


ІНВЕСТИЦІЇ В ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ
98 мультибордів, 20 кабінетів фізики, 31 3D-принтер, нова мобільна 
наукова лабораторія

ДОДАТКОВІ ГРУПИ В САДКАХ
38 додаткових груп для більше 1 тис дітей

КРАЩІ НА ЗНО
17 випускників отримали найвищі бали на ЗНО, грошова подяка від 
міста – по 2 та 10 тис грн

ПІДТРИМКА ВЧИТЕЛІВ
85 переможців програми «Успішний педагог» (по 25 тис грн)

ЛЬВІВ НАУКОВИЙ
250 тис грн на 11 наукових конференцій, по 25 тис грн 10 львівським 
вченим

ПІДТРИМКА ПРИВАТНИХ ШКІЛ ТА САДОЧКІВ
Львів першим в Україні запровадив фінансову підтримку приватним 
школам та садочкам в розмірі 30% (2,7 млн грн)

ОБДАРОВАНІ ДІТИ
16 кращих учнів отримали від міста по 10 тис грн

ОСВІТА
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МЕДІАТЕК БІЛЬШЕ
Відремонтовано 8 бібліотек, які стали медіатеками з різними 
тематичними зонами

ІНВЕСТИЦІЇ В ТЕАТРИ
У 3 театрах проведено ремонтно-реставраційні роботи 

ВІДЗНАЧЕННЯ НАЙКРАЩИХ
Відзначено 6 найкращих музейників (150 тис грн), 12 працівників 
культури (300 тис грн) та 7 менеджерів у сфері культури (175 тис грн)

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ КНИГИ
Вперше премія «Львів – місто літератури UNESCO» 150 тис грн, 
спецвідзнаки – двом перекладачкам по 25 тис грн

НОВІ МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ
Ремонти в 9 музичних школах, вперше закуплено 4 нові роялі 

ОНОВЛЕНИЙ СТАДІОН «ЮНІСТЬ»
Реконструкція стадіону «Юність» з оновленням трибун, крісел, 
роздягалок тощо

КУЛЬТУРА В РАЙОНИ
Відкрито народний дім в смт. Брюховичі,  ремонти і обладнання для 
народних домів, Палацу культури ім. Гната Хоткевича 

КУЛЬТУРА
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МЕДИЦИНА
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МЕДИЧНА РЕФОРМА
Підписано 530 тис декларацій про вибір лікаря

АМБУЛАТОРІЇ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 
Працює 18 амбулаторій, реконструйовано амбулаторію в Рудно, 
відремонтовано амбулаторію на Знесінні, розроблено ПКД на 
амбулаторію в Рясне

ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ – ОСНОВНЕ

НОВІ ЗАКЛАДИ
На Сихові відкрито Центр раннього втручання для сімей, у 8-ій і 
4-ій лікарнях створено 3 нові відділення 

В дитячу лікарню придбано сучасне спеціалізоване обладнання, 
облаштовано 3 операційні, закуплено 4 апарати штучної 
вентиляції легень для новонароджених

НОВІ СЕРВІСИ В МЕДЗАКЛАДАХ
«Електронна реєстратура» працює в 9 закладах. У 4-тій 
поліклініці запроваджено електронну амбулаторну карту

ЛІКАРІ ЗІ СВІТОВИМ ІМ’ЯМ У ЛЬВОВІ
На базі міських лікарень провідні фахівці з Канади, Великої 
Британії, США, Німеччини, Польщі проконсультували 342 і спільно 
з львівськими лікарями прооперували 66 пацієнтів зі всієї України

ПРОФІЛАКТИКА 
Під час профілактичних акцій обстежено 93 тис осіб. Під час 
акції «Здорове місто» обстежено 10,7 тис осіб 





ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КВАРТИРАМИ 
Для учасників АТО місто надало 60 квартир на вул. Під Голоском і Б. 
Хмельницького 

УНІКАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій на вул. 
Пекарській, 41 – приклад для України. Надано близько 14 тис послуг 
бійцям та їхнім рідним

ПРИКЛАД ДЛЯ УКРАЇНИ 
Допомогу від міста 100 тис грн отримали 1000 бійців АТО, загалом за 
час дії Програми – 2100 бійців. На соціальну підтримку учасників АТО 
з бюджету міста - понад 100 млн грн

ДОПОМОГА НА ПЕРЕДОВУ 
Придбано та передано військовим матеріально-технічних засобів на 
понад 1 млн грн

ДОПОМОГА 
БІЙЦЯМ АТО
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КОЖНІЙ ДИТИНІ – СІМ’Ю
5 дитячих будинків сімейного типу для 42 дітей. Придбано 11 квартир для 
дітей-сиріт 

МУНІЦИПАЛЬНІ ПІЛЬГИ
Місто відшкодовує частину житлово-комунальних послуг для ветеранів 
УПА, незрячих з 1 та 2 групою інвалідності, вдів ветеранів УПА та вдів 
політв’язнів

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ
Діє програма надання допомог сім’ям, в яких на утриманні 4 і більше 
дітей – по 5 тис грн, 6 і більше дітей – по 10 тис грн (раз на рік), 
щомісячна виплата по 3 тис грн сім’ям, в яких одночасно народилось 3 
і більше дітей до досягнення ними 2 р.

ПІДТРИМКА ДОВГОЖИТЕЛІВ ЛЬВОВА
Грошову виплату по 5 тис грн з нагоди відзначення уродин для тих, кому 
виповнилось 100 і більше років, отримав 21 довгожитель

НОВІ ОСЕРЕДКИ ДЛЯ МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Місто спільно з центром «Джерело» відкрило на вул. Кирилівській, 3а 
новий осередок для осіб з інвалідністю, старших 35 років. Триває 
створення осередку для молоді з особливими потребами, віком 18-45 
років, на вул. Роксоляни, 23

СОЦІАЛЬНА 
СФЕРА
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ВАЖЛИВІ 
ПОДІЇ РОКУ 
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БІЄНАЛЕ ДОВІРИ
Вперше у Львові відбулось Бієнале довіри — спільна ініціатива 
підприємців, митців, науковців та активістів задля відновлення 
довіри як соціальної звички

 

МОЛОДІЖНА СТОЛИЦЯ
Львів отримав перше місце у національному конкурсі «Молодіжна
столиця України». Відбувся Форум першої молодіжної столиці 2018

25 РОКІВ BOOK FORUM
939 заходів, 78 іноземних спікерів з 27 країн світу, 34872 відвідувачів 
ярмарку

20 РОКІВ В ЮНЕСКО
Львів відзначає 20-річчя внесення Ансамблю історичного центру до 
Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

100-РІЧЧЯ УТВОРЕННЯ ЗУНР
Облаштовано громадський простір та меморіал героям Листопадового 
Чину, запроваджена програма підтримки дослідників ЗУНР

ТОП-100 У ТУРИЗМІ
Місто Львів — єдине місто України, яке потрапило в щорічний рейтинг 
Euromonitor International — 100 туристичних дестинацій світу 2018 року





ВІДКРИТА 
ВЛАДА
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ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ
На «Громадський бюджет» львів'яни подали 159 проектів. Проголосувало 
68285 осіб. У 2019 році буде реалізовано 54 проекти на 38,198 млн грн

ВСІ ПОСЛУГИ – В ОДНОМУ ЦЕНТРІ
В кожному районі Львова діє Центр надання адміністративних послуг, 
тривають роботи зі створення офісів в смт. Рудно, смт. Брюховичі та 
м. Винники 

«ПРОЗОРИЙ ОФІС»
У Личаківському районі запрацював оновлений відділ соціального захисту 
за моделлю центру надання соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс»

МОДЕРНІЗОВАНА «ГАРЯЧА ЛІНІЯ МІСТА» 
Встановлено мобільний додаток «1580 Львів», е-mail та sms-розсилку, 
запроваджено автододзвін до мешканців, створено Facebook-групу, діє 
портал 15-80, короткий номер 1580 доступний з мобільного

Е-ПЕТИЦІЇ
На платформі e-dem.in.ua подано більш, ніж 170 електронних петицій. З них 
19 петицій назбирали необхідних 500 електронних підписів

СПІЛКУВАННЯ ЧЕРЕЗ ЧАТ-БОТ
@LvivCityHelper – швидкий і легкий доступ до публічної інформації 24/7. 
У планах – чат-бот у месенджері, набори даних про житлові будинки, бюджет 
закладів освіти, комунальне майно, графік руху громадського транспорту





ЦЕНТР БЕЗПЕКИ МІСТА
Центр безпеки міста опрацьовує відео з 280 камер загальноміської 
мережі відеонагляду, використовуються сучасні алгоритми аналітики 
з визначення номерних знаків та обличчя. В планах до 2020 року – 
встановлення 2000 камер

ОСВІТЛЕННЯ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ
Встановлено додаткове освітлення на 120 нерегульованих пішохідних 
переходах. У 2019 році заплановано підсвітити 150 переходів

ІНСПЕКТОРИ З ПАРКУВАННЯ
З листопада почали працювати інспектори з паркування. За листопад 
4 інспектори з паркування виписали 940 постанов 

БЕЗПЕКА
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ІТ-ПАРК
Найбільша інвестиція - канадська компанія Brookfield будує новий ІТ-парк 
на 14 тис нових робочих місць на перехресті вул. Стрийська-Чмоли

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК
Великий індустріальний парк "СіТіПарк Львів", площею 25 га, - це 3 тис 
нових робочих місць, інвестиція понад 50 млн євро від голландського 
гіганта нерухомості виробничого призначення СТР

НОВІ КЛАСТЕРИ
Створено Західно-український кластер модної індустрії, біотехнологічний 
кластер «Біотех і Фарма», Львівський кластер освіти та креативності, 
Кластер видавничої справи і поліграфії 

ВІДКРИТІШІ ДЛЯ СВІТУ
Відкрито 17 нових напрямків. Пасажиропотік зріс на 47,1% і досяг 1468,1 тис 
пасажирів. Кількість рейсів зросла на 28,3% - з 10088 до 14148

ІНДУСТРІЯ ДІЛОВОЇ ГОСТИННОСТІ
У Львові відбулося 283 конференції, які відвідало 63 тис конференц-делегатів

ЕКОНОМІКА
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ДЛЯ ЛЬВІВ’ЯН – КОМФОРТНИЙ ТРАНСПОРТ
Придбано 150 великогабаритних автобусів, 30 німецьких трамваїв, 
проведено тендер на закупівлю 50 нових тролейбусів, підсилено 
сполучення з м. Винники, смт. Брюховичі, мікрорайоном Рясне

КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
Проведено капітальний ремонт 7 тролейбусів, збільшено кількість 
випусків на тролейбусних маршрутах, збудовано 400 м контактної 
мережі

ТРАМВАЇ З БЕРЛІНА
Місто придбало 30 трамваїв із Берліна. До кінця року на маршут 
виїдуть 15, з наступного року – решта 15 трамваїв

ТРАНСПОРТ
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕПЛОВІ ПУНКТИ
У Сихівському районі триває встановлення ІТП у будинках. Проект реалізо-
вує ЛМКП «Львівтеплоенерго» спільного з ЄБРР. Роботи проводять по 165 
будинках

ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ БУДИНКІВ
ОСББ та ЖБК отримали 64 «теплі» кредити на 27,9 млн грн. З міського 
бюджету відшкодовано по 43 кредитах 4,2 млн грн

РЕМОНТИ ОБ’ЄКТІВ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
Замінено більше 10 км трубопроводів, проведено реконструкцію котелень 
на вул. Солодова, Шевченка, реконструкцію ЦТП на вул. Стрийській

ДБАЄМО ПРО ЕКОЛОГІЮ
Утилізовано 290 тис відпрацьованих люмінесцентних ламп. Започатковано 
безкоштовний збір великогабаритних електричних та електронних відходів. 
Зібрано 2500 різних видів непридатної техніки

ПІДТРИМКА МІСТОМ ОСББ
1247 ОСББ охоплюють 1310 будинків. Провели повну термомодернізацію 5 
будинків ОСББ та одного ЖБК в рамках програми відшкодування коштів з 
міського та державного бюджетів. У 15 будинках ОСББ провели капітальні 
ремонти, ще в 10 - заплановано

ЕНЕРГЕТИКА
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М. ВИННИКИ
Розвиток інфраструктури м. Винники: новий дитсадок, будівництво 
спортивного залу та облаштування території школи №47, ремонт 
басейну та санвузлів школи №29, реконструкцію каналізаційних 
мереж, ремонт доріг, рояль та дрібні музичні інструменти для школи 
мистецтв №9, зовнішнє освітлення, будівництво ЦНАПу

СМТ БРЮХОВИЧІ
Розвиток інфраструктури смт Брюховичі: будівництво школи №41, 
будівництво ЦНАПу, амбулаторії сімейної медицини №7, завершення 
облаштування велосипедної доріжки, утримання та облаштування 
Народного дому смт Брюховичі, рояль для школи мистецтв №7

СМТ РУДНО
Розвиток інфраструктури смт Рудно: добудова школи №74, будівництво 
ЦНАПу, амбулаторія сімейної медицини на вул. Шевченка, будівництво 
каналізаційно-насосної станції, утримання та облаштування Народного 
дому смт Рудно, інфраструктура

ІНВЕСТИЦІЇ 
В СУСІДНІ 
НАСЕЛЕНІ 
ПУНКТИ
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НОВІ ДИТЯЧІ КЛУБИ
Повністю оновлено 4 дитячі клуби - «Кросфіт», «Берегиня», «Сонечко», 
«Пілот». В мережі дитячих клубів займається 4 тис дітей

СПОРТИВНІ ТА ДИТЯЧІ МАЙДАНЧИКИ
Відремонтовано 7 спортивних майданчиків. Завершено облаштування 
28 дитячих майданчиків. 

ПРЕМІЇ ТАЛАНОВИТИМ 
Спортсмени та тренери отримали винагороди від 2 до 10 тис грн за 
спортивні досягнення. 100 кращих тренерів, які працюють з дітьми та 
молоддю, отримали по 25 тис грн 

ВІДКРИТІ КУБКИ ЛЬВОВА
Проведено 32 Відкритих кубки м. Львова з різних видів спорту, на них 
виділено 4 млн грн.

СПОРТ і 
МОЛОДЬ
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ГРОМАДСЬКІ ПРОСТОРИ
За 3 роки облаштовано 32 громадські простори, сквери, площі, цього 
року - 6 просторів

ОНОВЛЮЄМО ЛІФТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Рекордна сума на заміну ліфтів – 40 млн грн на 55 ліфтів

РЕМОНТИ ДОРІГ І ХІДНИКІВ
Відремонтовано більше 400 тис м2 доріг і тротуарів, дворових територій 

НОВІ ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ
Висаджено 10613 зелених насаджень (за бюджетні кошти - 3681, решта 
закуплено спонсорами)

НОВЕ ЖИТТЯ ЛКП «ЛЕВ»
Розпочато облаштування першого у Західній Україні банку крові для 
лікування собак. Показник прилаштування безпритульних тварин – 80%. 
Загалом 2000 прилаштувань за 3,5 р. Проведено безкоштовне чіпування 
домашніх улюбленців електронними мікрочіпами 

КОМФОРТНИЙ 
ПОБУТ

ПІДСУМКИ 2018





КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГОЛОВНИХ ДОРІГ
Завершено капітальний ремонт вул. Личаківської, розпочато - вул. 
Замартинівської. Проведено капітальний ремонт вул. Пластової, 
Просвіти, Котлярської, Зимновідської-Станційної тощо. Розпочато 
будівництво гравійної дороги від західного обходу Львова до 
житлового масиву «Білогорща»

РЕМОНТ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ
Повністю оновлено міські водогони протяжністю понад 5 тис м, 
магістральні - понад 2 тис м, замінено 9 тис м аварійних ділянок 
водопроводів

КАНАЛІЗУВАННЯ НЕКАНАЛІЗОВАНИХ ВУЛИЦЬ
Розпочато каналізування районів Стара Левандівка, Янівська-Прилбицька 
(Рясне-2), замінено 1050 м аварійних ділянок каналізаційних мереж 

НОВА ВЕЛОІНФРАСТРУКТУРА
Розпочато будівництво велодоріжок на вул. Сихівській, Виговського, 
Кн. Ольги – Сахарова

ПЛОЩА ДВІРЦЕВА
Проведено тендер на визначення підрядної організації. Передбачено 
збільшення інфраструктури громадського транспорту, кількості 
зупинок, громадський простір, фонтан, підземний паркінг. 
Реконструкція розпочнеться у 2019 році

ІНФРАСТРУКТУРА
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НОВИЙ КОМПЛЕКС З ПЕРЕРОБКИ ТПВ
За два роки у Львові має запрацювати механіко-біологічний завод із 
переробки відходів. ЄБРР та E5P надають місту 35 млн євро для 
будівництва заводу та рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. 
Будувати завод зголосилося 12 компаній з 11 країн світу. У другий етапу 
тендеру пройшли п’ять 

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОЛІГОНУ В ГРИБОВИЧАХ 
Підсилено та нарощено дамби озер збірників фільтрату, збільшено 
продуктивність станції очистки фільтрату, влаштувано 15 моніторинго-
вих свердловин. Роботи зі спорудження системи дегазації розпочнуть 
наступного року

ПІДЗЕМНІ КОНТЕЙНЕРИ
Реалізовано пілотний проект встановлення підземних контейнерних 
майданчиків на пл. Соборна (біля будинку №14). Встановлені 4 
контейнери різного об’єму

ВЕЛИКОГАБАРИТНІ ВІДХОДИ 
Облаштовано 2 пункти прийму великогабаритних будівельних 
відходів. Від мешканців безкоштовно приймають великогабаритні 
відходи, меблі, шини, побутову техніку

ПОВОДЖЕННЯ 
З ТПВ
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ВШАНУВАННЯ НЕБЕСНОЇ СОТНІ
Основні роботи зі спорудження меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні на 
вул. Кривоноса мають виконати до 1 лютого 2019 року. Залитий фундамент 
під оглядові майданчики, стелу покривають кортеном 

ПАЛАЦ ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ НА СИХОВІ 
Розроблено проект, який проходить коригування. Палац має бути на пр. 
Червоної Калини. Проектом передбачено лижний спуск, зали для різних 
видів спорту 

ГРОМАДСЬКИЙ ПРОСТІР І ЛЕВ 
До 100-річчя ЗУНР встановили скульптурну композицію, облаштували 
громадський простір на вул. Городоцькій, 40

КАНАТНА ДОРОГА 
Інвестиційний проект з будівництва підвісної оглядової канатної дороги 
протяжністю 500 м почнуть реалізовувати наступного року. Канатка матиме 
3 станції, музей мініатюр, оглядовий майданчик тощо

НОВА 
АРХІТЕКТУРА
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РЕСТАВРАЦІЯ ІСТОРИЧНИХ БРАМ
Відреставровано 30 брам (70% вартості – місто, 30% - мешканці). 
Наступного року впровадять програму співфінансування між містом і 
мешканцями реставрації вікон 

РЕСТАВРАЦІЯ БАЛКОНІВ В ІСТОРИЧНИХ БУДІВЛЯХ
Відреставровано 30 балконів

ДВА РОБОЧІ ФОНТАНИ
Відновили роботу фонтан «Криниця з левами» (70 років не 
працював) і фонтан «Водолій» (20 років не працював)

БЕРЕЖЕМО САКРАЛЬНІ СПОРУДИ
Реставрація 7 храмів

100-РІЧЧЯ ЗУНР
Відремонтовано фасад на вул. Винниченка, 2, відреставровано 
каплицю Є. Петрушевича (Личаківський цвинтар), відновлено більше 
700 хрестів УСС на кладовищах

РЕКОНСТРУКЦІЯ ІСТОРИЧНИХ СПОРУД
Реставрація 9 будинків – пам’яток архітектури

ІСТОРИЧНА 
СПАДЩИНА
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