» 

 Баскетбольний клуб «Львівська Політехніка» 

 Гандбольний клуб «Ска-Львів» 

 

 

 



Програма підтримки НОКУ 

Сума фінансування 100 тис. грн. 

Сума фінансування на 2019 рік   

становитиме 300 тис. грн.  



Підтримка студентського спорту 

 
Було надано фінансування організації «ГАРТ» 

у розмірі 300 тис. грн. для підримки 

студентського спорту. 
 



Проведено понад 100 заходів молодіжних 

громадських організацій, на які було виділено 

1 121 600 грн.  



На виконання програми підтримки ПЛАСТУ 

було виділено понад 2 млн. грн 



В рамках виконання програми підтримки 

ПЛАСТУ проводяться ремонтні роботи 

домівок 



В рамках реалізації бюджету розвитку міського 

бюджету тривають або закінчено роботи по 42-ох 

дитячих ігрових майданчиках 



За ініціативи Управління молоді та спорту 

районним адміністраціям буде виділено близько 

19 млн. грн. на поточний ремонт та 

обслуговування дитячих майданчиків 



Дитячі клуби Львова 
 

 У мережі дитячих клубів м. Львова близько 60 гуртків, в 

яких залучено понад 4000 дітей. 

 

 Повністю оновлено дитячий клуб «Кросфіт» по вул. 

Корольова, 10, клуб «Берегиня» по вул. Граб’янки, 13, 

клуб «Сонечко» на Мазепи, 13 та клуб «Пілот» по вул. 

Петлюри, 17. 



 

 Тривають завершальні роботи по 

відкриттю 5 нових дитячих клубів 

по вул. Дністерській, 12, вул. К. 

Левицького, 16, пл. Старий Ринок, 

3 та вул. Пасічній, 64, вул. 

Науковій, 29 

 

 Підготовлено документацію для 

проведення ремонтних робіт ще у 

4 Дитячих клубах (вул. Довженка, 

6, вул. Пекарська, 22, вул. Огієнка, 

12 та Огієнка, 18). Роботи в цих 

клубах розпочнуться в першій 

половині 2019 року. 

 

 Проведено наймасштабний 

промоційний захід «Територія 

Дитячого Дозвілля». 

 

 



Розпочали свою 
діяльність гуртки 

короткого перебування 
дітей в ранковий час 

Працюють інклюзивні 
гуртки для дітей з 

інвалідністю в дитячих 
клубах 



126 дітей оздоровилися у дитячому таборі  

ДЛОК «Сузір’я Таврії», що на березі Чорного моря.  

З місцевого бюджету виділено більше 1 млн. грн.  



Понад 1000 дітей взяло участь у Програмі 

плавання. Загальна вартість програми – 400 

тис. грн. 

 

 

 

 

  
 



Капітальний ремонт майданчиків ЛКП 

«Спортресурс» на загальну суму 11 млн. 

грн  

 



Скейт-майданчик на вул. Винниченка,4 



Мультифункційний майданчик з 

полівеніловим покриттям                             

та вуличними шахами  

на вул. Винниченка, 4 



Майданчик для занять із «Street Workout» на 

вул. Хоткевича, 40-44 



Мультифункційний майданчик з резиновим 

покриттям, вуличними тренажерами та 

зоною «Street Workout» на вул. Марка 

Вовчка, 3 



Мультифункційний майданчик з штучним 

покриттям, на вул. Чорноморська, 12 



Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку території 

Реконструкція спортивного комплексу з 3 

тенісними кортами  на вул. Кастелівка,8 (ЛКП 

Спортресурс)  на суму 27 млн. грн. 



ЛКП «Спортресурс» було закуплено 

спортивний інвентар, яким тепер матимуть 

змогу користуватись спортивні федерації, а 

саме: 

 

 

-боксерський ринг, 

  

-човен (каное),  

 

-байдарка, 

 

-татамі для дзюдо, 

 

 

-мобільні трибуни, 

 

-інвентар для силових вправ. 

 



Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку території 

Створено  ЛКП «Палац ігрових видів спорту» 

для будівництва палацу спорту у житловому 

масиві Сихів. 

 



Плани  

управління молоді та спорту 

 на 2019 рік 



Будівництво першого комунального залу для 

єдиноборств на вул.Стрийська,87 



Капітальний ремонт мультифункційного 

майданчика на вул. Величковського, 16-18 

(Рясне-2) 



Капітальний ремонт мультифункційного 

майданчика з тенісними кортами на вул. 

Йосипа Сліпого,33 



Капітальний ремонт мультифункційного 

майданчика на вул.Тракт Глинянський, 147а 



 Програма надання фінансової підтримки 

перспективним спортсменам для участі в 

Олімпійських Іграх 2020 



Програма підтримки 

ветеранського спорту 

 

 



Дитяча інфраструктура 

 Розроблення Європейського стандарту вигляду 

дитячих ігрових майданчиків  



 Інклюзивність  дитячих майданчиків 

Дитяча інфраструктура 



 Відкриття 7 нових Дитячих клубів 

(вул. Наукова,  29, вул. Дністерська, 12, вул. К. 

Левицького, 16, пл. Старий Ринок, 3, вул. 

Пасічній, 64, вул. Огієнка, 12 та вул. Огієнка, 18) 

 

Дитяча інфраструктура 

 



ДЯКУЄМО 

ЗА 

 УВАГУ! 


