Звіт виконавчих органів
Львівської міської ради
за 2007 рік

Шановні депутати,
До Вашої уваги звіт виконавчих органів влади про діяльність за період 2007 року. Львівська
міська рада та її виконавчі органи пропрацювали
у непростий, але багатообіцяючий період розвитку міста. Це, з однієї сторони, період непростих
змін та трансформацій, політичної турбулентності на столичному Олімпі, різкого зростання цін на
енергоносії, що у першу чергу відчувають комунальні підприємства, а відтак і мешканці українських міст, а з іншої – період нових шансів.
Наші спільні зусилля уже дали позитивні результати: за період з 2005 по 2007 роки нам вдалось
вдвічі збільшити бюджет міста, розпочати оновлення комунальної інфраструктури, кардинально поміняти ситуацію із залученням інвестицій в
місто, впритул наблизитись до вирішення однієї
з найбільш болючих львівських проблем – постачання води мешканцям.
Однак, попереду ще більше роботи. На нас з
Вами розраховує не лише громада міста, але й
усі ті, для кого Львів був і залишається символом
європейських устремлінь України. І від того, наскільки консолідовано ми працюватимемо, залежить успіх нашого міста.
З повагою,
Міський голова Львова		

Андрій Садовий

Департамент фінансової політики

У 2007 році департамент фінансової політики
здійснював відповідно до повноважень функції
щодо складання і виконання бюджету м. Львова.
До складу департаменту входить управління
фінансів, управління адміністрування місцевих та
залучених фінансів і відділ бухгалтерського обліку та звітності.
Штатна чисельність департаменту складає 78
штатних одиниць.

виконання міського бюджету м. Львова за 2007
рік та заходи щодо виконання міського бюджету
м. Львова на 2008 рік») та затверджено міською
радою (ухвала ради від 28.02.2008 р. №1582).
Інформація про виконання бюджету оприлюднена в засобах масової інформації та мережі
Інтернет.
Організаційна робота з питань виконання
бюджету
Міський бюджет м. Львова на 2007 рік затвер
джений відповідно до ухвали міської ради від
05.01.2007 р. № 478.
Для забезпечення виконання міського бюджету у 2007 році підготовлені відповідні заходи, які
затверджені рішенням виконавчого комітету від
30.03.2007 р. №153.

Виконання міського бюджету
м. Львова за 2007 рік
До загального фонду міського бюджету м.
Львова у 2007 році надійшло доходів в сумі 1061,2
млн. грн., спеціального фонду — 245,4 млн грн.,
всього 1306,7 млн грн.
У порівнянні з 2006 роком доходи міського
бюджету зросли на 246,0 млн грн або на 34,9 відсотка, в тому числі доходи загального фонду – на
229,4 млн грн, спеціального фонду – на 16,6 млн
грн.
Як і в попередніх роках, у 2007 році продовжи
лась тенденція зростання обсягу надходжень до
бюджету. Протягом 2005-2007 років їх обсяг зріс
більш ніж у 1,8 рази і темп зростання склав 183,2
відсотка.
Дохідна частина загального фонду бюджету
без урахування міжбюджетних трансфертів виконана в сумі 770,7 млн грн, що складає 112,8 відсотка до розрахункового показника Міністерства
фінансів України та 102,6 відсотка до уточненного
плану на рік.

Департаментом фінансової політики підготов
лено на розгляд виконавчого комітету та міської
ради звіт:
- про виконання міського та районних бюджетів м. Львова за 2006 рік
- про виконання міського бюджету за 1-ий 		
квартал 2007 року
- за 1-ше півріччя 2007 року
- за 9-ть місяців 2007 року.
Керуючись бюджетним законодавством,
враховуючи пропозиції головних розпорядників коштів міського бюджету та районних адміністрацій, протягом року підготовлено з питань
виконання загального та спеціального фондів
бюджету проекти:
- 29 розпоряджень міського голови
- 45 рішень виконавчого комітету
- 21 ухвали міської ради.

Доходи бюджету розвитку склали 132,8 млн
грн, з них надходження від відчуження майна комунальної власності – 55,4 млн грн, від продажу
землі — 25,1 млн грн та кошти, одержані з загаль
ного фонду бюджету — 52,3 млн грн.
Видатки загального фонду міського бюджету
проведені в сумі 1040,0 млн грн, спеціального
фонду – 281,7 млн грн, всього 1321,8 млн грн та
кредитування з загального фонду бюджету – 3,5
млн грн.
За 2007 рік видатки загального фонду без врахування міжбюджетних трансфертів склали 785,0
млн грн або 98,2 відсотка до уточненного плану і
на 16,6 відсотка більше ніж у 2006 році.
За економічною класифікацією поточні видатки становлять 714,8 млн грн або 91,1 відсотка
від обсягу видатків загального фонду бюджету. З
вказаної суми на захищені статті видатків (оплата
праці з нарахуваннями, медикаменти, продукти
харчування, оплата комунальних послуг і енергоносіїв) використано 557,7 млн грн. Частка їх у
видатках загального фонду склала 71,1 відсотка.
Цей показник у порівнянні з 2006 роком збільшився на 150,1 млн грн або на 26,9 відсотка.

Крім цього, опрацьовано проекти розпорядчих документів з питань формування та виконання бюджету, підготовлених виконавчими органами ради:
- 310 розпоряджень міського голови
- 83 рішень виконавчого комітету
- 47 ухвал міської ради.
Протягом року департаментом розглянуто
2926 листів з питань складання та виконання бюджету.
Згідно з рішенням виконавчого комітету від
20.07.2007 р. № 486 «Про розміщення бюджетних коштів на депозитних рахунках банку (ів)»
надано дозвіл на розміщення в банківських установах коштів в сумі 40,0 млн грн. За результатами конкурсу вказані кошти розміщені на депозитних рахунках ВАТ СКБ «Дністер» — 15,0 млн грн
(депозитна ставка 16,0 відсотків), ВАТ «Родовід
банк» — 15,0 млн грн (депозитна ставка 15,5 відсотка), КБ «Українська фінансова група» — 10,0
млн. грн. (депозитна ставка 15,0 відсотків).

Звіт про виконання міського бюджету м.Львова
за 2007 рік схвалено виконавчим комітетом (рішення виконкому від 18.02.2008 р. №69 «Про
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Від розміщення коштів на депозитних рахунках у 2007 році до загального фонду міського
бюджету надійшло 1,7 млн грн.

та виконання міського бюджету.
За результатами проведеної роботи вже в
цьому році сформовано за пропозиціями головних розпорядників коштів і подано на затвердження міською радою міський бюджет м. Львова на 2008-2010 роки за програмно-цільовим
методом (ухвала ради від 28.02.2008 р. № 1580)
та переліки об`єктів, видатки на які у 2008 році
будуть проводитись з бюджету розвитку міського бюджету та цільового фонду розвитку соціальної інфраструктури м.Львова, за програмноцільовим методом (ухвала ради від 15.05.2008 р.
№ 1774).

На виконання завдань головфінуправління
та Міністерства Фінансів України працівниками
управління фінансів підготовлено 543 інформації.
У 2007 році проведено 283 тематичні перевірки з питань виконання бюджету та 130 перевірок
правильності складання і затвердження кошторисів бюджетних установ.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 28.02.2002 р. №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження
та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» управління фінансів доводить
до головних розпорядників коштів міського бюджету дані про граничні обсяги видатків, погоджує кошториси та зміни до них, погоджує штатні
розписи виконавчих органів ради, перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів
установ. У встановленому порядку складає бюджетний розпис доходів і видатків міського бюджету з помісячним розподілом та протягом року
вносить зміни до кошторисних призначень за
пропозиціями головних розпорядників коштів.

Управлінням фінансів проведено 3 семінари
з головними розпорядниками коштів з питань
формування бюджету та спільно з консультантами проекту «Реформа місцевих бюджетів» проведено 8 семінарів-навчань з питання програмноцільового методу складання і виконання
бюджету.
У серпні 2007 року департаментом фінансової
політики організована офіційна зустріч керівників
фінансових служб міст, які приймають чемпіонат
Європи з футболу «Євро 2012».
За результатами зустрічі, з метою забезпечення виконання комплексу робіт по підготовці міст
до проведення чемпіонату, прийнятий Меморандум, а також направлені листи в Міністерство фінансів України і Кабінет Міністрів України з пропозицією визначити додаткове джерело доходів
місцевих бюджетів міст, які беруть участь у проведенні фінальної частини чемпіонату з футболу,
– відрахування від податку на прибуток підприємств комунальної власності в розмірі 50 відсотків та внести відповідні зміни до Закону України
«Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу в Україні»,
проекту Закону України «Про Державний бюджет
України на 2008 рік» та інших законодавчих актів
на 2008-2012 роки.

Спільно з органами Державного казначейства
проводилась робота з питань виконання бюджету, вдосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів та обміну відповідною
інформацією.
Формування проекту бюджету
м. Львова на 2008 рік
Для забезпечення складання проекту міського
бюджету м.Львова у терміни, визначені бюджетним законодавством, прийнято розпорядження міського голови від 31.05.2007 р. № 216 «Про
організацію роботи щодо формування проекту
міського бюджету м. Львова на 2008 рік», яким
затверджено Бюджетний календар і типові форми бюджетних запитів.
Відповідно до ухвали міської ради від
05.07.2007 р.р. № 993 «Про Основні напрями бюджетної політики міста Львова на 2008 рік (Бюджетна резолюція)», угоди про співпрацю між
проектом «Реформа місцевих бюджетів в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку, та Львівською міською радою,
департаментом підготовлено розпорядження
міського голови від 12.07.2007 р. № 298 «Про запровадження програмно-цільового методу складання та виконання міського бюджету м. Львова», яким утворено Дорадчий комітет з питань
бюджетної реформи, затверджено план заходів
на 2007 рік щодо запровадження програмноцільового методу та графік проведення навчання працівників виконавчих органів міської ради
з питань програмно-цільового методу складання
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Департамент економічної політики

У сфері планування розвитку міського господарства основними завданнями департаменту
є підготовка програми соціально-економічного та
культурного розвитку м. Львова на плановий період, подання її на затвердження ради, ведення
контролю за її виконанням, подання на розгляд
ради звітів про хід і результати виконання програми, формування бюджету розвитку міського
бюджету.
У минулому році проведено аналіз виконання
Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Львова за 2006рік (рішення виконкому від 23.03.2007 року №142 та ухвала міської
ради від 10.05.2007 року №790). На основі проведеного аналізу підготовлено Муніципальний
реєстр для Асоціації міст України. Програма
соціально-економічного та культурного розвитку
м. Львова на 2007 рік схвалена рішенням виконавчого комітету від 26.12.2006 року №1528 та 28
грудня 2006 року затверджена ухвалою міської
ради.
Впродовж року проводився щоквартальний
моніторинг основних показників розвитку господарського комплексу міста (додаток 1, таблиця 1)
та щоквартально підводилися підсумки виконання Програми соціально економічного та культурного розвитку м. Львова на 2007 рік. Аналіз виконання Програми за перше півріччя та дев’ять
місяців 2007 року було внесено на розгляд виконкому та міської ради по якому прийнято відповідні рішення щодо неналежного виконання
заходів Програми.
В січні 2007 року департаментом сформовано
проект бюджету розвитку міського бюджету, який
погоджено з постійними комісіями міської ради і
затверджено ухвалою міської ради від 13.02.2007
року №555. Департаментом проводився аналіз
виконання бюджету розвитку міського бюджету
станом на перше та п’ятнадцяте число кожного
місяця, а також щотижневий аналіз засвоєння
субвенції з державного бюджету на об’єктах комунальної власності міста.
Підготовлено та подано в ОДА інвестиційні
заявки на виділення субвенцій з державного бюджету на об’єкти, на яких прогнозувалося проводити реконструкцію в 2008 році. Сформовано
та подано в Головне управління економіки ОДА
інвестиційні проекти з метою внесення їх у спільні заходи проекту Угоди щодо регіонального розвитку Львівської області між Кабінетом Міністрів
України та Львівською обласною радою.
Розроблено тендерні пропозиції щодо проведення тендеру з визначення переможця для
розроблення першого етапу Стратегії розвитку м.
Львова до 2027 року. Тендер з визначення розробника Стратегії розвитку міста Львова до 2027
року відбувся в січні 2008 року.
Сформовано основні прогнозні показники
економічного і соціального розвитку м.Львова на
2008 рік та разом з ДПІ у м. Львові - прогноз надходжень податків до бюджетів різних рівнів, а також надходження місцевих податків та зборів до

міського бюджету і проведено захист показників
у Головному управлінні економіки ОДА.
Відповідно до розпорядження голови ОДА від
19.07.2007 року №740 розроблено показники до
проекту Програми соціально-економічного розвитку Львівської області на 2008 рік та подано у
вересні 2007 року Головному управлінню економіки ОДА. Відповідно до розпорядження міського
голови від 06.06.2007 року №227 у другому півріччі 2007 року розроблено Програму соціальноекономічного та культурного розвитку м.Львова
на 2008 рік, яку в жовтні минулого року подано
на розгляд постійних комісій міської ради та затверджено ухвалою міської ради від 27.12.2007
року №1420.
Впродовж року проводився контроль та виконання 6 розпоряджень голови ЛОДА, 4 рішень
Колегії ЛОДА та 17 доручень голови ЛОДА та
його заступників. Інформація про їх виконання
направлялася керівництву міської ради та ОДА.
У сфері промисловості та підприємництва
основними завданнями є вивчення стану справ у
міському промисловому комплексі та підприємництві, пошук шляхів співпраці з підприємствами для збільшення обсягів виробництва у місті,
як основного джерела наповнення державного і
місцевого бюджетів, забезпечення людей робочими місцями, збільшення надходжень до міського бюджету і таким чином сприяти вирішенню
одного із стратегічних завдань місцевого самоврядування – закладати економічну основу життєдіяльності міста, достатнього рівня життя його
мешканців.
За останні роки спостерігається чітка тенденція
зростання обсягів реалізованої продукції (додаток 1, діаграма 1).
Впродовж 2007 року обсяг реалізованої продукції у фактичних цінах збільшився на 27,2 відсотка, на одного мешканця міста припадало 8693
грн реалізованої продукції, що більше на 22,7
відсотка в порівнянні з минулим роком. Відповідно, різко збільшилися і темпи приросту промислового виробництва (в порівняльних цінах) з
4% у 2006 році до 14,9 % у 2007 році (додаток 1,
діаграма 2).
В розрізі районів міста найбільший приріст
обсягів промислового виробництва досягли підприємства Залізничного району – 30,2%, найменший підприємства Галицького району – 3,1%
(додаток 1, діаграма 3).
Департаментом проводилась робота щодо залучення підприємців міста до участі у вітчизняних
та міжнародних виставках, економічних та інвестиційних форумах. Інформація про проведення
міжнародних виставок, економічних та інвестиційних форумів (всього 16 таких заходів) постійно відображалася на веб-сторінці міської ради в
розділі «Інформація по підприємництву», а також
безпосередньо направлялася підприємствам.
У 2007 році організовано 11 виїзних засідань
міського голови з керівниками промислових підприємств, з них: 6 засідань проходили в розрізі
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районів міста, відбулися зустрічі з 115 керівниками підприємств районів, 5 засідань на промислових підприємствах за галузевим розподілом, на
яких були присутні 135 керівників промислових
підприємств.
Під час зустрічей обговорювались проблемні
питання щодо співпраці підприємств з органами
місцевого самоврядування. За участю підприємств вирішено питання енергозабезпечення
частини Залізничного району.
Впродовж 2007 року департаментом проводився моніторинг фактичних обсягів виробництва товарної продукції (у порівняльних цінах) по
31 підприємству міста, який щомісячно подавався
в Головне управління промисловості та розвитку
інфраструктури ЛОДА.
З метою підтримки та розвитку підприємництва у м. Львові, у 2007 році департаментом
підготовлено Програму сприяння розвитку малого підприємництва у м. Львові на 2007-2008
роки, яка затверджена ухвалою міської ради від
10.05.2007 №791.
Впродовж минулого року виконавчими органами розроблено 18 регуляторних актів. Проекти
регуляторних актів розміщувалися на веб-сторінці
міської ради та проводилися обговорення на депутатських комісіях та громадських слуханнях.
Міською радою прийнято 8 регуляторних актів.
З метою сприяння розвитку малого підприємництва в місті проведено круглий стіл «Нові
горизонти ринку праці для молоді», на якому студентами та випускниками ВНЗ були представлені
власні бізнес-проекти, а також була розглянута
можливість і перспективи реалізації цих проектів.
На реалізацію заходів Програми сприяння
розвитку малого підприємництва укладено договори щодо покращення роботи та розвитку
багатомовного Інтернет-порталу «Інноваційне
підприємництво м. Львова» та ведення моніторингу проблем малого підприємництва з питань
інноваційної діяльності. У 2007 році видано каталог інноваційних пропозицій в галузі енергозбереження.
31.08.2007 р. Львівською міською радою разом з Головним управлінням економіки ЛОДА
проведено урочистий захід «День підприємця
2007», в рамках якого були відзначені переможці в номінації «Краще мале підприємство Львівщини», «Краща жінка-підприємець Львівщини»,
«Кращий молодий підприємець Львівщини».
Також були вручені почесні грамоти за активну
участь у підготовці кадрів для сфери підприємництва та вагомий внесок у розвиток підприємництва.
З метою сприяння розвитку підприємництва в
місті налагоджено співпрацю з 4 бізнес-центрами,
2 бізнес-інкубаторами, Регіональним фондом
підтримки підприємництва, 13 інвестиційними
фондами та компаніями.
Для спрощення дозвільно-погоджувальних
процедур при отриманні суб’єктами господарю-

вання документів дозвільного характеру, у 2007
році створено «Дозвільний офіс», що дозволяє
суб’єктам господарської діяльності забезпечити
суттєву економію часових і матеріальних ресурсів, позитивно впливає на інвестиційний клімат,
стимулює розвиток підприємницького середовища у м.Львові. На 10 тисяч населення міста припадає 130 малих підприємств і їх кількість збільшилась впродовж 2007 року на 3 одиниці (додаток
1, діаграма 4).
За 2007 рік з питань розвитку підприємництва
надійшло 8 звернень на які були надані відповіді
та розроблено 2 проекти розпоряджень міського голови. На контролі з питань підприємництва
було 2 рішення, 3 розпорядження і 4 доручення
ОДА.
В січні 2007 року в управлінні економіки департаменту економічної політики було створено
сектор супроводу інвестиційних проектів з метою
сприяння діяльності інвестиційних компаній в
місті та покращення інвестиційного клімату
З початку діяльності сектора, у співпраці з іншими департаментами міської ради було реалізовано ряд важливих проектів у сфері фінансової
політики, соціальної інфраструктури, готельного
господарства та будівництва.
Постійні проекти, які суповоджує сектор: реконструкція і будівництво розважального комплексу по вул.Римлялнина, 1 ЗАТ «Євроазіатська
пивна група»; будівництво готелю по вул.Федорова 23-28; реконструкція готелю «Київ»; підтримка і розширення виробництва ЛДП ДК Сіка
Футвеар; підтримка компанії «Про Тек Вікна
Україна»; проект реконструкції водоочисних споруд компанії «Хока». Здійснено супровід більше
30 підприємств, проведено зустрічі із представниками іноземних компаній, які зацікавлені у започаткуванні діяльності у місті. Супровід компаній проводився з питань отримання дозволів на
демонтаж будови, на проведення будівельних
робіт, на проектування, реконструкцію; оформлення в користування земельної ділянки; погодження проектів у санітарно-епідеміологічній
станції.
Створено базу даних виробничих площ, земельних ділянок промислового призначення
з технічними характеристиками та базу даних
підприємств з іноземними інвестиціями, які працюють у м.Львові. Налагоджено співпрацю з німецьким коопераційним бюро Ziel, австрійським
торговим бюро, з європейською бізнес асоціацією, з посольствами і торговими місіями. Спільно
з підприємствами, членами європейської бізнес
асоціації, розпочато реалізацію проекту соціальної реклами. Проведено ряд репортажів про
роботу швейних підприємств міста, що висвітлювалось не тільки місцевими а й загальнодержавними ЗМІ.
У сфері торгівлі основними завданнями є
впорядкування торгівлі в місті, розгляд матеріалів
та видача дозволів на розміщення об’єктів торгівлі, ресторанного господарства в стаціонарних
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приміщеннях та малих архітектурних формах,
розгляд проблемних питань в сфері побутового
обслуговування населення та розроблення проектів регуляторних актів для врегулювання питань в сфері торгівлі.
За останні роки об’єкти ринкового господарства перетворилась у великі за площею торгові
центри зі значною кількістю крамниць і павільйонів. З метою обліку торгових місць та інвентаризації ринків проведено паспортизацію об’єктів
ринкового господарства.
Станом на 01.01.2007 року на території міста
функціонувало 45 об’єктів ринкового господарства. Впродовж року було підготовлено рішення
виконавчого комітету на відкриття 5 торговельних майданчиків, та 2 торговельних рядів для
продажу вживаних речей.
Рішенням МВК від 30.03.2007 року №156 затверджено контрольні суми надходжень ринкового збору до міського бюджету на 2007 рік. План
надходжень до міського бюджету м. Львова виконано на 108,8%, а контрольні суми на 99,7%.
Надходження від ринкового збору збільшилися
на 1,5 млн грн, або на 20,4% проти 2006 року
(додаток 1, діаграми 5-6).
З метою врегулювання питання щодо визначення контрольних сум надходження ринкового
збору розроблено Методику розрахунку планових надходжень ринкового збору, яка затверджена рішенням МВК від 09.11.2007 р. №1013.
Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств та організацій міста склав 5701,4
млн.грн. Проти 2006 року обсяг роздрібного товарообороту зріс на 37% (у порівняльних цінах)
(додаток 1, діаграма 7).
Видача дозволів на розміщення об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та побутового
обслуговування здійснюється через управління
„Дозвільний офіс” міської ради. Департамент
розглядає пакети документів поданих для отримання дозволів та готує відповідні дозволи.
Впродовж 2007 року видано 383 дозволи на розміщення стаціонарних об’єктів торгівлі, а до міського бюджету надійшло 210,5 тис. грн, що складає 72,7% до надходжень у 2006 році (додаток
1, діаграма 8). Погоджено паспорти для 56 аптек.
Складено реєстр дозволів, виданих на розміщення стаціонарних об’єктів.
Для впорядкування об’єктів дрібнороздрібної
мережі на території міста розроблено Правила
встановлення МАФів та порядок надання дозволів на розміщення об’єктів торгівлі, ресторанного
господарства та побутового обслуговування, які
пройшли процедуру регуляторного акту.
Спільно з департаментом містобудування проведена інвентаризація МАФів в розрізі районів та
наявності у них дозвільних документів. На основі
проведеної інвентаризації підготовлено перелік
МАФів, які були самочинно встановленими і підлягають демонтажу. В минулому році демонтовано 82 МАФи, видано 273 тимчасових дозволи на
розміщення МАФів, продовжено до 31.12.2007 р.

– 1018 дозволів. Складено реєстр МАФів. Складено реєстр та дислокацію розміщення літніх
майданчиків на території районів міста та холодильних установок фірми „Кока-кола”.
У 2007 році, відповідно до розпорядження
міського голови від 13.06.2007 р. №245 „Про
моніторинг роботи районних адміністрацій” щодекадно проводиться об’їзд вулиць міста з метою виявлення місць несанкціонованої стихійної
торгівлі. Порушення правил торгівлі фіксуються
представниками департаменту та районних адміністрацій. На основі зафіксованих фактів органами внутрішніх справ здійснюються рейди по
ліквідації стихійної торгівлі у виявлених місцях.
Кількість виявлених об’єктів та фактів несанкціонованої торгівлі і кількість малих архітектурних форм показана у додатку 1, діаграми 9-11. В
минулому році ліквідовано стихійну торгівлю на
вулицях: Сянській, Волоській, Кн. Романа, пл. Соборна.
Сформовано перелік розпорядників бюджетних коштів в яких утворені тендерні комітети.
Розроблено щоквартальну схему звітності розпорядників коштів щодо проведених тендерних
закупівель за бюджетні кошти та проводився
моніторинг закупівель товарів робіт та послуг
(додаток 1, таблиця 2). Оформлено документи з
проведення процедур закупівель послуг обслуговування комп’ютерної техніки та з розробки 1-го
етапу стратегії розвитку м. Львова до 2027 року.
У сфері тарифів та цінової політики проводиться реалізація цінової політики у м. Львові
через впровадження економічно обґрунтованих
тарифів.
У звітному періоді було погоджено 196 тарифів на послуги комунальних підприємств міста. Здійснювався аналіз розрахунків економічно
обґрунтованих витрат на виробництво теплової енергії, що виробляється підприємствамимонополістами по введенню двоставкового тарифу.
За 2007 рік до міського бюджету надійшло
16,2 млн. грн. місцевих податків та зборів, що на
30,5% проти 2006 року. За проведення кінозйомок — надійшли кошти в сумі 73,9 тис. грн, що в
4,9 рази більше від запланованого (додаток 1, таблиця 3).
Щомісячно готувалася інформація щодо розрахунків за надані комунальні послуги та збору
коштів за паркування автотранспорту в розрізі
районів міста відповідно до розпорядження від
14.06.2007 № 245 “Про моніторинг роботи районних адміністрацій”, проводилися щотижневі
обстеження щодо порушень у гральному бізнесі.
Впродовж року видано 40 дозволів суб’єктам
підприємницької діяльності за право використання місцевої символіки, а до бюджету міста надійшло коштів в сумі 248,6 тис. грн, що на 13,8%
більше, ніж у 2006 році.
У 2007 році опрацьовано 520 звернень щодо
розрахунків інвестиційних внесків, укладено 452
договори на будівництво, підготовлено 9 рішень
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щодо звільнення від сплати інвестиційного внеску на розвиток інфраструктури. Від сплати інвестиційних внесків в міський бюджет надійшло 18,7
млн грн, що на 87,6 відсотків більше, ніж у 2006
році (додаток 1, діаграма 11).
Впродовж 2007 року підготовлено 7 ухвал
щодо звільнення в 2007 році громадських організацій міста від сплати місцевих податків та зборів
та орендної плати за землю в частині податків, які
надходять в міський бюджет.
У сфері комунальних підприємств основними завданнями є ведення моніторингу показників фінансового стану комунальних підприємств
та проведення аналізу їх діяльності. У власності
територіальної громади міста є 132 комунальних
підприємства, які проводять виробничу діяльність, а також 9 нефункціонуючих підприємств.
З метою підвищення ефективної роботи комунальних підприємств та контролю за результатами їх діяльності здійснювався щоквартальний
моніторинг основних показників роботи підприємств та проводились щоквартальні засідання
комісії з розгляду фінансових планів комунальних підприємств та підсумки їх виконання.
Виручка комунальних підприємств від реалізації товарів, робіт, послуг у 2007 році збільшилася на 28% проти 2006 року при зменшенні
чисельності працюючих на 655 осіб. Натомість
середньомісячна заробітна плата у 2007 році проти 2006 року зросла на 20,2 % (додаток 1, таблиця 4).
За результатами роботи комісії виявлено комунальні підприємства, щодо яких не було вирішено питання про їх підпорядкування, нефункціонуючі підприємства та ряд інших порушень, що
стосуються господарської діяльності. Проведено
реорганізацію 2-х комунальних підприємств, підпорядкованих Личаківській районній адміністрації (ЛКП № 502 та ЛКП № 505), 15 підприємств
перебувають на стадії ліквідації.
З метою покращення роботи комунальних підприємств та посилення контролю за їх діяльністю
сформовано перелік комунальних підприємств у
розрізі уповноважених органів та перелік підприємств відносно яких потрібно розглянути питання щодо припинення їх діяльності (реорганізація
або ліквідація). Розроблено систему моніторингу
складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів підприємств, створено єдину електронну форму фінансового плану,
розроблено форму звітування районних адміністрацій щодо наявності на підприємствах заборгованості по комунальних платежах; підготовлено план заходів щодо організації діяльності ЛКП
згідно висновків комісії з розгляду фінансових
планів підприємств та зміни до Типового статуту комунального підприємства. Запроваджено
контроль за формуванням організаційних структур комунальних підприємств та умовами оплати
праці їх керівників.
У сфері енергозбереження основними завданнями були контроль за використанням та

збереженням енергоресурсів.
Основна маса придбаних міською радою
енергоресурсів споживається у будівлях, які перебувають у користуванні бюджетних організацій.
Значна частина цих ресурсів використовується
нераціонально через застарілі технології, низьку якість експлуатації будівель та енергетичного
обладнання, а також через відсутність якісного
управління процесами генерування та доставки
енергоресурсів і перетворення їх у корисні продукти або послуги.
На даний час 326 установ та організацій бюджетної сфери використовують 499 будівель та
споруд. З метою управління енерговикористанням в бюджетній сфері, в 2007 році впроваджено
комп’ютеризовану систему енергоменеджменту,
яка забезпечує ведення моніторингу споживання
енергії у будівлях, які перебувають у користуванні бюджетних організацій.
В ході реалізації проекту по створенню
комп’ютеризованої системи енергоменеджменту у бюджетній сфері, запроваджено трирівневу
схему управління цим процесом (установа – галузевий підрозділ – виконавчий комітет). Система енергетичного менеджменту охоплює галузі
освіти, охорони здоров’я, культури та туризму,
молоді, сім’ї та спорту, а також міську раду та районні адміністрації. Сформовано кадрову основу, яка налічує 324 особи, що відповідають за
енергомоніторинг.
Створено розгалужену систему електронних
баз даних для бюджетних установ та проведено
електронну енергетичну паспортизацію бюджетних будівель.
Впроваджено оперативний збір інформації
щодо поточного споживання енергії, а також
проведено накопичення інформації щомісячного
споживання енергоресурсів за 2006 рік, що дозволяє проводити аналіз споживання енергоресурсів по кожній будівлі у фізичних показниках.
За підсумками 2007 року проти 2006 року споживання теплоенергії зменшилось на 12,1%, газу
на 7,1 %, холодної води на 6,4%, разом з тим
споживання електроенергії збільшилось на 5,4%
(додаток 1, діаграми 12-16).
Визначено перелік найбільш енергозатратних
бюджетних будівель, які потребують проведення
енергетичної експертизи, і відповідно запровадження необхідних енергозберігаючих заходів.
Визначено базові лінії щомісячного споживання
(ліміти) у натуральних показниках для кожної
з бюджетних будівель на 2008 рік на підставі
фактичного рівня споживання будівлею енергоресурсів у 2006-2007 роках. Вперше видатки на
енергоресурси в міському бюджеті м.Львова заплановані відповідно до встановлених лімітів у
розрізі місяців та бюджетних будівель.
У сфері праці здійснювалась реалізація державної політики в галузі праці і трудового законодавства.
На ринку праці міста покращилась ситуація у
сфері зайнятості населення. Спостерігаються по11

зитивні тенденції щодо зменшення обсягів довготривалого та родинного безробіття, зростання
потреби в робочій силі, створення нових робочих
місць з належними умовами праці.
Збереження діючих та створення нових робочих місць було одним із основних заходів Програми зайнятості населення м. Львова. За даними
щомісячного моніторингу впродовж 2007 року
на підприємствах та організаціях міста створено
21,2 тис. робочих місць (118% річного завдання). Найбільше створено нових робочих місць в
торгівлі, промисловості, транспорті і зв’язку. Натомість було ліквідовано 8,5 тис. робочих місць.
Зменшився рівень зареєстрованого безробіття,
який станом на 01.01.2008 р. склав 0,5%, зросла
потреба підприємств міста в працівниках, яка на
кінець 2007 року становила 2,1 тис. осіб, зменшилось навантаження на одне вільне робоче місце
(вакансію) до 1 особи (додаток 1, таблиця 5).
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, зайнятого в економіці міста, за 2007 рік
склала 1323,96 грн. і порівняно з 2006 роком
зросла на 27,9 %. Проте слід відмітити, що в
грудні 2007 року 3,7 відсотків працівників отримували заробітну плату нижче 400 грн. та 2,6 відсотка працівників отримували мінімальну зарплату (460 грн), крім того, 93 підприємства міста
допустили заборгованість з виплати заробітної
плати.
З метою контролю за виконанням підприємствами міста Закону України „Про працю” розпорядженням міського голови від 16.02.2007 р. №
33 утворено міську комісію з питань забезпечення своєчасності сплати податків, внесення інших
обов’язкових платежів, ліквідації заборгованості
з виплати заробітної плати, детінізації заробітної
плати. За звітний період проведено 36 засідань
міської комісії на якій заслухано 17 керівників
підприємств – боржників, проаналізовано роботу районних комісій (заслухано 569 керівників).
На керівників підприємств-боржників, які не дотримуються взятих зобов’язань щодо погашення
заборгованості або щодо її зменшення скеровувалися листи в Державну інспекцію праці та прокуратуру для вжиття заходів. З початку року було
скеровано листи на 460 керівників підприємств
у міську та районні прокуратури. Органами прокуратури порушено 26 кримінальних справ за ст.
175 КК України.
Розпорядженням
міського
голови
від
12.06.2007 р. № 241 зобов’язано райадміністрації
утворити комісії для розгляду питання щодо підвищення роботодавцями рівня заробітної плати.
Комісіями здійснено виїзні обстеження на підприємства, у яких розмір мінімальної заробітної
плати нижчий від встановленого законодавством.
А також, здійснювались заходи щодо підняття
роботодавцями працівникам підприємств та організацій заробітної плати до рівня не нижчого за
середній по галузі.
Впродовж року підготовлено та проведено інформаційну кампанію щодо виконання робото-

давцями законодавства України у сфері оплати
праці та відповідальності керівників за його недотримання шляхом: розповсюдження інформаційних листівок (вручено 95,7 тис.); розміщення
інформації на стендах в державних органах та
фондах. Проведено 3 прес-конференції, розміщувались публікації у ЗМІ, організовувалися
семінари, круглі столи з роботодавцями. Одночасно проводилась робота з керівниками підприємств, які зареєстровані у інших адміністративно
- територіальних одиницях, проте здійснюють діяльність у м. Львові з метою їх перереєстрації за
місцем здійснення діяльності.
За результатами проведених заходів на підприємствах та організаціях міста рівень невиплаченої зарплати впродовж року знизився на
22%, тобто виплачено працівникам підприємств
3,4 млн грн зарплати. Кількість працівників, які
отримували заробітну плату нижче мінімальної
знизилась на 2 відсоткових пункти та на 2 відсоткових пункти зменшилась кількість працівників,
які отримували мінімальну зарплату (додаток 1,
діаграма 17, таблиця 6).
З метою попередження виникненню колективних трудових спорів та конфліктів, пошуку
компромісів та поєднання інтересів влади, роботодавців та найманих працівників підприємств,
установ та організацій проводилась робота над
вдосконаленням колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин у місті.
Упродовж 2007 року зареєстровано 379 колективних договорів та 91 доповнення (зміни) до колективних договорів. Під час реєстрації підприємствам вносились зауваження та рекомендації
щодо врахування державних соціальних гарантій
в оплаті праці, охорони праці, гарантій зайнятості
тощо.
У сфері зовнішньоекономічних відносин
та інвестицій основними завданнями є сприяння
залученню в господарський комплекс міста інвестицій шляхом промоції інвестиційного потенціалу міста та участі в міжнародних та регіональних
економічних форумах, ярмарках, виставках. З
метою промоції міста проводились аналітика інвестора шляхом пошуку, збору та аналізу інформації по більш, ніж 80 вітчизняних та іноземних
компаніях; організовано та проведено більше 70
зустрічей з представниками іноземних компаній,
міжнародними консультантами та потенційними
інвесторами. Сформовано бази даних (більше
1000 адресатів) потенційних інвесторів; підготовлено та проведено круглі столи в рамках VII
Львівського міжнародного інвестиційного форуму в жовтні 2007 року; виготовлялися промоційні
матеріали для проведення та участі у офіційних
зустрічах та виставкових заходах.
Для залучення в місто міжнародної технічної
допомоги здійснено аналіз діяльності донорських організацій, сформовано базу даних потенційних грантодавців; проведено моніторинг
проблемних питань міської ради, які потребують
залучення грантових коштів; налагоджено меха12

нізм складання та подання грантових заявок в інтересах громади м. Львова.
Проекти, реалізовані за участю департаменту.
Визначення міжнародного кредитного рейтингу
міста. Результатом стало присвоєння у березні
2007 року Міжнародною рейтинговою агенцією
„Standard & Poor’s” місту Львову кредитного рейтингу „В+” за міжнародною шкалою та „uaA+” за
національною шкалою. Кредитний рейтинг було
присвоєно місту Львову вперше.
Облігації внутрішньої місцевої позики м.
Львова першої серії (А) – 50 млн грн були розміщені в липні 2007 року з відсотковою ставкою
9,45% річних, що є найнижчим показником в історії здійснення випусків муніципальних облігацій в Україні. В листопаді 2007 року був проведений конкурс щодо вибору андеррайтера випуску
облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова,
другої серії (B) –42 млн грн. Облігації розміщені
в грудні 2007 року з відсотковою ставкою 9,95%
річних.
Міжнародний Аеропорт «Львів». Організація
та координація роботи ЛМР, Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів», австрійської консалтингової фірми Airport Consulting
Vienna щодо вироблення стратегії розвитку аеропорту. Результатом стала підготовка проекту
концепції розвитку “Міжнародного аеропорту
“Львів” на 2007-2027 роки.
Підтримка та розвиток готельного бізнесу
у Львові. Консалтинговою фірмою RecreAction
Ukraine було проведено маркетингові дослідження ринку готельних послуг м. Львова. Результати
даної роботи були публічно презентовані та обговорені під час спеціалізованої готельної конференції присвяченої підготовці міста до чемпіонату
з футболу Євро-2012.
В 2007 році проведена промоція пілотного земельного аукціону на право земельної ділянки
по вул. Федорова, визначеної під будівництво
4-зіркового готелю. Результатом даного заходу
стало поповнення міського бюджету в 2007 році
на 19 млн грн.
Придбання трамваїв. Координувалася робота
ЛМР, ЛМКП “Львівелектротранс” та французької
консалтингової фірми SYSTRA щодо придбання трамваїв. Здійснено пошук та налагоджено
контакти з компаніями-виробниками трамваїв.
Результатом роботи є закупівля ЛМКП “Львівелектротранс” одинадцяти трамваїв чеського виробництва типу КТ-4, що раніше експлуатувались
в Німеччині. Перший трамвай був доставлений
до Львова 3 грудня 2007 року.
Міжнародна технічна допомога. Здійснено
проект «Для Львів’ян – нова система інформування», який спрямований на підвищення рівня
поінформованості населення м. Львова з питань
вирішення комунальних та соціальних питань,
зменшення кількості осіб, які не отримують жодних належних субсидій, підвищення загального
рівня освіченості громадян в питаннях що стосуються принципів функціонування місцевих ор-

ганів влади та їх діяльності. Проект підтримано
Програмою МАТРА, Посольства Нідерландів.
Проект «Безпека та правопорядок без кордонів!». В межах проекту передбачено вивчення
іноземної мови працівниками медичних, патрульних та рятувальних служб м. Львова. Проект розглядається Посольством Великобританії в
Україні.
Проект «Створення відділення ранньої реабілітації неврологічних, нейрохірургічних, травматологічних хворих на базі Львівської міської
клінічної лікарні швидкої медичної допомоги».
В межах проекту Львівська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги зможе закупити
необхідне обладнання для новоствореного відділення, яке надаватиме реабілітаційні послуги для
хворих, які потребують госпітального догляду.
Розглядається можливість фінансування проекту
за коштів програми ґрантової допомоги проектам людської безпеки «Кусаноне» Міністерства
закордонних справ Японії.
Проект «Стань господарем у своєму домі!».
Проект спрямований на реформування житловокомунальної сфери і покращення інфраструктури допомоги соціально незахищеним верствам
населення шляхом підтримки розвитку ОСББ на
базі гуртожитків, які отримали статус житлових
багатоквартирних будинків.
Проект «Модернізація системи теплопостачання будинків із центральним видом опалення». Мета проекту: сприяння впровадженню в м.
Львові високоефективних, ощадних та простих
у експлуатації енергозберігаючих опалювальних
технологій і устаткування для будинків із центральним опаленням.
Проект «Об’єднання мешканців – запорука
практичного самоврядування» (Фонд Відродження). Проект спрямовано на забезпечення
успішного реформування житлово-комунального
господарства, впровадження якісних навчальних
програм для ОСББ адаптованих до особливостей
місцевої житлово-комунальної системи.
У 2007 р. в економіку міста вкладено 5216,4
млн грн капітальних інвестицій, що склало 52,7%
від загального обсягу інвестицій у Львівську область. В основний капітал вкладено 4358,8 млн.
грн. інвестицій, що на 20,6% (у порівняльних цінах) більше проти 2006 році.
Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста Львова на 1 січня 2008 року становив
580,2 млн дол. США. Упродовж 2007 року у підприємства та організації Львова вкладено 284,9
млн дол. США прямих іноземних інвестицій, що у
4,5 рази перевищило рівень обсягів залучених у
2006 році (додаток 1, діаграма 19). Найбільш інвестованими є фінансова діяльність, переробна
промисловість та торгівля (додаток 1, діаграма
21).
Найбільші підприємства, де залучені іноземні інвестиції є ВАТ «Кредобанк», ВАТ «Страхова
компанія «Універсальна», ВАТ «Львівська пивоварня», СП «Галка Лтд.», ЗАТ «Світоч», ВАТ «Кон13

церн Галнафтогаз». (додаток 1, діаграма 22).
Серед найбільших країн-інвесторів виділяють
Польщу, Кіпр та Ліхтенштейн. (додаток 1, діаграма 23)
Зовнішньоекономічний товарооборот у 2007
році склав 1 141,8 млн дол. США, що на 20,2%
більше показника за 2006 рік, в тому числі експорт товарів і послуг – 348,1 млн дол. США, що
на 12,5% більше показника за 2006 рік, імпорт
товарів і послуг – 793,7 млн дол. США, що на 23,6
% більше показника за 2006 рік. (додаток 1, діаграма 24)
У сфері комунальної власності основними
завданнями є проведення приватизації об’єктів
комунальної власності міста, відповідно виконання плану надходження коштів в бюджет розвитку міського бюджету та виконання функцій
орендодавця.
У 2007 році до департаменту від районних адміністрацій перейшли повноваження по оформленню права власності на об’єкти нерухомого
майна, що розміщені на території міста (розширено функцію органу приватизації), від управління
житлово— комунального господарства перейшли
повноваження по веденню взаєморозрахунків з
орендарями майна та передано повноваження
по укладенню та веденню взаєморозрахунків з
орендарями елементів благоустрою (розширено
функцію орендодавця).
Виконання зазначених повноважень здійснювалися протягом року у відповідності до Програми приватизації об’єктів комунальної власності
м. Львова на 2007-2008 роки та Положення про
оренду майна територіальної громади м. Львова. В минулому році проведено оцінку та рецензування 1330 об’єктів нерухомого майна, з них
1220 з метою укладення (переукладення) договорів оренди та 210 з метою відчуження майна.
Велика увага приділялася приведенню до належного рівня (фактичне підвищення) оціночної
вартості об’єктів нерухомого майна комунальної
власності міста (Додаток 1, Діаграма 25). Відбулося зростання оціночної вартості в загальному
на 60% за півроку. Слід зазначити, що у минулому році було припинено застосування практики
«перехресного» рецензування звітів про оцінку
самими ж оцінювачами, на даний час воно здійснюється працівниками департаменту.
Проведено інвентаризацію звернень юридичних осіб на предмет приватизації об’єктів оренди
шляхом викупу, котрі знаходились на розгляді
в департаменті з 2003 року, в результаті якої по
321 зверненню прийнято позитивне рішення та
винесено на розгляд пленарного засідання міської ради, по 562 зверненнях прийнято негативне
рішення, оскільки з об’єктивних причин, питання
не були готові для внесення на пленарні засідання міської ради.
Впродовж минулого року забезпечено приватизацію 210 об’єктів комунальної власності шляхом викупу орендарями, 2 об’єкти незавершеного будівництва — конкурсним способом та один

об’єкт нерухомого майна конкурсним способом.
До міського бюджету надійшло 55,3 млн грн, це
перевищило доведені планові показники на 58
%, або 20,3 млн грн.
Частка площ, приватизованих шляхом викупу,
приміщень по поверховості у загальній площі відображена у Діаграмі 26 Додатку1
На Діаграмі 27 Додатку 1 представлено порівняння середньої оціночної вартості 1 м.кв. площі
при приватизації приміщень у 2006, 2007 роках
шляхом викупу орендарями з врахуванням поверховості та зони дислокації об’єкту.
Середня ціна одного квадратного метра загальної площі приміщення в 2006 році була 335
дол. США, в 2007 році - 690 дол. США. Зростання
ціни 1 квадратного метра більше ніж у 2 рази.
Від оренди приміщень забезпечено надходження до міського бюджету в сумі 19,9 млн. грн.,
що на 1,1 млн грн, або 5,8% більше від доведеного плану. Від оренди конструктивних елементів
благоустрою забезпечено надходження коштів в
сумі 125,3 тис. грн.
Переукладено 846 договорів оренди. Передано в оренду 108 вільних об’єктів нерухомого майна конкурсним способом.
Департамент економічної політики є уповноваженим власником таких комунальних
підприємств:
1.
ЛКП “Агенція ресурсів Львівської міської
		
ради”;
2. ЛКП “Крокус-Послуги”;
3. ДКППОН “Прокат-Зручність”;
4. ДКППОН “Бадьорість”;
5. ЛКП “Львівське міжміське бюро технічної
		
інвентаризації”.
У 2007 році виручка від реалізації продукції
комунальних підприємств, підпорядкованих департаменту склала 1763,1 тис. грн, що на 314.7 тис.
грн більше порівняно з 2006 р. (Додаток 1, Таблиця 7)
ЛКП “Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації” не розпочало господарську діяльність., ЛКП “Крокус-Послуги” підлягає ліквідації згідно ухвали міської ради. Щодо діяльності
ДКППОН “Прокат-Зручність”, то в даний час розглядається питання про його ліквідацію.
Середньооблікова чисельність працівників
на підприємствах у 2007 році зменшилася проти
2006 року на 11 осіб і становить 54 особи.
На підприємствах спостерігалося істотне збільшення середньомісячної заробітної плати. Розмір
середньомісячної заробітної плати у 2007 році
зріс на 207,03 грн або на 22% в порівнянні з 2006
р. і склав 812,34 грн.
Фінансовий результат від господарської діяльності підприємств є збитковим і складає – 101,2
тис. грн. З п’яти підприємств прибуток отримало
тільки ДКППОН “Бадьорість” в сумі 25,1 тис. грн.
Впродовж 2007 року в департамент надійшло
9660 звернень, з них: 9632 – юридичних осіб, 3
пропозиції та 25 звернень громадян міста. Виконання звернень юридичних осіб складає 97,7%.
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Вирішено позитивно 6311 звернень, надано негативну відповідь на 519 звернень та роз’яснено
– 2583 звернень. На всі звернення (скарги) громадян надані конкретні і обґрунтовані відповіді.

Додаток 1
Таблиця 1
Основні економічні показники

2005 р.

2006 р.

2007 р.

Приріст промислового виробництва, % (в порівняльних цінах)

10,8

4,0

14,9

Приріст інвестицій в основний капітал, % (в порівняльних цінах)

15,2

10,2

20,6

Приріст експорту товарів та послуг, %

7,2

11,6

14,3

Середньомісячна заробітна плата найманих працівників, грн.

852,0

1034,91

1323,9

Рівень зареєстрованого безробіття, %

0,96

0,6

0,5

Надходження податків до бюджетів усіх рівнів, млн. грн.

2002,7

2594,1

3036,0

Дохідна частина бюджету м. Львова (загальний фонд), млн. грн.

411,9

541,3

770,7
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Діаграма 6

Надходження ринкового збору до міського бюджету м.Львова за 2007 рік
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Інформація про підготовлені дозволи на розміщення стаціонарних об'єктів
торгівлі за 2007 рік
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Таблиця 2
Зведена інформація про проведені закупівлі розпорядниками коштів
міського бюджету м. Львова у 2007 році
Процедура закупівлі

Кількість проведених процедур

Відкриті торги зі зменшенням ціни

211

Запит цінових пропозицій

181

Закупівля в одного учасника

10

Торги з обмеженою участю

4

Редукціон

0

Двоступеневі торги

0

Разом

406

Загальна сума на яку були здійснені закупівлі

245 293 235,88 грн.
Діаграма 11
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Таблиця 3
Дані про надходження місцевих податків і зборів до міського бюджету
м. Львова за 2007 рік, тис. грн.
№
Назва податку, збору
п/п

Н а д х о - Н а д х о - Н а д х о - % виконання
д ж е н н я дження д ж е н н я 2007р. до 2006р.
за 2005р. за 2006р. за 2007 р. гр. 5/гр. 4

1

2

3

4

5

6

1.

Збір за паркування

454,6

460,4

1528,2

в 3,3 р.

2.

Ринковий збір

6731,9

6689,6

8756,6

в 1,3 р.

3.

Збір за видачу ордера

2,0

3,0

1,7

56,7

4.

Збір з власників собак

13,0

10,5

10,7

101,9

5.

Збір за проведення кінозйомок

15,3

12,2

73,9

в 6,1 р.

6.

Податок з реклами

692,4

857,6

1030,6

в1,2 р.

7.

Збір за використання символіки

165,4

218,4

248,6

113,8

8.

Збір з осіб,які беруть участь у грі на тота- 2,5
лізаторі на іподромі

2,4

1,3

54,2

9.

Комунальний податок

3980,8

3839,3

4297,4

111,9

10.

Збір за встановлення об´єкту торгівлі

333,9

289,4

210,5

72,7

11.

Збір за проведення аукціонів

0

0,2

-

-

12.

Збір за виграш у бігах на іподромі

0

-

1,1

-

ВСЬОГО:

12395,6

12383,0

16160,6

130,5
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Таблиця 4
Показник

Один. виміру 2005p. звіт 2006p. звіт 2007p. звіт

1

2

3

4

5

Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг

тис.грн

328443,2

402547,8

515418,7

Середньооблікова чисельність працівників осіб

13940,0

13854

13199,0

Середньомісячна заробітна плата

559,9

753,9

906,0

- 23714,9

- 102047,3

- 56454,4

грн.

Фінансовий результат діяльності комуналь- тис.грн
них підприємств (-збиток) прибуток
Діаграма 12

Економія « - » (перевищення « + ») витрат енергоресурсів
за січень-грудень 2007 р. у порівнянні
з відповідним періодом 2006 р.
Галузь,
відділи

Електроенергія,
%

Теплоенергія,
%

Газ,
%

Холодна вода,
%

ОСВІТА
Разом:

+3,2

-11,2

-7,4

-3,4

Міський відділ

+27,3

-98,0

+50,4

+22,3

Галицький

+7,1

-14,9

-5,5

+4,0

Залізничний

+4,6

-8,7

-20,1

+7,4
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+1,2

-11,7

-5,5

-12,0

Личаківський

-0,9

-5,5

-12,9

+0,5

Франківський

+2,9

-8,4

-8,2

-13,7

Шевченківський

+1,3

+1,4

-13,9

-5,2

ОХОРОНА ЗДОРОВЯ

+5,7

-18,9

-6,4
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МОЛОДЬ, СІМ’Я І СПОРТ

-4,3
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РАЗОМ
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-6,4
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Споживання ХОЛОДНОЇ ВОДИ бюджетними
установами за 2006 р. та 2007 р., тис.м3
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Таблиця 5
Стан ринку праці м. Львова
2006

2007

у % до 2007

Перебувало на обліку незайнятих громадян на кінець року, всього

3095

2381

76,9

-в т.ч. зі статусом безробітного

3039

2277

74,9

Потреба підприємств, установ та організацій в працівниках

3101

2113

68,1

Навантаження на одне вільне робоче місце

1

1

100,0

-працевлаштовано громадян, в т.ч.:

6867

7503

109,3

- шляхом надання дотацій роботодавцям

328

270

82,3

-шляхом одноразової виплати допомоги з безробіття для організа- 209
ції підприємницької діяльності

180

86,1

-скеровано на перенавчання

2318

2721

117,4

-залучено до громадських робіт

1776

1658

93,4

Рівень офіційного безробіття,%

0,7

0,5

Х

Кількість новостворених робочих місць

21770

21174

97,3

Проведення заходів активної політики зайнятості:
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Динаміка заборгованості із виплати заробітної плати
у 2006-2007 роках
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Таблиця 6
Заборгованість з виплати заробітної плати
Показники

Станом на

У % до 01.01.07.

01.01.07

01.01.08

13850,2

10472,2

75,6

-економічно-активних

10688,2

8245,6

77,1

%

77,2

78,8

-

-банкрутах

1617,1

553,0

34,2

%

11,7

5,2

-

-економічно-неактивних

1544,9

1673,6

108,3

%

11,2

16,0

-

Всього по місту, тис.грн.
в тому числі на підприємствах:
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Прямі іноземні інвестиції за видами економічної
діяльності у м. Львові за 2006 та 2007 рр.
47,6 %

44,6 %

2006 рік

40

2007 рік
24,5 %
21,9 %

20

16,3 %
10,9 %

10

8,9 %

Операції з
нерухомим
майном

Торгівля

Фінансова
діяльність

5,1 % 5 %

Промисло
вість

0

7%
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Структура викуплених орендарями у 2007 р.
площ ОНМ КВ в розрізі поверховості.
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Вартість м.кв. приватизованих орендарями приміщень шляхом
викупу у 2006-07 рр.
7000
грн. без ПДВ

6000
5000
4000

2006 р.

3000

2007 р.

2000

інше

другий і вище

Центральна

Серединна

Переферійна

Центральна

Серединна

Переферійна

Серединна

Переферійна

0

Центральна

1000

перший

Зона

Таблиця 7

2006р.

2007р.

2005р.

2005р.

2007р.

2007р.

2006р.

2006р.

2005р.

413,5

13

12

13

548,08 701,39

“Крокус- 319,9 372,0

286,2

19

15

13

630,26

6

5

2

2005р.

301,0

ЛКП “Агенція ресур- 194,1
сів Львівської міської ради”
ЛКП
послуги”

Середньооблі- Середньомісячна зарпла- Фінансовий рекова чисельта (грн.)
зультат прибуток
ність праців(збиток) (тис.грн.)
ників (осіб)

2007р.

Виручка від реалізації
товарів, робіт, послуг

2006р.

Назва підприємства

984,62

4,2

76,6

-61,3

893,89 932,69

18,2

40,9

-62,1

297,22

370,00 695,83

0,1

0,0

-2,9
25,1

ДКППОН “Прокат- 46,4
Зручність”

40,8

27,9

ДКППОН
рість”

734,6

1035,5 27

28

26

362,65

455,95 636,22

29,2

52,7

1763,1

60

54

459,55

605,31

51,7

170,2 -101,2

“Бадьо- 631,5

ЛКП “Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації”
Всього

1191,9 1448,4

65

26

812,34

Департамент містобудування

До складу департаменту містобудування входять:
1) Управління архітектури;
2) Управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин;
3) Управління екології та благоустрою.
Також департамент містобудування є уповноваженим власником:
установи природно-заповідного фонду “Регіональний ландшафтний парк “Знесіння“;
ЛКП “Зелений Львів“;
ЛКП “Центр земельного кадастру та землеустрою“;
ЛКП “Архбуднагляд“;
ЛКП “Архітектурно-планувальне бюро“;
ЛКП “Відділ архітектурно-проектних робіт та оцінки землі“;
КП “Адміністративно-технічне управління“.
Управління архітектури
про основні напрямки роботи у 2007 р.
і основні вирішені завдання

кладів, торгових центрів, вузла зовнішнього залізничного транспорту Львова, аеропорту, автостанцій.
1.1.4. Здійснено координацію робіт з розробки Ландшафтної карти м. Львова як частини
генерального плану міста (науковий керівник
Ю.Криворучко). Заслухано результати роботи зі
створення Ландшафтної карти на засіданні архітектурно – містобудівної ради при управлінні
архітектури, постійних депутатських комісій: природокористування, екології, охорони довкілля
та благоустрою; архітектури, містобудування та
охорони історичного середовища.
1.1.5. Здійснено близько 200 повідомлень, коментарів, прес-релізів, виступів на ТБ та радіо,
через засоби масової інформації щодо процесу
розробки містобудівної документації, актуальних проблем архітектури і містобудування Львова, корегування генерального плану м.Львова,
планування об’єктів ЄВРО-2012.
1.2. Підготовка обґрунтованих пропозицій
щодо зміни меж населених пунктів, які виносяться на розгляд рад для внесення змін до
містобудівної документації:
1.2.1. Розроблено основи концепції містобудівної системи “Великий Львів”, якою пропонується на першому етапі економічно та планувально
пов’язати населені пункти (14 сіл, 2 селища міського типу, 2 міста) з підпорядкованими їм територіями, які в найближчій перспективі будуть мати
спільну інженерно-транспортну інфраструктуру
(магістральні мережі), зони відпочинку, а також
спільні інтереси щодо використання суміжних
Львову приміських територій. Орієнтовна площа
містобудівної системи “Великий Львів” – 28 тис.
га.
1.2.2. Скеровано пропозиції головам місцевих
рад населених пунктів – потенційним учасникам багатосторонньої угоди – про добровільне
об’єднання вказаних місцевих рад в асоціацію зі
створення координаційного органу і делегування йому повноважень у сфері землекористування і містобудівного розвитку територій спільних
інтересів м. Львова і приміської зони за спільно
скоординованими діями згідно розробленої концепції “Великого Львова”.
1.3. Координація робіт з проектування
та спорудження транспортних магістралей,

Управління архітектури, в межах делегованих
йому повноважень, здійснює реалізацію містобудівної політики міської ради через розробку та
реалізацію містобудівних програм, містобудівної
документації, координацію суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку та забудови
міста, раціональне використання земель.
1. Стратегічні завдання, пов’язані із розвитком містобудування:
1.1. Забезпечення у встановленому законодавством порядку розробки і подання на
затвердження генерального плану міста:
1.1.1. Здійснено координацію робіт з коригування Генерального плану міста Львова із залученням суб’єктів містобудування та громадськості, застосуванням варіантної основи пошуку
і прийняття найоптимальніших рішень, застосуванням комп’ютерної обробки космічних знімків.
Станом на 01.01.2008 року готовність цієї роботи
складала 80 %. Завершення робіт передбачено
на серпень 2008 року. Працівники управління
архітектури беруть участь у роботі постійнодіючої
робочої групи з питань коригування Генерального плану міста Львова.
1.1.2. Проведено ряд експертних розглядів роботи з коригування генерального плану міста за
участю членів міжнародної експертної ради, зокрема під час першого засідання Міжнародної
експертної ради за участю голови спілки архітекторів Франції п. А. Дюблера, арх. З. Книшевські,
Ж. Канала (Франція), проф. Т. Ціпсера, проф. Є.
Устиновича (Польща), проф. К. Босма (Голандія), проф. К. Семсрота, доктора А. Гофера (Австрія), проф. Черкеса (Україна), обговорювались
питання коригування Генерального плану та розвитку Львова
1.1.3. З метою виконання заходів щодо підготовки до ЄВРО-2012 внесені зміни до Генерального плану Львова, зокрема у розвиток транспортної та інженерної інфраструктури, запропоновано
земельні ділянки для будівництва готелів, багатоповерхових надземних та підземних паркінгів,
фан-зон, тренувальних полів, лікувальних за28

магістральних мереж, тунелів, прохідних і
напівпрохідних колекторів, транспортних
розв’язок, шляхопроводів, віадуків, трансформаторних підстанцій, газорозподільчих
пунктів, котелень, автономного опалення,
мереж зв’язку і телекомунікацій тощо ( в
тому числі в рамках роботи з підготовки до
Євро-2012):
1.3.1. Здійснено координацію розробки планувальних схем:
- будівництва та реконструкції магістральної
мережі та об’єктів зовнішнього транспорту Львова;
- розвитку громадського електротранспорту;
- організації руху транспорту біля стадіону
“Євро-2012”;
магістральної мережі та руху автомобільного
транспорту у Львові;
- транспортних проектів міста, магістральних
вулиць і транспортних розв’язок та пересадочних
вузлів;
- розміщення підземних переходів;
- організації транспортно-пішохідних зон сере
дньовічного ядра міста Львова.
Зазначені схеми є аналітичною основою для
розробки транспортної схеми Львова, як наступного за Генеральним планом етапу виготовлення
містобудівної документації.
1.3.2. Розроблено схему встановлення базових
станцій стільникового зв’язку у м. Львові, затверджену рішенням виконавчого комітету Львівської
міської ради від 31.08.2007 р..
1.3.3. Організовано розробку техніко-еконо
мічного обґрунтування будівництва вул. Ряшівської (проектованої) від вул. Кульпарківської
до вул. Патона з транспортними розв’язками на
перетині з вул. Кульпарківської, Любінською, Патона з залученням коштів інвестора, яке було погоджено містобудівною радою.
1.3.4. Здійснено координацію робіт з вирішення комплексного питання проектування технічного коридору інженерних мереж у межах вулиць
Чорновола, Липинського, Лінкольна, Хмельни
цького у м. Львові.
1.3.5. Керуючись затвердженою містобудівною
документацією, спільно з управлінням капітального будівництва та департаментом економічної
політики підготовлено перелік інвестиційних проектів, спрямованих на поліпшення транспортного
обслуговування мешканців та гостей міста Львова в місцях, де відбуватимуться матчі чемпіонату
Європи з футболу “Євро-2012”.
Даний перелік покладено в основу регіональної угоди між Львівською областю і Кабінетом міністрів на 2008 рік.
1.3.6. На виконання Постанови Кабінету Міністрів “Про проведення реконструкції та будівництва багатофункціонального комплексу
приміського залізничного вокзалу у м. Львові
шляхом залучення недержавних інвестиційних
коштів” та окремого доручення Прем’єр-міністра
України від 13.02.2007 року № 7094)0) 1-07 роз-

роблено містобудівні концепції реконструкції
та будівництва багатофункційного комплексу
“Транспортно-пересадочний вузол зовнішього
транспорту “Вокзал “Львів”.
1.3.7. Підготовлено технічні умови, висновки
та топогеодезичну зйомку території аеропорту та
стадіону “Євро 2012”.
1.3.8. Забезпечено комплексне вирішення питання проектування теплотраси та водопроводу
вздовж існуючого колектору р. Полтва в складі
проекту “Реконструкція системи теплопостачання в районі вулиць Варшавська, Випасова, Липинського, Інструментальна, з підключення до
ТЕЦ-2”.
1.4. Підготовка пропозицій та рекомендацій міській раді та виконавчому комітету,
спрямованих на поліпшення комплексного
благоустрою міста, дизайну міського середовища і ландшафту:
1.4.1. Розроблено Концепцію Програми комплексного зовнішнього благоустрою м.Львова.
1.4.2. Здійснено координацію розробки
з детального плану території ландшафтноісторичного комплексу та парку “Високий Замок”
у контексті містобудівного розвитку Львова” (керівник Ю.Криворучко)
1.4.3. Підготовлено нову редакцію «Порядку
встановлення вивісок у м. Львові».
1.4.4. Проведено інвентаризацію та фотофіксацію вивісок, встановлених на пам’ятках архітектури (понад 1400).
1.4.5. Підготовлено нову редакцію «Порядку
отримання дозволів на встановлення літніх майданчиків у м. Львові».
1.4.6. Проведено інвентаризацію малих архітектурних форм на території Львова та розроблено переліки та схеми розміщення наявних
малих архітектурних форм на території адміністративних районів міста Львова. Підготовлено
ухвалу “Про затвердження Правил розміщення
малих архітектурних форм для заняття підприємницькою діяльністю у м. Львові і порядку надання
дозволів на розміщення об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг у малих
архітектурних формах та схем переліків розміщення малих архітектурних форм на території м.
Львова” (прийнята 27.12.2007 р.)
Проведено фотофіксацію понад 1500 МАФ
для визначення їх відповідності затвердженим
паспортам фасадів та схемам прив’язки згідно
ухвали сесії.
Підготовлено рішення МВК про демонтаж малих архітектурних форм.
2.4.7. Участь у розробці Концепції та мережі
велосипедних доріг у Львові.
1.5. Організація та проведення у встановленому порядку архітектурних і містобудівних конкурсів:
1.5.1. Закладено веб-сайт «Конкурсне проектування» та організовано роботу з проведення архітектурних і містобудівних конкурсів.
1.5.2. Здійснено практичну реалізацію захо29

дів, пов’язаних з проведенням Міжнародного
відкритого містобудівного конкурсу з розробки
архітектурно-містобудівної концепції громадського центру житлового району Сихів у Львові.
Зголосилося 23 учасники з 10 країн.
1.5.3. Організація та проведення міжнародного архітектурно-містобудівного конкурсу на громадський центр Сихова: програма, супровід, кошти меценатів – преміальний фонд 34000 USD,
оплата роботи журі з 5 країн-учасниць, 10 проектів, програма втілення ідей конкурсу, виставка
проектів у палаці мистецтв, громадське обговорення. Перспектива втілення.
1.5.4. Проведено відкритий конкурс на кращий
проект малої архітектурної форми. За результатами конкурсу затверджено взірцевий проект
малої архітектурної форми у Львові.
1.5.5. З метою створення високовартісного архітектурного середовища та створення кращих
творів сучасної української архітектури розроблено Порядок проведення архітектурних і містобудівних конкурсів у м. Львові.
1.6. Підготовка інвестиційних та маркетингових пропозицій щодо забудови конкретних
територій (включно з маркетинговими пропозиціями інвестиційних територій в рамках
проведення Євро-2012)
1.6.1. Координація та участь у розробці концептуальних проектів:
- розвиток
території
у
межах
вулиць
Липинського-Лінкольна (при реалізації продажу
землі території – 20 га – бл. 300 млн грн).
- трамвайний парк: реставрація пам’ятки промислової архітектури з пристосуванням для музею техніки і розміщення молодіжного центру дозвілля та творчості, представлено на МВК ЛМР.
Керівництво науково-проектного колективу
Національного університету „Львівська політехніка” з розробило детальний план території парку „Високий замок” у Львові (проект, макет, записка, робота завершена, готується презентація)
(координатор і автор проекту).
1.6.2. Замовлення, координація, консультування 56 дипломних та магістерських робіт профілюючих кафедр інституту архітектури Національного університету „Львівська політехніка”
за тематикою Львова в області містобудування,
житлової і громадської архітектури, реставрації
та реконструкції архітектурних комплексів, міського дизайну (готується виставка).
1.6.3. Розроблено концепцію реставрації та
пристосування комплексу трамвайного парку по
вул. Вітовського, 57 у м. Львові під музей техніки, центру технічної творчості та дозвілля молоді з вирішенням транспортного вузла вулиць
Вітовського-Гвардійської-Сахарова-Богун аКотляревського-Коперніка (керівник Ю. Криворучко).
1.6.4. Підготовлено маркетингові пропозиції
розміщення земельних ділянок для будівництва
- Польського Дому;
- Льодового палацу;

- торгових комплексів;
- спортивно-розважальних комплексів;
- готельних комплексів;
- підземних та надземних паркінгів.
1.6.5. До кожної з маркетингових пропозицій,
що включені до Ситуаційних схем підготовлено
схему розміщення земельної ділянки під будівництво об’єкту з висновком управління архітектури
щодо погодження місця розташування земельної
ділянки. Зазначені матеріали були підставою для
прийняття Ухвали міської ради № 946 “Про затвердження концепції розташування земельних
ділянок у м. Львові, призначених для будівництва
готельних та торгових комплексів, паркінгів”.
1.7. Підготовка маркетингових пропозицій
щодо забудови конкретних територій в рамках проведення Євро-2012:
1.7.1. Розроблено схеми розміщення
- інфраструктури та об’єктів обслуговування
для проведення чемпіонату з футболу Євро-2012
у м. Львові (готелі, паркінги, фан-зони, тренувальні поля);
- спортивного комплексу Євро-2012 у м. Львові;
- ділянок для влаштування фан-зон для проведення чемпіонату Європи з футболу у м. Львові;
- схему міжнародного виставкового центру у
м. Львові в структурі інфраструктури Євро-2012;
1.7.2. До проведення 7 Міжнародного Інвестиційного форуму 2007 року у м. Львові розроблено принципи організації території стадіону з навколишньої інфраструктурою та виконано макет
містобудівної концепції території (М 1:2000).
1.7.3. З метою організації території Євро-2012
розроблено пропозиції з переносу підприємства
асфальтобетонних установок ЛКП “Шляховоремонтне підприємство Залізничного району”
ЗАТ “Львівшляхрембуд” у промзону “Рясне-2”.
1.8. Міжнародна діяльність у сфері містобудування:
1.8.1.Створення та координація діяльності Міжнародної архітектурно-містобудівної експертної
ради Львова (участь у роботі журі міжнародного
конкурсу ідей громадського центру Сихова, вироблення плану роботи і визначення пріоритетних напрямків діяльності).
1.8.2. Участь у міжнародному проекті з розробки просторової стратегії розвитку Львівської
області вздовж ІІІ трансєвропейського коридору
Берлін-Київ “VIA REGIA” (учасники - Німеччина,
Польща, Чехія, Словаччина, Україна).
Координація української частини проекту (кер.
Ю. Криворучко).
Заплановано проведення міжнародної науковопрактичної конференції-презентації проекту
ІІІ трансєвропейського коридору “VIA REGIA” у
Львові в березні 2008 року.
1.8.3. Утворено міжнародну архітектурномістобудівну експертну раду як консультативнодорадчий орган Львівської міської ради, голов
ним завданням якої є професійний колегіальний
розгляд напрямків містобудівної політики та
просторового розвитку Львова, аналіз містобу30

дівної документації, містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень комплексів
та об’єктів архітектури і містобудування. Склад
Експертної ради формується з найбільш авторитетних і висококваліфікованих фахівців
- містобудівельників та архітекторів світу. Проведено 3-є засідання міжнародної архітектурномістобудівної експертної ради. За результатами
засідання архітектурно-містобудівної ради Львова підготовлено публікацію для фахівців архітекторів та громадськості міста. Зазначені рекомендації враховуються при розробці містобудівної
документації.
1.8.4.Міжнародний архітектурно-містобудів
ний конкурс на громадський центр Сихів. Міжнародне журі.
1.9. Координація виконання науководослідних та вишукувальних робіт у сфері
містобудування.
Здійснено координацію робіт з формування та
впровадження у містобудівну документацію:
- Стратегії збереження і регулювання використання парків та інших зелених зон;
- Концепції житлової політики Львова на період
2008-2018 рр. і регіональної програми м. Львова
“Соціальне житло”;
- Аналізу міського середовища Львова в оцінках
та уявленнях жителів для вироблення концепції
розвитку міста.
1.10. Організація ведення містобудівного
кадастру м. Львова.
- участь представників управління у робочій групі
з підготовки Програми створення та впровадження Муніципальної інформаційно-аналітичної
системи (МІАС) територіальної громади міста в
частині створення цифрових карт та даних містобудівного кадастру.
- розробка основ концепції містобудівного кадастру Львова.
2. Поточна робота управління
На розгляд в управління архітектури за звітний
період (січень-жовтень) надійшло 12406 звернень фізичних та юридичних осіб.
3.1. За результатами розгляду підготовлено:
2.1.1.1. 790 архітектурно-планувальних завдань на об’єкти цивільного і промислового призначення;
2.1.1.2. 275 містобудівних обґрунтувань;
2.1.1.3. 239 рішень виконавчого комітету про
проектування та будівництво об’єктів цивільного
і промислового призначення;
2.1.1.4. 329 протоколів-погоджень робочих
проектів цивільного та промислового призначення;
2.1.1.5. 308 висновків про погодження проектів індивідуального житлового будівництва;
2.1.1.6. 1320 запитів для одержання технічних
умов на інженерне забезпечення;
2.1.1.7. 26 дозволів на проведення топографічних знімань;
2.1.1.8. 435 висновків про погодження проек-

тів на будівництво інженерних мереж і споруд;
2.1.1.9. 158 дозволів на виконавче зйомка території;
2.1.1.10. 2011 топозйомок земельних ділянок
фізичним та юридичним особам для вирішення
питання землекористування;
2.1.1.11. прийнято 2365 викопіювань з плану м.
Львова з нанесенням червоних ліній вулиць та
охоронних зон інженерних мереж;
2.1.1.12. прийнято 45 топозйомок для проектування різних об’єктів архітектури та інженерних
мереж;
2.1.1.13. видано 26 картосхем напрямів трас інженерних комунікацій;
2.1.1.14. 924 висновки про наявність містобудівельних обмежень у користуванні земельною
ділянкою;
2.1.1.15. 20 листів-скерувань на розробку містобудівних обґрунтувань;
2.1.1.16. 52 висновки про попереднє погодження вибору земельної ділянки;
2.1.1.17. проведено 10 містобудівних рад та
розглянуто 21 питання;
2.1.1.18. 753 висновки щодо погодження ескізних проектів (проектних пропозицій) з питань,
що є предметом розгляду міжвідомчої комісії районних адміністрацій;
2.1.1.19. 821 висновок щодо самочинного будівництва для подальшого розгляду міжвідомчою комісією;
2.1.1.20. 191 висновок щодо погодження проектів вивісок;
2.1.1.21. 25 листів щодо відповідності малих
архітектурних форм затвердженим паспортам
прив’язки;
2.1.1.22. 28 висновків про відповідність фактично встановлених МАФ погодженим проектам;
2.1.1.23. 85 висновків щодо встановлення відкритих літніх майданчиків у м. Львові;
2.1.1.24. 346 висновків щодо встановлення,
реконструкції та перереєстрації об’єктів зовнішньої реклами;
2.1.1.25. 62 АПЗ на архітектурні об’єкти
3.2. Підготовка рішень виконавчого комітету щодо проектування інженерних споруд.
Здійснено комплексне вирішення питань,
пов’язаних з інженерним забезпеченням м.
Львова, зокрема:
3.2.1. Проектування, влаштування або реконструкції: існуючої котельні для теплопостачання приміщень в/ч 2144 на вул. Личаківській, 74;
влаштування дахової котельні для теплопостачання ліцею на пл. Данила Галицького, 8; підвальної паливної для теплопостачанн будинку
на вул. Я. Матейка, 4; влаштуванням дахової
котельні для теплопостачання приміщень будівлі на пл. Міцкевича, 8; дахової котельні у приміщенні спецспоруди № 12 на вул. І. Мечнікова,
16; котельні в існуючій господарській споруді на
вул. М. Коперніка, 42; котельні в подвір`ї готелю
на вул. Тершаківців, 6-а; котельні на території
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центру на вул. М. Лисенка, 53; дахової котельні
для теплопостачання приміщень філармонії на
вул. П. Чайковського, 7, котельні для теплопостачання навчального корпусу на вул.Валовій, 18;
транспортабельної модульної котельні у подвір`ї
інституту на вул. Зеленій, 12; котельні в існуючій
будівлі гаража для теплопостачання приміщень
обласної науково-педагогічної бібліотеки на вул.
Зеленій, 24; котельні у подвір`ї школи на місці існуючої котельні на вул. Зеленій, 10.
3.2.2. Проектування альтернативного водопостачання медичного комплексу на вул.Пилипа
Орлика-Гетьмана І. Мазепи-І. Миколайчука;
3.2.3. Проектування та будівництво Західним
регіональним управлінням прикордонної служби України трансформаторної підстанції 10/0,4
кВ на вул. Тракт Глинянський, 153.
3.3. Підготовка рішень виконавчого комітету
та розпоряджень міського голови щодо проектування та встановлення творів монументального
та декоративного мистецтва.
3.3.1. Забезпечено комплексне вирішення встановлення меморіальних таблиць: Костянтину Корнякту на вул. Руській та на пл. Ринок, 6;
пам’ятної таблиці для відзначення втечі пластунів
- членів ОУН з колишньої тюрми Бригідки на вул.
Городоцькій; професору В.Чаплинському на вул.
Личаківській, 29; Г. Кирпі на вул. Гоголя, 1.
- пам’ятного знака гайдамакам на Кортумовій
горі;
- пам’ятного знака для вшанування жертв Чорнобильської катастрофи на вул. Морозній, 31.
3.3.2.Підготовлено та видано архітектурнопланувальні завдання на проектування меморіальних таблиць К. Корнякту; видатному українському диригенту Д. Котку.
3.3.3.Підготовлено та видано архітектурнопланувальні завдання на проектування фонтану
на пр.Свободи перед Оперним театром.
4.1. Впровадження Програми „Парки Львова”
4.1.1. Координація розроблення проектної документації 10 основних парків Львова. Початок
реконструкції парків.
4.1.2. Координація розроблення проектів
комплексного благоустрою та дендрологічної реконструкції парків Львова.

Найбільшу питому вагу займають землі під забудовою та загального користування (вулиці,
площі, сквери і т.п.). Аналіз структури земельного фонду дає узагальнену картину, що характеризується великою щільністю забудови, обмеженням вільних площ, постійним зменшенням
земель запасу та земель не наданих у власність і
користування. Тому питання економічного та раціонального їх використання посідає одне із першочергових місць основних напрямів реалізації
земельної політики у м. Львові.
Діяльність управління направлена на забезпечення ефективного використання земельних
ресурсів та збільшення надходжень до міського
бюджету.
Основними завданнями управління є:
• реалізація політики ради у сфері використання земельних та природних ресурсів міста;
• створення системи земельно-кадастрового
обліку;
• організація роботи з підготовки та проведення продажу земель на конкурентних засадах;
• проведення розмежування земель державної та комунальної власності;
• інвентаризація земель;
• підвищення рівня контролю за використанням договірних забов’язань з оренди та приватизації землі зі сторони орендарів та покупців.
Ефективне використання міських земель характеризується трьома взаємопов’язаними компонентами:
• право власності – гарантує надійний захист
прав громадян і юридичних осіб на землю;
• вартість–забезпечує ефективність при стягуванні податку на землю;
• режим використання земель – стимулює до
ефективного і раціонального використання земель.
1. Поточна робота.
Управління у 2007 році розглянуто 4253 звернення громадян та юридичних осіб ( в т.ч. органів державної влади):
1.1 Підготовлено до розгляду на пленарних
засіданнях Львівської міської ради понад 930
ухвал.
1.2 Надано 308 земельних ділянок в оренду.
1.3 Приватизовано 576 земельних ділянок
громадянам для обслуговування індивідуальних
житлових будинків та 30 земельних ділянок для
ведення садівництва.
1.4 Надано 102 земельні ділянки в постійне користування Державним підприємствам.
1.5 Погоджено місце розташування 124 земельних ділянок.

Управління природних ресурсів
та регулювання земельних відносин
Роль природних ресурсів, особливо земельних, у суспільному виробництві, формуванні інфраструктури розвитку міста є визначальною. Так,
за рахунок продажу та оренди міських земель
формується і поповнюється бюджет міста Львова
та проводяться фінансування основних напрямків його розвитку.
Земельний фонд м. Львова згідно даних
державного земельного кадастру станом на
01.01.2007 року становить 15,2 тис. га земель.

2. Землеустрій у м. Львові.
У 2007 році управлінням проведена наступна
робота з:
Продаж земельних ділянок
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У бюджеті міста платежі за землю за своєю величиною займають друге місце після суми прибуткового податку з громадян. Загальна сума
надходжень від продажу земельних ділянок за
2007 рік склала 42,48 млн грн.
Аукціони
Так, за звітний період було оголошено 14 земельних аукціонів, з яких проведено шість. На
земельні торги було підготовлено 9 земельних
ділянок. Стартова ціна їх складала 27,93 млн грн.
Продано 6 земельних ділянок загальною площею
3,2534 га, що дозволило мобілізувати до бюджету 32,59 млн грн. На поточний 2008 рік уже визначено 14 земельних ділянок для підготовки
майбутніх земельних торгів на суму 121,42 млн
грн. Слід зазначити, що рівень цін на земельні ділянки у м.Львові досяг рівня цін столиці України м. Києва і суттєво перевищив показники міст Донецька, Тернополя, Луцька, Одеси та всіх інших.
Викуп
У 2007 році надійшло в управління та опрацьовано 30 справ, укладено 10 договорів купівліпродажу земельних ділянок на суму – 7,06 млн
грн. Слід зауважити, що середня ціна 1 кв.м. таких
ділянок, у порівнянні з минулими роками значно
зросла.
Оренда землі
За 2007 рік укладено 696 договори оренди на суму 10,61 млн грн та 261 договір сервітутного землекористування на суму 0,25 млн
грн. Загальні надходження орендної плати
за землю станом на 01.01.2008 р. склали 25,06
млн грн, проти 18,64 млн грн 2006 року.
В країнах з ринковою економікою розвиток міста проходить в значній мірі за рахунок
земельної ренти, яка є основою вартості землі.
Тому складним і важливим завданням управління було і залишається організація – максимально
ефективного використання міських земель шляхом оптимізації землекористування, а відповідно
і збільшення створюваної ними ренти.
З метою збільшення систематичного надходження коштів до міського бюджету, управлінням було зініційовано та розроблено Положення про організацію, проведення та оформлення
купівлі-продажу у власність або надання в оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення у м. Львові, яке 07.06.2007 р.
було затверджено Львівською міською радою,
що дало можливість суттєво збільшити розмір
орендної плати за землю і як результат збільшити надходження до міського бюджету від сплати
орендної плати за землю. Цей нормативний документ оцінюється фахівцям, як один із кращих
регуляторних актів у сфері земельної політики в
Україні.
Управлінням вжито заходів до землекористувачів, які протягом довгого часу фактично
користувалися земельними ділянками без правовстановлюючих документів, своєчасно не поновлювали договори оренди землі і відповідно
не сплачували орендної плати та земельного

податку. Управлінням розглянуто 898 справ та
укладено угод про відшкодування СПД збитків
за фактичне землекористування на загальну суму
5,14 млн грн.
Разом з тим, відповідно до ухвали №681 від
29.03.2007 р. укладено 568 додаткових угод до
договорів оренди земельних ділянок для обслуговування МАФ на суму 1,14 млн грн.
До міського бюджету від сплати орендної плати за землю надійшло 25059,4 тис. грн, при планових показниках — 25721,4 тис. грн.
Виконання — 97,4 %.
Враховуючи важливість платного користування землею у формуванні місцевого бюджету,
зрозуміло, що саме з нею пов’язаний основний
спектр економічних проблем, які виникають між
бізнесом і владою у сфері земельних відносин та
реалізовуються управлінням.
Інвентаризації земель під об’єктами комунальної власності
У звітному періоді управлінням продовжувалися роботи з інвентаризації земель міста під
об’єктами комунальної форми власності (навчальними закладами, дитячими та лікувальними установами). Управлінням підготовлено
технічна документація щодо землевідведення на
48 шкіл міста Львова, за результатами яких прийнято 38 ухвал Львівської міської ради про закріплення меж земельних ділянок. В даний час ця
робота продовжується, зокрема напрацьовано
матеріали по 42 школи. Крім того, в цьому році
заплановано роботи з інвентаризації землекористувачів підприємств-банкрутів, за результатами якої буде запропоновано алгоритм використання цих земель.
3. Стратегічні завдання
Межі парків
Львівською міською радою за період з 2001 по
2007 р.р. затверджено межі наступних парків міста Львова.
Ухвала сесії Львівської міської ради від
21.06.2001 р. №1113 – парк „Знесіння” (є державний акт на право на право постійного користування землею;
Ухвала сесії Львівської міської ради від
29.03.2001 р. №1002 – парк „Снопківський”;
Ухвала сесії Львівської міської ради від
14.10.2004 р. №1824 – парк „І.Франка”;
Ухвала сесії Львівської міської ради від
09.12.2004 р. №1914 – парк „Студентів”;
Ухвала сесії Львівської міської ради від
20.10.2005 р. №2095 – парк „Залізна Вода”;
Ухвала сесії Львівської міської ради від
29.12.2005 р. №3033 – Львівський центральний
парк культури і відпочинку ім.Б.Хмельницького;
Ухвала сесії Львівської міської ради від
16.03.2006 р. №3416 – парк „700 річчя Львова”;
Ухвала сесії Львівської міської ради від
23.02.2006 р. №3330 – парк „Високий замок”;
Ухвала сесії Львівської міської ради від
23.02.2006 р. №3331 – парк „Скнилівський”;
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Ухвала сесії Львівської міської ради від
01.06.2006 р. №23 – парк імені Папи Римського
Павла ІІ;
Ухвала сесії Львівської міської ради від
02.11.2006 р. №296 – лісопарк “Зубра”;
Ухвала сесії Львівської міської ради від
07.09.2006 р. №132 – парк “Піскові Озера”;
Ухвала сесії Львівської міської ради від
01.06.2006 р. №29 – парк “Митрополичий сад”;
Ухвала сесії Львівської міської ради від
01.03.2007 р. №586 – парк „Левандівський”;
Ухвала сесії Львівської міської ради від
18.12.2007 р. №1388 – Стрийський парк.
На 2008 рік заплановано затвердити межі наступних об’єктів природно заповідного фонду:
* парк „Горіховий гай”;
* лісопарк „Білогорща”;
* парк „Кортумова гора”;
* зелена зона „Майорівка” – підготовлений
проект ухвали, розглядався сесією міської ради,
в даний час на доопрацюванні.
* парк „Личаківський” в т.ч. меморіальний
комплекс “Пагорб Слави” – підготовлений проект ухвали знаходиться на розгляді в депутатських комісіях міської ради;
* озеро “Левандівське”;
* лісопарк „Погулянка”;
* парк “Боднарівка”;
* парк “Замарстинівський”;
* парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва
місцевого значення “На Валах”.
В даний час вишукуються роботи по виготовленню планово-картографічних матеріалів та визначення меж паркових зон. По мірі надходження цих матеріалів, вони будуть скеровуватись на
розгляд сесії Львівської міської ради.

мель різного функціонального використання розробка нормативної власності у розрізі економікопланувальних зон та система коефіцієнтів, що
характеризують функціональне використання і
локальні особливості місця розташування окремих земельних ділянок.
З огляду на вимоги Закону України “Про оцінку земель” №1378 від 11 грудня 2003 року, враховуючи давність проведення такої, зміну проектів
забудови та розподілу території міста, проекту
концепції генерального плану міста, інтересів
розвитку підприємництва, можливостей покращення інвестиційного клімату міста управлінням було передбачено у бюджеті міста видатки
на оплату робіт із розробки нової нормативногрошової оцінки земель м. Львова.
На замовлення переможця тендеру ДП “Львівський науково-дослідний та проектний Інститут
землеустрою” субпідрядною організацією ДП
“Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві” виконано роботи
з актуалізації бази геопросторових даних оціночних районів, транспортної мережі та зон впливу функціонально-планувальних, інженерноінфраструктурних,
історико-культурних
та
природо-ландшафтних локальних факторів на
територію міста Львова.
На основі цих робіт Державним інститутом
проектування міст “Містопроект” виготовлено
Технічний звіт по узагальнених матеріалів для
проектів нормативної грошової оцінки земель
населених пунктів Львівської області (зокрема
по м.Львову) та визначення параметрів локальних факторів, на підставі яких буде здійснюватися розроблення нормативної вартості земельної
ділянки.
Основною перевагою виконання даних робіт є збільшення нормативної вартості земель м.
Львова на 30%.

Створення та впровадження земельноінформаційної (кадастрової) системи м.
Львова
Управлінням виконано роботи із створення
міської земельно-інформаційної (кадастрової)
системи. Роботи виконувались спільно із спеціалізованими організаціями міст Києва і Львова.
В даний час іде апробація системи із врахуванням місцевих умов та вводиться додаткові
компоненти щодо розширення меж її роботи.

Межі м. Львова
Загалом на сьогоднішній день підписано проекти
зміни меж міста з 12-ма приміськими населеними пунктами. В даний час проводяться роботи
з виготовлення топографічних матеріалів щодо
долучення до меж м. Львова 2,5 тис.га лісів Брюховицького та Винниківського лісництва та погодження їх меж. Крім того, до юридичного управління скеровано матеріали щодо вирішення через
судові органи питання погодження меж міста та
Рясна-Руської сільської ради.

Проведення коригування грошової оцінки у зв’язку із змінами адміністративнотериторіального устрою міста
Нормативно-грошова оцінка становить основу для формування ціни землі, особливо при
здійсненні операцій з її купівлі-продажу та розміру плати за землю. Вартість землі формує конкурентний попит на неї, який проявляється на
аукціонах та постійно змінює її середньозважену
вартість по оціночних зонах районів міста.
1999 року Ухвалою №210 сесії Львівської
міської ради затверджено відкориговану грошову оцінку земель м. Львова, складовою частиною
якої стала схема зонування, базова вартість зе-

Розробка концепції формування приміських
зон м. Львова та визначеннях їх меж
Протягом звітного періоду проводився аналіз
прилеглих територій з точки зору їх ресурсного
потенціалу, житлово-рекреаційної та інвестиційної привабливості.
Управлінням проведено тендер на виконання зазначених робіт на суму 80 тис. грн, а також
підготовлено пропозиції з формування спільних
інвестиційних проектів розміщення нових вироб34

ництв, рекреаційних-житлових та інших об’єктів
із їх погодженням із територіальними громадами
приміських зон.

гідрогеологічних та гідротехнічних умов, складному мозаїчному рельєфу, характеру і швидкості
сучасних тектонічних рухів, потужному довготривалому антропогенному впливу на території
Львова розвивається широкий спектр сучасних
морфодинамічних процесів. До таких процесів,
перш за все, відносяться суфозія, сульфатний
карст, зсуви, ерозія та підтоплення.

Управління екології та благоустрою
Основним завданням управління є:
- реалізація рішень міської ради, її виконавчого
комітету з питань охорони навколишнього природного середовища;
- поліпшення екологічного стану міської території;
- раціональне використання природних ресурсів та забезпечення вимог законодавства для задоволення потреб і запитів громадян міста у питаннях охорони довкілля.

2. До процесів, що створюють найвищий рівень екологічного ризику належать:
2.1. Суфозія. Її прояви спостерігаються у багатьох районах, але найбільш потужні вогнища зафіксовані у центральній найдавнішій частині міста. Тут на площі біля 2 км. кв. нараховується 625
будинків з різним ступенем ушкоджень, пошкодженнями інженерних комунікацій, руйнування
значної частини яких є наслідком активного розвитку механічної суфозії. Найважливішою умовою розвитку суфозії в цьому районі є наявність
потужної до 6-9 метрів товщі ґрунтів культурного
шару та формування високоградієнтних водних
потоків, зумовлених погано організованим поверхневим стоком та незадовільною роботою
системи водопостачання та водовідведення.
У межах Львова знаходиться біля 70 артезіанських
свердловин, які у свій час використовувались для
забору води. З 1975 року вони за тампоновані і на
сьогоднішній день можуть використовуватись як
контрольні за станом підземних вод.
2.2. Зсуви. Їх активний розвиток пов’язаний
з сприятливим рельєфом. Ділянки з крутизною
схилу понад 10 % займають площу більше 14
км.кв. міста.
2.3. Ерозія. Головні вогнища лінійної та площинної ерозії розташовані у межах трьох геоморфологічних районів: Львівського плато, Розточчя та Пасмового Побужжя.
2.4 Процеси антропогенного підтопленя на
території Львова спостерігаються у вигляді окремих вогнищ. Головною причиною розвитку підтоплення є незадовільна робота системи водовідведення та водопостачання.

Екологічна ситуація у м. Львові залишається
напруженою, у зв’язку із відсутністю ефективного
способу зберігання та реалізації відходів, застарілими технологіями виробництв, недосконалістю
транспортних розв’язок, зношеною системою водопостачання та водовідведення тощо. Спостерігається збільшення викидів шкідливих речовин в
атмосферне повітря від автотранспорту. Забезпечення території міста каналізаційною мережею
становить близько 94%, що створює санітарні та
екологічні проблеми.
Існує ряд проблем, які необхідно вирішити через:
впровадження сучасних технологій збору побутових відходів; збільшення забезпечення контейнерною тарою для збору побутових відходів та
урнами для сміття на міських вулицях; вирішення
ряду заходів для переробки та повторного використання побутових відходів, а також вирішення
питання щодо влаштування полігону для захоронення побутових відходів.
1. У місті та приміській зоні знаходиться понад 40 водних об’єктів:
- 14 озер;
- 13 декоративних ставків;
- 12 потічків.
Переважна більшість штучних водойм була
створена на початку ХХ століття.

У 2007 році проводились обстеження суб’єктів
господарської дільності на предмет дотримання
вимог природоохоронного законодавства, особлива увага приділялясь таким підприємствам як
ЗАТ «Ензим», ТзОВ «Левмет», ДП «Аргентум ». В
ході перевірки ДП «Аргентум » виявлено та належним чином задукоментовано ряд порушень
природо-охоронного законодавства в діяльності підприємства стосовно переробки вторинної
сировини, що містить дорогоцінні метали та інші
цінні компоненти.
Основу зелених насаджень міста становлять
парки, лісопарки та зелені зони міста.
Площа комплексної зеленої зони міста складає
33286 гектарів, в тому числі в межах міста 4419
га. На одного мешканця у місті припадає 38,0 м.
кв. (Норма по Україні 36,1 м. кв.) Розрізняють:
1. Насадження загального користування –

Карстові лійки з панорамами відіграють роль
своєрідних фільтраційних вікон, через які нерідко
переповнюються навіть добре захищені водоносні горизонти. Поверхневі форми карсту у сприятливих геоморфологічних умовах при діяльності
людини часто виконують роль «спускового гачка»
у розвитку процесу ерозії. Не менш важливу роль
відіграють і інші процеси, зокрема ерозійні. Так,
розвиток яркових форм зумовлює повну втрату
значної частини земель – просторового ресурсу
міста, викликає руйнування ґрунтового покриву
та біогеоценозів, часткове або повне руйнування зони аерації, яка виконує роль природного
бар’єру на шляху міграції забруднень.
Завдяки особливостям геологічної будови,
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2852 га;
2. насадження обмеженого користування –
1386 га;
3. насадження спеціального призначення –
921 га;
4. вуличні насадження – 135 га;
5. інші – 30 га.
Відповідно до плану фінансування на обслуговування парків, лісопарків та зелених зон з міського бюджету у 2007 році було виділено та освоєно 1452,6 тис. грн.
В результаті проведення тендерних закупівель, які відбулись в березні 2007, переможцями щодо надання послуг з прибирання парків та
догляду за озеленювальними та декоративними
насадженнями було львівське комунальне підприємство «Зелений Львів», та приватний підприємець «Гурман».
Весняно-осінній період 2007 року було висаджено 1871 насадження деревно-чагарникових
порід в парках міста.
Здійснено посадку квітів у парках та скверах в
кількості 5518 штук на площі 3828 кв.м.
Проведено реконструкцію та влаштування газонів на площі Ринок, проспекті Свободи (біля
пам’ятника Т. Шевченку), вул. Кн. Ольги.
Для уникнення аварійних ситуацій, збереження життя, здоров’я та майна мешканців на
території міста надано дозволи на знесення 649
аварійних дерев (в тому числі санітарні рубки у
парках та на території кладовищ міста).
Через управління “Дозвільний офіс” було видано дозволил на знесення 418 дерев в тому числі
управлінню капітального будівництва для проведення робіт з капітального ремонту доріг та споруд міста.
З метою відновлення зеленого господарства
міста після вимушеного знесення зелених насаджень на спеціальному рахунку накопичені кошти в сумі 33,5 тис. грн.

Згідно вимог, передбачених природоохоронним законодавством, ця територія ділиться на
режимні зони:
- заповідна — 31,1 га;
- регульованої рекреації — 47,4 га;
- стаціонарної рекреації — 76,6 га;
- господарська — 157 га.
Крім того, за існуючими типами використання,
ця сама територія має свій, історично складений
протягом десятиліть і століть , функційний поділ:
- лісовий масив - 87 га;
- відкриті зелені ділянки з трав’янистою рослинністю - 26,4 га;
- водойми - 1,7 га;
- історико-культурні об’єкти - 61 га;
- стежки і дороги - 10 га;
- здевастовані ділянки (знищені кар’єрами,
звалищами) - 21 га;
- об’єкти промислового призначення - 20 га;
- об’єкти житлового та іншого господарського
призначення - 85 га.
Із загальної території площею 312,1 га , для
здійснення завдань з охорони довкілля, освітньонаукової роботи і туристично-рекреаційної діяльності, за Парком, згідно з Державним актом
на право постійного користування землею, закріплено у постійне користування земельні ділянки
загальною площею 153,7 га.
Як структурний підрозділ виконавчих органів
Львівської міської ради, Парк з 01.01.2007 року
координаційно підпорядкований Департаменту
містобудування, а як установа природоохоронного і рекреаційного призначення - методично
підпорядкований Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища у
Львівській області.
Парк у 2007 р. фінансувався з бюджету міста
за такими напрямками:
- згідно КФК 110502 – утримання;
- згідно КФК 100203 – благоустрій, догляд за територією.
За утриманням Парк віднесений до системи
фінансування закладів культури.
Фінансування Парку в 2007 р. здійснювалося в
основному за рахунок бюджету міста.
Штат Парку – 8 штатних одиниць.
Роботи з благоустрою в 2007 р. велися Підприємством „Екодизайн”, в ІІ, ІІІ, ІУ кварталі 2007р.
- ТзОВ „Галбудпостач”, переможцем тендерних
торгів.
Асигнування і касові видатки Парку за 2007 р.
подані в таблиці 1.

Роботу регіонального ландшафтного парку
„Знесіння” за 2007 р.
Регіональний ландшафтний парк „Знесіння”
(надалі — Парк) – об’єкт природно-заповідного
фонду України.
Розташування – північно-східна частина м.
Львова в межах:
- на півночі – залізнична колія від вул. Богданівської до вул. Опришківської;
- на сході – вул. Кривчицька Дорога, вул. Богданівська;
- на півдні – вулиці М.Лисенка, Лісна, Піскова,
І.Крип’якевича, Ніжинська, Мучна;
- на заході – вулиці Гуцульська, М.Кривоноса,
Опришківська.
Площа території, охопленої режимом Парку –
312,1 га.

Згідно ст. 23 Закону України „Про природнозаповідний фонд України” на регіональні ландшафтні парки покладається виконання завдань:
- збереження природного та історикокультурного середовища;
- сприяння та проведення освітньо-виховних
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Таблиця 1.
тис. грн.

його дирекція організувала і провела за звітний
період цілий ряд робіт (самостійно та із залученням юридичних і фізичних осіб).

заходів і науково-дослідної роботи;
- створення умов для рекреації і туризму.
Для виконання покладених на Парк завдань,

Робота КП «Адміністративно-технічне
управління» в частині нагляду
за дотриманням природоохоронного
законодавства
Загальні показники
Таблиця 1
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Обстеження природних об’єктів в межах м. Львова (проведення хімічних аналізів)
Таблиця 2
№ п/п
1.

Рік
2007

Водойми,
ставки (шт.)

Річки (шт.)
4

24

Потічки (шт.)

Всього природних об’єктів

18

46

З метою поліпшення екологічного стану Львова звіти про проведену роботу та пропозиції стосовно шляхів вирішення існуючих проблем постійно передавалось Львівській міській раді та
висвітлювались у засобах масової інформації.

Робота в галузі зовнішньої реклами, спрямована на збереження архітектурного середовища
у 2007 році
Таблиця 1
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Результати інвентаризації конструкцій зовнішньої реклами

Таблиця 2

Результати інвентаризації конструкцій зовнішньої реклами і вивісок,
розташованих на пам’ятках архітектури
Таблиця 3

Всім власникам самовільно встановлених рекламних засобів скеровані приписи з вимогою усунення
порушень. Підготовані накази про
демонтаж конструкцій щодо яких вимоги приписів не виконані, ведуться
роботи з демонтажу цих конструкцій.

Зміна меж м. Львова на пам’ятках архітектури
За 2007 р.:
Виготовлено
технічну документацію
по зміні меж
м. Львова;
Погоджено
межі із 12
сільськими
радами;
Не погоджено із 3
сільськими
радами,
погодження
в судовому
порядку в
2008 р.
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Виконання дохідної частини бюджету від сплати орендної плати за землю 2001-2007 рр.
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Інформація про продаж земельних ділянок у м. Львові за період 2003 – 2007 рр.
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Порівняльний аналіз цін продажу земельних ділянок на аукціонах у Львові та інших містах
України
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ціна за м2 в 2007 р.
1550

630
385

Львів

Одеса

Харків

Луцьк

305

272

Чернівці

Херсон

Інвентаризація землекористувачів основних
об`єктів для проведення чемпіонату
ЄВРО-2012 у м. Львові

Територія Львівського летовища

Територія навколо стадіону

Підготовка технічної документації та затвердження меж парків м. Львова

Затвердження меж парків Львова
(загальна кількість об’єктів - 25)
Прийняті ухвали ЛМР
про затвердження меж у
2007 р. (шт.)

10

15

41

Заплановані ухвали ЛМР
про затвердження меж у
2008 р. (шт.)

Підготовка технічної документації та затвердження меж шкіл м. Львова

Прийняті ухвали у 2007 р.
Заплановані ухвали на 2008 р.

48
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Прийнято в експлуатацію об`єктів (шт.)
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Багатоквартирні
Об`єкти
Індивідуальні
житлові будинки соцкультпобуту житлові будинки
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Департамент житлового господарства
та інфраструктури

Департамент утворений відповідно до ухвали
міської ради від 06.07.2006 р. № 94 «Про затвердження структури виконавчих органів Львівської
міської ради».

питної води;
надання пропозицій щодо реорганізації
та вдосконалення транспортної інфраструктури,
мереж транспорту і зв’язку міста;
сприяння створенню та функціонуванню
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті,
облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання
(квартирний та кооперативний обліки);
організація підготовки житлового господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період;
проведення загальної політики міста
з питань збирання, траспортування, утилізації
твердих побутових відходів;
підготовка та подання на затвердження
радою титульного списку об’єктів капітального
ремонту житлового фонду;
залучення на конкурсних засадах підприємств та організацій незалежно від форм власності до утримання і обслуговування міського
житлового фонду;
укладення угод та організація виконання
робіт з капітального ремонту житлового фонду,
що є у комунальній власності міста;
Так зокрема, за звітний рік проведено 80 закупівель, в яких прийняли участь понад 350 учасників, та визначено переможцями 125 учасників.
Укладено договорів на загальну суму 80 090,7
тис. грн.
робота зі зверненнями громадян, установ
підприємств та організацій з питань інфрастуктури та житлового господарства.
Зокрема за 2007 р. розглянуто 10 244 звернень,
в т. ч звернення громадян – 5880 шт (54%), з них
виконані та надані відповіді на 5488 звернення 93% від кількості звернень громадян.
У 2007 р. з бюджету міста на житлово – комунальне господарство було передбачено
209919,94 тис. грн, з них загальний фонд –
94178,25 тис. грн, спеціальний фонд – 115 741,689
тис. грн.

У структурі департаменту є 4 управління:
1. управління житлового господарства – (штатна чисельність – 35, фактична – 28);
2. управліня інженерного господарства –
(штатна чисельність – 25, фактична – 17);
3. управління транспорту та зв’язку (штатна
чисельність – 12, фактична – 9);
4. управління капітального будівництва –
окремо юридична особа – (штатна чисельність –
64, фактична – 46)
Всього штатна – 163, фактична – 125.
В оперативному підпорядкуванні департаменту є 25 ЛКП.
Департамент у межах своїх повноважень забезпечує:
1. Виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів
України, розпоряджень голови Львівської обласної державної адміністрації, ухвал міської
ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та інших законодавчих
актів України.
2. Реалізацію прав, свобод і законних інтересів
громадян, загальних інтересів міської громади.
3. Виконання програм соціально-економічного
розвитку міста.
4. Виконання фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств і служб.
5. Реалізації інших наданих державою, а також
делегованих міською радою повноважень, основні з яких:
погодження тарифів на послуги, які надаються підприємствами житлового господарства,
мешканцям міста, контроль за їх дотриманням;
підготовка програм та заходів щодо покращання водопостачання, водовідведення, очищення стічних вод, здійснення контролю за якістю

Розподіл видатків загального фонду
Видатки

план на
2007 р.,
тис. грн

Частка
видатків
до зага
льного
фонду,
%

капітальний ремонт житлового фонду

36629,88 38,7

виділе
но
коштів,
тис. грн

недоотримано
коштів із
бюджету, тис.
грн

32698,83 3931,05

компенсація за пільговий проїзд в авто – та електротранспорті окремим категоріям громадян, у тому числі
24465,60 26
субвенція з державного бюджету – 21350,0 (87,2% до
всіх компенсаційних виплат).

23564,65 900,96

видатки на благоустрій міста, в тому числі 884,35 тис.
грн – видатки на зовнішнє освітлення, 4166,3 тис. грн 12355,78
- оплата за спожиту електроенергію

10110,80

44

13,0

2244,98

капітальний ремонт теплових мереж, у тому числі
4300, 0 тис. грн на теплоізоляцію ТЕЦ-2, 3600, 0 тис.
9131,00
грн на реконструкцію теплових мереж та ЦТП об’єктів,
що передаються у комунальну власність міста

10,0

8910,70

220,30

інші заходи в авто та електротранспорті, в тому числі
4670,00
на придбання тролейбусів – 3560,0 тис. грн.

5,0

4605,40

64,60

капітальний ремонт водопровідно-каналізаційного
господарства, в тому числі 2289,0 тис. грн на капітальний ремонт об’єктів, що передаються у комунальну
4664,29
власність міста 2000, 0 тис. грн на відшкодування затрат підприємства у тарифах води для мешканців сіл
зони депресійних лійок

5,0

4637,60

26,69

капітальний ремонт інших об’єктів

98,89

0,1

98,89

0

видатки на утримання світлофорних об’єктів

820,00

0,8

820,00

0

видатки на покращення діяльності ЛКП, у тому числі на придбання вакуумно-прибиральної машини –
1042,79
850 тис. грн, на покращення діяльності ЛКП «Лев» 192,797 тис. грн

01,1

1042,79

0

інші цілі, в тому числі на встановлення та демонтаж
300,02
новорічної ялинки – 78,6 тис. грн

0,3

300,02

0

Всього

100,0

86789,68 7388,57

94178,25

Розподіл видатків спеціального фонду
Видатки

план на
2007 р.,
тис. грн

Частка виділено
видат- коштів,
ків до
тис. грн
зага
льного
фонду,
%

недоотримано
коштів
з бюд
жету,
тис. грн

54,0

62994,16

535,04

15834,85

8645,15

внески органів місцевого самоврядування у статутні
фонди підприємств.
Використання підприємствами вказаних коштів дало
можливість відновити основні засоби та покращити їх 63529,20
фінансовий стан.
капітальні вкладення в тому числі:
реконструкція житлового фонду – 12 946,6 тис. грн
розробка схеми теплопостачання міста – 337,4 тис. грн
видатки на заходи з енергозбереження – 3868,0 тис.
24480,00 21
грн
цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування, в тому числі придбання автопожежної драбини 2500,02 тис. грн,
реконструкція котелень – 827,82 тис. грн,
реконструкція житлового фонду – 3619,4 2 тис. грн,

6947,20

6,0

6090,49

856,71

Видатки на утримання об’єктів соціальної сфери підпри4308,20
ємств, що передаються до комунальної власності

3,0

0,00

4308,20

субвенція з місцевого бюджету державному бюджету

3506,00

3

3506,00

0,00

заходи у сфері електротранспорту

1800,00

1,5

1800,00

0,00

видатки на утримання автомобільних доріг

11056,65

9,5

10189,86

866,79

охорона і раціональне використання природніх ресур114,43
сів

0,1

114,43

0,00

Всього

100,0

100529,79 15211,89

115741,68
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Житловий фонд м. Львова налічує 19937 житлових будинків, заг. пл. 14021,3 тис. кв. м.
586 житлових будинків підприємств, організацій,
заг. пл. 1551,6 кв. м;
265 житлових будинків житлово-будівельних
кооперативів, заг. пл. 1184,1 тис. кв. м;
9970 приватних, заг. пл. 1283,2 тис. кв. м;
8874 житлових будинків, заг. пл. 9441,6 тис.
кв. м, які знаходяться у власності територіальної
громади м. Львова, із них приватизовано 8008,4
тис. кв. м., що становить 84,8 %.
242 житлових будинків ОСББ, загальною площею 560,8 тис. кв. м.
Експлуатацію та технічне обслуговування наявного житлового фонду, що перебуває у комунальній власності міста, здійснюють 54 підприємства житлового господарства комунальної
власності та 2 підприємства недержавної форми
власності (ТзОВ ЖЕП “Стимул-Сихів” та ДП “ТехЕксБуд”).
Основною з об’єктивних причин ситуації, що
склалася в галузі житлового господарства, була
невідповідність затверджених розмірів тарифів
на послуги з утримання житла, витратам їх виробництва: Розрахункова вартість утримання 1
кв.м. житла у 2007 році складала – 90,46 коп.,
проте відповідно до рішення виконавчого комітету від 30.09.2005 року № 1032 “Про впорядкування тарифів на послуги з утримання будинків
та прибудинкових територій для населення у м.
Львові” середній тариф встановлено в розмірі
67,5 коп. за 1 кв.м. загальної площі житлового
фонду.
Необхідність запровадження нових тарифів зумовлена впливом ряду факторів:
•
збільшення розміру мінімальної заробітної плати;
•
зростання цін на матеріальні та паливноенергетичні ресурси;
•
збільшення додаткових витрат, пов’яза
них зі зростанням вартості послуг з технічного
обслуговування ліфтів та обладнання диспетчерських систем.
За минулий рік влаштовано 20 вузлів обліку
теплової енергії, 72 лічильники обліку споживання гарячої води та встановлено 63 будинкових лічильники холодної води у будинках комунальної власності, за кошти державної субвенції
та міського бюджету на суму 2017,9 тис. грн в т.ч.
1456,4 тис. грн – державна субвенція і 561.5 тис.
грн – міський бюджет.
Для забезпечення 100% обліку споживання
енергоносіїв у житлових будинках комунальної
власності міста необхідно обладнати вузлами обліку теплової енергії ще 550 будинків – це в основному багатопід’їздні будинки з транзитними
схемами теплопостачання та 687 багатоквартирних будинків лічильниками гарячої води та 1028
будинків лічильниками холодної води.
Налагодження повного обліку споживання води і теплової енергії у житлових будинках
дасть можливість визначати реальні об’єми її

виробництва на ці цілі, вносити зміни до схем
тепло-, водопостачання окремих житлових районів, визначати приорітети при формуванні
заходів спрямованих на енергозбереження як у
теплоенергетиці так і житловому фонді зменшити соціальну напругу серед населення в умовах
зростання тарифів на тепло-, водопостачання.
За звітний період виконувалися Комплексні заходи із стабілізації екологічної ситуації на
Львівському міському сміттєзвалищі та прилеглих до нього територій затверджених рішенням
Львівської обласної ради від 04.07.2006 р. № 49
“Про експлуатацію Львівського сміттєзвалища в
с. Грибовичі”.
Для забезпечення експлуатації сміттєзвалища
відповідно до вимог “Санітарних правил облаштування і утримання полігонів ТПВ” вивезено
3,0 тис. м3 ґрунту яким перешаровано 1,5 га території сміттєзвалища. На 2007 рік об’єкт “Сміттєзвалище в с. В. Грибовичі” (будівництво збірників
фільтрату) міським бюджетом розвитку були
передбачені кошти в сумі 1500,0 тис. грн. Роботи
продовжуються, проведено корегування проекту
з врахуванням збільшенням потужностей очисних споруд. Освоєно – 1321,3 тис. грн, в т.ч. на
проектні роботи 140,7 тис. грн.
Заплановано і виконуються практичні роботи
із запобігання техногенних катастроф на Грибовицькому сміттєзвалищі, в т.ч. з:
-будівництва прохідної та пропускного пункту;
-будівництва вагової для прийому ТПВ;
-влаштування апаратури радіаційного контролю.
Станом на 1.01.2008 р. на виконання цих робіт
освоєно 1574,2 тис. грн.
Вирішено питання щодо забезпечення оздоровчими путівками дітей сіл Грибовицької та Малехівської сільських рад.
На проведення капітального ремонту та технічне обслуговування житлового фонду. 2007
рік згідно титульних списків було передбачено
проведення ремонтних робіт у 537 житлових будинках на загальну суму – 35125,9 тис. грн. Фактично виконано робіт у 487-и будинках на суму
33318,4 тис. грн.
в т. ч. – за рахунок загального фонду на суму
21468, 4 тис. грн.
- за рахунок бюджету розвитку на суму 11849,6
тис. грн.
Виконано ремонт покрівель у 212-ти житлових будинках на суму 14320,6 тис. грн.
Виконано протиаварійні роботи у 193 будинках на суму 11853,9 тис. грн.
Проведено утеплення торцевих стін у 14-ти
житлових будинків на суму 795 тис. грн.
Здійснено реконструкцію та модернізацію 25
ліфтів на суму 2087,5 тис. грн.
Виконано реставрацію та ремонт балконів у 23
будинках на суму 623,3 тис. грн.
Реконструкцію та заміну систем теплопостачання у 22 будинках на суму 1232,0 тис. грн.
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Здійснено розпуск загальнобудинкового обліку
електроенергії у 4 будинках на суму 559,8 тис.
грн.
Проведено реконструкцію
електромереж
житлових будинків центральної частини міста з
переведенням напруги із 220В на 380В.
Проведено заміну газових та електроприладів на суму 527,6 тис. грн.

ший черговик із 1964 року );
- на кооперативному обліку – 15862 сім’ї.
За період з 01.01.2007 р. по 01.01.2008 р. на
квартирний облік було зараховано 550 сімей, а
на кооперативний облік – 366 сім’ї, зі збереженням часу перебування на обліку за місцем праці
– 65 сімей.
За період з 01.01.2007 року до 01.01.2008 року
черговикам міської ради надано 59 квартир.
Станом на 01.01.2008 р. необхідно відселити
мешканців з 123 квартир будинків, що загрожують обвалом. Для відселення необхідно надати
137 квартир загальною площею 7066 кв.м. Для
вирішення цієї проблеми необхідно кошти в сумі
24674,472 тис. грн. Надано 11 квартир для відселення.
За звітний період велика увага в роботі департаменту була скерована на своєчасне та безперебійне забезпечення мешканців Львова тепловою
енергією для надання послуг з опалення та гарячого водопостачання.
З метою виконання даного завдання було
проведено ряд технічних та організаційноекономічних заходів.
За кошти міського бюджету та субвенційні кошти з Державного бюджету відповідно до Програми реконструкції та модернізації теплоенергетичного господарства м. Львова було виконано
робіт на суму 63,4 млн грн.

У 2007 році значно активізувався процес створення ОСББ, протягом якого зареєстровано 51
ОСББ, що свідчить про позитивну динаміку цього
процесу.
З огляду на позитивну динаміку процесу створення ОСББ, департамент житлового господарства та інфраструктури створює сприятливі умови
для реалізації намагань мешканців утримувати і
покращувати стан належного їм житлового фонду.
У загальному фонді міського бюджету м.
Львова на 2008 рік передбачено 2450 тис. грн
на фінансову підтримку ОСББ міста. За ці кошти у
2008 році буде проведено ремонтні роботи у 25будинках ОСББ.
У департаменті житлового господарства та
інфраструктури діє сектор підтримки муніципальних проектів, де ініціативні групи отримують вичерпну консультацію щодо можливості створення
та функціонування ОСББ, а також необхідну законодавчу базу. Працівниками департаменту протягом року проводилась роз`яснювально-агітаційна
робота серед населення міста через засоби масової інформації, а також на особистих зустрічах.
Станом на 01.01.2008 року на балансі підприємств та установ м. Львова знаходиться 586
будинків, в т.ч. 200 гуртожитків, (124 гуртожитки для проживання сімей та 76 для проживання
одиноких громадян), 75 гуртожитків (із загальної
кількості) належить закладам освіти, 16 гуртожитків увійшли до статутних фондів 12 підприємств у
процесі їх приватизації.
Через відсутність спеціалізованих експлуатуючих служб та незадовільний фінансовий стан,
експлуатація відомчих будинків та гуртожитків
окремими підприємствами здійснюється незадовільно, неналежно проводиться їх підготовка до
експлуатації в осінньо-зимовий період, є значні
борги перед енергопостачальними підприємствами за спожиті енергоносії. В свою чергу це
породжує справедливі скарги мешканців, сприяє
зростанню соціальної напруги у місті а в окремих
випадках призводить до організованих акцій
протесту та громадської непокори.
В зв’язку з цим значну увагу приділяється передачі відомчих житлових будинків у комунальну
власність. Протягом 2007 року у власність територіальної громади м. Львова прийнято 83 будинків.
Станом на 01.01.2008 року у Львівській міській
раді на обліку по поліпшенню житлових умов перебуває 39841 сімей громадян, з них:
- на квартирному обліку – 23979 сімей (пер-

Особлива увага підприємств при підготовці до
опалювального сезону приділялась проведенню
робіт по модернізації технологічного обладнання, а саме були проведені наступні роботи:
встановлено 4 ІТП (індивідуально теплові
пункти) в житлових будинках на вул. Довженка,
14, 10 (1шт.), Полуботка, 13, (1шт.), Городоцькій,
188, 190 (2шт.) та 3 ІТП у житлових будинках БУ
№ 1 КЕВ м. Львова;
проведено заміну теплообмінників на
сучасні пластинчасті в ЦТП на вул. Патона, 2/4,
Природній, 5а, Єфремова, 79, Стрийській, 101,
Мисливській, 12, Виговського, 11, Баштанній, 7а;
проведено заміну котлів на високоефективні котли з ККД більше 91 % в котельнях на вул.
Грушевського, 47 (смт. Рудно), Чернігівській, 7,
Патона, 2а;
встановлено високоефективні насоси у ЦТП на вул. Природній, 5а, Єфремова, 79,
Стрийській, 101 та в котельнях на вул. Чернігівській, 7, Патона, 2а, Грушевського, 47 (смт. Рудно).
Опалювальний сезон 2007-2008 рр. розпочато 13 жовтня 2007 р. Запуск теплоенергетичних
об’єктів було здійснено протягом першої доби.
Рівень розрахунків теплопостачальних підприємств за спожитий у 2007 році природний газ
– 78% , величина боргу - 42,3 млн грн.
Основними завданнями щодо покращення
стану теплозабезпечення міста у 2008 р. є забезпечення відповідності тарифів на теплову енергію,
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завершення розроблення та затвердження Схеми
теплопостачання м.Львова, продовження робіт з
модернізації основного технологічного обладнання, впровадження обліку теплової енергії на
об’єктах.
У 2007 році міською мережею водопроводу
подано 103283 тис. м3 води, споживачам реалізовано 64655 тис. м3, в тому числі для населення
36745 тис. м3.
Водозабезпечення здійснювалося з 17 водозаборів, розташованих у радіусі до 110 км від міста,
фактичний видобуток води у звітному році складав в середньому 283,0 тис. м. куб. води за добу.
Подачу води в місто здійснюють 26 водопровідних насосних станцій, а водовідведення - 12 каналізаційних насосних станцій. Розширено графіки
подачі води для населення.
В 2007 році було завершено роботи по реалізації Проекту “Водопостачання та каналізації міста Львова”.
В результаті виконаних у 2006-2007 рр. робіт
вдалося значно покращити стан водопостачання
споживачів міста та зменшити кількість аварійних
ситуацій.
Перелік робіт які у 2008 році заплановано
виконати для прокращання водопостачання м.
Львова.
Реконструкція об’єктів водопостачання:
- н/ст. Янівська на вул. Шевченка в м.Львові;
- водозаборів “Крехів”, “Магерів”, “Мальчиці”;
- водопроводу на пр. Свободи;
- насосної станції “Винники”.
Встановлення приладів обліку води в селах
депресійних лійок.
Забезпечення місцевого співфінансуваня Проекту “Водопостачання і каналізація м. Львова”.
Перехід до системи розрахунків Виробник –
Виконавець послуг.
Приведення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення до економічнообґрунтованих.
З метою належного утримання проїжджої частини доріг протягом осінньо-зимового періоду
2007-2008 рр. із міського бюджету було виділено
і освоєно кошти в сумі 1769045,78 грн, зокрема:
- 1762831,28 грн - на придбання піску і технічної солі та їх перемішування;
- 6214,5 тис. грн - на поповнення статутного
фонду ЛКАТП-1339 для часткового оновлення існуючого парку спецтехніки.
Крім цього для забезпечення робіт з механізованого прибирання доріг у літній період департаментом житлового господарства придбано і передано в ЛКП «Шляхово-ремонтне підприємство
Галицького району», як поповнення статутного
фонду підприємства, вакуумно-підмітальну машину вартістю 820,0 тис. грн.

87 міських автобусних маршрутів, на яких щоденно працює в середньому 1000 автобусів різної
місткості, 10 трамвайних маршрутів (64 од.) та 11
тролейбусних маршрутів (66 од.).
Протягом 2007 року у межах коштів, передбачених на відшкодування втрат доходів за перевезення пільгових категорій пасажирів, забезпечено роботу 5 автобусних маршрутів у звичайному
режимі роботи - №1, №3, №5, №7, №27.
У 2007 р. перевезено 128,9 млн пасажирів автотранспортом і 88,9 млн електротранспортом.
Гострим залишається питання оновлення парку
трамваїв та тролейбусів підприємства, яке потребує державної підтримки. У 2007 році на капітальний ремонт тролейбусів та трамваїв виділено
1300, 0 тис. грн. Придбано і передано на баланс
ЛКП “Львівелектротранс” 4 нових тролейбуси
марки ЛАЗ –Е183D1 з низьким рівнем підлоги.
Вартість тролейбусів - 3 560 тис. грн. Тролейбуси
пристосовані для перевезення людей з особливими потребами.
Кошти субвенції по спеціальному фонду у сумі
1 800 тис. грн, які були передбачені для м. Львова на придбання вагонів комунального електротранспорту, з державного бюджету у 2007 році не
надходили. В результаті - втрачена можливість
придбати ще 2 тролейбуси.
ЛКП «Львівелектротранс» придбано 11 од.
вживаних, капітально відремонтованих трамваїв Чеського виробництва, які з лютого 2008 року
задіяні до перевезення пасажирів, загальною
вартістю 5300, 0 тис. грн із спеціального фонду
бюджету.
Протягом 2007 р. із центральної частини міста, у т.ч. з пр. Свободи, виведено проходження
4 міських автобусних маршрутів - № 16, 46, 51,
97. Всього протягом 2006-2007 рр. із центральної частини міста, у т.ч. з пр.Свободи, виведено
проходження 16 міських автобусних маршрутів
(200 од. транспорту) та 2 приміських автобусних
маршрути (№ 180, 180-А).
Спільно Державтоінспекцією та іншими структурними підрозділами проведено ряд заходів
щодо перетворення пл. Ринок, вул. Галицької,
вул. Краківської, вул. Друкарської, вул. Сербської, вул. Ставропігійської у пішохідну зону.
У 2007 році на в’їздах у м. Львів встановлено
інформаційні знаки та щити, які інформують про
заборону в’їзду транзитного вантажного транспорту у м. Львів.
Продовжувались роботи з укладання договорів та створення зон паркування автотранспорту
на території м. Львова. Проведено 5 аукціонів
з визначення операторів паркування автотранспорту.
В 2007р. до збору коштів за паркування автотранспорту на території м. Львова було залучено
51 оператора паркування для обслуговування 100
вулиць (4465 місць), 139 місць відведено таксоперевізникам під паркування (стоянку) таксі та
128 місць надано юридичним особам для паркування службового автотранспорту. Загалом, під

У 2007 році пасажирські перевезення у м.
Львові здійснювались ЛКП “Львівелектротранс“,
ЛК АТП №1 та 24 перевізниками різних форм
власності. Станом на 01.01.08 р. у місті функціонує
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паркування задіялось 4732 місця.
За 2007 рік за паркування надійшло у міський
бюджет 1528,2 тис. грн (для порівняння – у 2006
році – 536,4 тис. грн).
На сьогоднішній день в договірних стосунках
з міською радою перебуває 11 таксоперевізників,
які обслуговують 66 зон паркування (стоянки)
таксі на загальну кількість 139 місць (оплата у бюджет міста – 8790 грн/місяць).

плового пункту по вул. Патона, 2а
- Реконструкція системи опалення та приміщень дошкільного навчального закладу №92 на
вул. Карпатській, 12
- Будівництво спільної автономної котельні
Будинку естетичного виховання дітей та юнацтва
на вул. Чернівецькій, 4 та ДЮСШ №1 на вул. Чернівецькій, 1
- Реконструкція системи теплозабезпечення
СЗШ №6
- Будівництво котельні будинку творчості школярів, вул. Личаківська, 99
- Реконструкція системи теплозабезпечення в районі вулиць Варшавська, Випасова, Липинського, Інструментальна з підключенням до
ТЕЦ-2
3.Охорона здоров’я
- Будівництво корпусу патології для новонароджених дитячої лікарні на 300 ліжок на вул. П.
Орлика (в тому числі обладнання та інвентар)
- Реконструкція резервуарів питної води з
встановлення індивідуальних водолічильників
споживачів КМКЛШМД
- Реконструкція каналізаційної мережі будинку диспансерного відділення ЛММО “Фтизіопульмонологія” на вул. Личаківській, 233
- Реконструкція пральні комунальної 8-ї міської лікарні
- Будівництво фельдшерсько-акушерського
пункту в с. М. Грибовичі
- Реконструкція лікувального корпусу 8-ї лікарні з влаштуванням шатрового даху та надбудовою
- Реконструкція дитячого стаціонарного відділення ЛК ММО “Фтизіопульмонологія “на вул.
Замарстинівській, 274
- Реконструкція ліфтового господарства МК
ЛШД
4. Об’єкти освіти
- Реставраційно-ремонтні роботи СШ № 55
- Реконструкція СШ № 77 на вул. Виговського, 7а
Влаштування шатрового даху СЗШ № 30 на вул.
Мазепи, 31, СЗШ № 42 на вул. Каштановій, 9,
СЗШ № 80 на вул. Г. Крут, 27
- Реконструкція дошкільного навчального закладу № 184 на вул. Величковського, 12
- Реконструкція СШ № 54 на вул. Хвильового, 16
- Реконструкція Академічної гімназії при НУ
„Львівська політехніка” на вул. С. Бандери, 14
5. Житлове будівництво
Будівництво 94 квартирного житлового будинку на вул. П. Полуботка - (ІІ черга будівництва
-59 кв.) для відселення мешканців будинків розташованих в історичній частині міста.
Будівництво житла на вул. Майданній в ж/м
Сихів для відселення мешканців будинків розташованих в історичній частині міста
6. Об’єкти програми збереження історичної забудови м. Львова
7. Об’єкти водопостачання та каналізації
8. Реконструкція та будівництво в установах культури

Управління капітального будівництва здійснює функції замовника будівництва, ремонту і
реконструкції житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, комунального господарства, культурно-побутового й
іншого призначення. Управління забезпечує реалізацію державної та місцевої політики у галузі
будівництва, реконструкції та ремонту. Управління є юридичною особою.
У 2007 році роботи виконувались приблизно
на 110 об’єктах, що фінансувалися за рахунок усіх
джерел фінансування. Обсяги капіталовкладень,
що передбачалися з усіх джерел фінансування у
2007 році складали 147,840 млн грн (в т.ч. передбачено 6,418 млн грн для погашення заборгованості 2006 р.).
Обсяги робіт у 2007 році за період з 2002 року
з усіх джерел фінансування зросли у 5,2 рази, а
порівняно з 2006 роком на 10 %.
Надання підрядів на виконання робіт проводилось в основному на тендерній основі. Управлінням оголошено у 2007 році наступні торги:
по процедурі відкритих торгів – 66, з них
відмінено – 16;
закупівля у одного учасника – 18
запит цінових пропозицій – 1
На всі об’єкти, роботи на яких виконувалися у
2007 році були укладені угоди.
Роботи виконувались на таких основних важливих напрямках:
1. Реконструкція шляхового господарства
- Реконструкція вул. І. Мечнікова від вул. Личаківської до вул. Левицького;
- Реконструкція вул. Городоцької від вул.
Кульпарківської до вул. Чернівецької;
- Реконструкція автомагістралі від вул. Вінниця
до вул. Шевченка;
- Реконструкція вул. Антонича;
- Реконструкція вул. Полуботка-Садибна;
2. Заходи покращення енергозбереження
- Реконструкція теплотраси по вул. Зеленій від
ТК 1111 до ТК 1113
- Будівництво котельні з влаштуванням когенераційних установок та будівництвом теплотраси для теплозабезпечення ж/м Рясне-2
- Реконструкція котельні на вул. Караджича,
11а з встановленням когенераційної установки та
будівництва теплотраси
- Реконструкція котельні на вул. Чернігівській, 7
- Реконструкція котельні та тепломереж на вул.
Грушевського, 47 в с.м.т. Рудно
- Реконструкція котельні та центрального те49
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Середніій розмір квартирної плати за 1 кв.м., коп
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видатки на утримання
підприємств, що передаються
до комунальної власності
компенсація за пільговий
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Порівняльний аналіз використання коштів на проведення капітального ремонту
житлового фонду м. Львова 2004-2007 роки (тис.грн.)
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Кількість будинків комунальної власності, шт
Потреба коштів на капітальний ремонт, тис.грн.
Використано коштів на капітальний ремонт, тис.грн.
Витрата коштів на 1кв.м. загальної площі, грн.
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Динаміка проведення утеплення торцевих стін житлових будинків м. Львова
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Кількість будинків, що потребують утеплення, шт
Потреба коштів на утеплення будинків, тис.грн.
Кількість утеплених будинків, шт.
Кількість використаних коштів, тис.грн.

Динаміка проведення модернізації, капітального ремонту,
заміни ліфтів у житлових будинках, які знаходяться у власності
територіальної громади м. Львова
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Всього ліфтів, шт.
Вимагає капремонту, модернізації або заміни, шт
Кошти необхідні для виконання цих робіт, тис.грн.
Кількість відремонтованих ліфтів, шт.
Використано коштів на виконання цих робіт, тис.грн.
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Динаміка створення ОСББ у період
1995-2007 р.

Стан водопостачання споживачів м. Львова

Стан водопостачання споживачів м. Львова.
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Подача води за графіком (6 год)
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25%
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Розширений графік (8- 18 год)
Цілодобова подача води
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Динаміка надходжень збору за паркування автотранспорту протягом 2003-2007р.

збір за паркування, тис.грн.
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Департамент гуманітарної політики

До складу Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (ДГП) входить шість
управлінь:
- охорони здоров’я;
- управління освіти;
- соціального захисту;
- відділ у справах дітей;
- молоді, сім’ї і спорту
- культури і туризму.

міжбюджетних трансфертів за пролікованих хворих з районів області – 680,0 тис. грн, заборгованості за відшкодуваннями Фондом соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності
компенсаційних виплат по листках тимчасової
непрацездатності – 424,0 тис. грн. Фінансування на одного мешканця за звітний період склало
280,3 грн проти 195,0 грн за 2006р.
В структурі видатків галузі, заробітна плата
та нарахування на неї склали 150 968,0 тис. грн
або 75,1 % від загальної суми видатків охорони
здоров’я м. Львова на 2007 рік (у 2006 році - 109
613,8 тис. грн або 77,5%). Ріст видатків на заробітну плату в 2007 році в порівнянні з 2006 роком
становив 38%.
Видатки на придбання предметів постачання і
матеріалів, оплату послуг та інші видатки за 2007
рік становлять 28 324,9 тис. грн або 14,1 % від загальної суми видатків галузі за 2007 рік (у 2006
році – 19 012,7 тис. грн або 13,4 %). В тому числі,
видатки на медикаменти та продукти харчування
склали 20 366,2 тис. грн (2006 рік – 13580,1 тис.
грн).
Видатки на оплату комунальних послуг та
енергоносії за звітний рік становлять 12 718,2 тис.
грн або 6,3 % від загальної суми видатків галузі
за 2007 рік. У зв’язку із значним підвищення тарифів на всі енергоносії зазначені видатки у порівнянні до видатків 2006 року (7635,7 тис. грн)
збільшилися на 66,5%. Для прикладу, ці видатки
у 2006 році в порівнянні до видатків 2005 року
мали ріст – 5,6%.
Видатки на оновлення обладнання та медичної апаратури склали 6 453,4 тис. грн проти
3106,1 тис. грн у 2006 році.
На розвиток матеріальної бази закладів охорони здоров’я було використано 16,121 млн грн
(перелік наведено в додатку до звіту)

Штатна чисельність департаменту складає 370
осіб. Бюджет у 2007 році становив 667 018,0 тис.
грн. У 2006 році для фінансування управлінь, які
включено до складу департаменту гуманітарної
політики, витрачено 488,9 млн. грн.
Управлінням департаменту гуманітарної політики підпорядковано понад 400 установ та підприємств, а загальна кількість працівників в них становить майже 30 000 осіб.
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Надання медичної допомоги мешканцям
міста Львова забезпечує 31 міський лікувальнопрофілактичний заклад (ЛПЗ). У міських медичних закладах працює 3638 лікарів та 6067 медичних сестер.
Впродовж останніх років у Львові відзначається збільшення кількості народжених дітей. У 2007
році народилося 7524 дітей, що на 158 більше,
ніж минулого. Другий рік поспіль констатується
позитивний приріст населення (+0,5 на 1000 населення, у 2006 році +0,61 на 1000 населення).
У 2007 році значно збільшилися обсяги надання медичної допомоги населенню міста. При
незмінній кількості закладів та сталій кількості посад в медичних закладах цей факт свідчить про
значну інтенсифікацію роботи медичної галузі.
Проте, у звітному періоді, у порівнянні з 2006
роком, спостерігається ріст захворювань. Зокрема, на онкопатологію, хвороби органів кровообігу. Так, за останні шість років захворюваність
на гіпертонічну хворобу – зросла в 4,2 рази, на
ішемічну хворобу серця – в 2,5 рази, на цереброваскулярні хвороби – в 1,6 рази.
У структурі смертності львів’ян серцево–
судинні захворювання постійно знаходяться на
першому місці та щороку призводять до смерті
понад 4 тисяч мешканців міста. Інфекційна захворюваність має тенденцію до зниження, проте
продовжує зростати кількість ВІЛ-інфікованих та
хворих на СНІД (ВІЛ з 91 до 115 осіб, СНІД – з 46
до 59 осіб)

Організаційна робота
управління охорони здоров’я
У 2007 р. введено в експлуатацію корпус патології новонароджених Міської дитячої комунальної лікарні (МДКЛ), що дало можливість
реалізовувати концепцію її реформування, в т.ч.:
- організувати два педіатричних та неонатологічне відділення;
- розширити реанімаційне відділення для новонароджених до 12 ліжок;
- створити ЛОР відділення на 20 ліжок;
- організувати відділення дитячої травматології та ортопедії і створити міський дитячий травматологічний пункт;
У 2007 році створено:
- кабінет інтервенційної радіології у ЛШМД;
- мамографіний кабінет в 4 МП;
- кабінети УЗД: в дитячій поліклініці 5 МКЛ,
пологових стаціонарах, ЛШМД.
Відкрито 3 дільниці сімейної медицини на базі 4
МКЛ.
Розроблено і затверджено:
- міську програму запобігання та лікування

Аналіз фінансово-господарської діяльності
управління охорони здоров’я
Бюджет охорони здоров’я на 2007 рік склав
200 918,9 тис. грн, що становить 98,5 % від запланованої суми річних видатків, що на 42%
більше від видатків 2006 року – 141 538,6 тис.
грн. Різниця – 3 000,8 тис. грн виникла внаслідок
економії енергоресурсів в сумі 1 639,0 тис. грн
(21%), недопоступленням упродовж 2007 року
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серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2008-2010 рр.;
- план комплексних заходів з подолання епідемії туберкульозу в м. Львові на 2008-2011 роки;
- план організації медичного забезпечення
ЄВРО 2012.
- Ухвалою сесії ЛМР від 11.10.2007 р. № 1143
затверджено міську програму з охорони здоров’я
дітей і матерів на період 2008-2012 рр..
Розпочато реорганізацію ліжкової мережі:
- скорочено 55 ліжок цілодобового перебування;
- створено 73 ліжка денного перебування.
Проте, показник плану виконання ліжкоднів 95,2
% та показник плану роботи ліжка 322,92 (опт.
340) свідчать про необхідність подальшої оптимізації ліжкової мережі.
Організовано та проведено акції з профілактики та раннього виявлення: артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, раку шийки матки та
молочної залози (загалом обстежено 196 141 особу).
Введено 20 посад лікарів-інтернів у штатні
розписи ЛПЗ м. Львова.

освіти райадміністрацій.
Дошкільна освіта
Дошкільні навчальні заклади м. Львова відвідує 18 017 дітей (720 груп) (58% дітей дошкільного
віку), що на 1 999 дітей більше у порівнянні з 2006
роком (16 018 дітей). Враховуючи щорічний ріст
народжуваності (4%) та приведення наповнюваності груп до вимог нормативних документів (20
дітей в групі) необхідно додатково до 2012 р. відкрити 700 груп (80% охоплення).
Впродовж 2007 року у приміщеннях, вивільнених від оренди, додатково відкрито 27 груп.
Вперше з міського бюджету цільово виділено 600
тис. грн на відкриття додаткових груп у дошкільних закладах та 220 тис. грн надійшло з обласної
субвенції.
Завершено ремонтні роботи частини приміщень ДНЗ № 184 у мікрорайоні Рясне ІІ на вул.
Величковського, 12 (відкрито 7 груп на 135 дітей).
У 2008 році планується ввести додатково 31 групу
для 620 дітей у діючих дошкільних закладах.
Загальна середня освіта
Про якість освіти у нашому місті свідчать, насамперед, досягнення школярів на Всеукраїнських і міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах тощо.
У ІV етапі Всеукраїнських олімпіад (березеньквітень 2007 р.) 45 учнів міста зайняли призові
місця. 72 учня м. Львова стали переможцями ІІІ
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, у ІІ етапі – 266 переможців.
У квітні 2007 року успішно проведено зовнішнє оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів м. Львова з української
мови, математики та історії. Участь у зовнішньому незалежному оцінюванні взяло 5710 випускників, що становить 84,1 % від загальної кількості випускників.
У профільних класах навчається 66,2 % учнів
10-11–х класів (2006 р. – 49,2).
Поглибленим вивченням окремих предметів охоплено 30,7 % учнів 1-11-х класів ( 2006 р.
– 30,7 %). Найвищий показник охоплення учнів
поглибленим вивченням припадає на іноземні
мови. 81 % випускників стали студентами ВНЗ ІІІІV рівнів акредитації.
Станом на 01.12.07 р. комп’ютерна техніка
присутня в усіх загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступеня. У 2007 році на закупівлю
комп’ютерної техніки з міського бюджету було
виділено 618 тис. грн. На один комп’ютер в середньому припадає 55,6 учнів. 89 навчальних
закладів мають доступ до мережі Інтернет (2006
р. – 56 ЗНЗ). У 40 навчальних закладах наявні
48 мультимедійних проекторів, а у 9 навчальних закладах встановлено 12 інтерактивних дошок, які придбані за спонсорські кошти. Відсутня
комп’ютерна техніка у вечірніх школах, школах І
ступеня, НВК «садок-школа», позашкільних навчальних закладах та дошкільних навчальних за-

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
У 2007 році в м. Львові функціонувало 263
навчальних закладів. В 139 загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) навчалося 72 005 учнів,
що на 3 445 учнів менше, ніж у попередньому навчальному році. У 2007 році функціонувало 2879
класів, що на 90 класів менше, ніж у 2006 році
(2969 класів) та на 192 класи менше, ніж у 2005
році (3071 клас)
В перших класах навчається 6207 учнів (у комунальних навчальних закладах – 6 060 учнів,
приватних – 147 учнів), що на 24 учні більше ніж
у 2006 році (6 183 учнів). У 2008 – 2009 навчальному році прогнозується ріст учнів 1-х класів на
300 дітей.
У 2007 році свідоцтво про базову загальну середню освіту отримало – 8268 учнів 9-х класів (
2006 р. – 8464 учні). Атестат про повну загальну середню освіту – 6 959 учнів ( 2006 р. – 7185
учнів). У 2007 році нагороджено золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» – 268 учнів
( 2006р. – 296 учнів); срібною медаллю «За досягнення у навчанні» – 120 учнів ( 2006р. – 89
учнів) .
У 2007 році додатково було відкрито 8 груп
продовженого дня (всього 198) в порівнянні з
2006 роком (190 груп).
Діяльність навчальних закладів комунальної
форми власності забезпечують 14 022 працівників, з них навчально-виховний процес організовує 8992 педагогічних працівників (6543 – ЗНЗ;
1825 – ДНЗ; 624 – ПНЗ).
У 2007 році здійснено зміну підпорядкування
гімназії та ліцеїв підпорядкованих управлінню
освіти. Створено Координаційну раду з питань
діяльності ліцеїв та гімназій м. Львова при міському голові. Змінено трьох керівників відділів
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кладах.
Бібліотечні фонди на 80% інформаційно застарілі і не відповідають освітнім стандартам. У
2007 році на поповнення фондів бібліотек навчальних закладів витрачено 102,3 тис. грн.
Гарячим харчуванням охоплено 72,9 % учнів,
що на 13, 6 % більше ніж у 2006 році. На харчування з міського бюджету виділено 20 088, 8 тис.
грн (у 2005 році - 11,6 млн грн, у 2006 році – 17,2
млн грн). У 2007 році вперше впроваджено єдиний підхід у місті щодо вартості харчування одного учня. Фактично норми виконуються на 50-60
%.
На оздоровлення дітей у 2007 році із міського
бюджету виділено 425 тис. грн. У заміських оздоровчих закладах «Старт» с. Коростів та «Ватра» с.
Гребенів Сколівського району оздоровлено 1350
дітей.
У червні 2007 року при загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова було організовано
роботу 68 пришкільних таборів. Всього у пришкільних таборах відпочили та оздоровились
3499 дітей , що на 45,5 % більше, ніж у 2006 році
( 1907 дітей). Всього літнім оздоровленням у 2007
році було охоплено 7 777 дітей .
У місті є 1 600 дітей, які мають порушення фізичного та психічного розвитку. 239 дітей з особливими потребами інтегровані в шкільні колективи загальноосвітніх навчальних закладів.
У 2007 році в 15 позашкільних навчальних закладів функціонувало 8 напрямків позашкільного виховання. Охоплено позашкільною освітою 17
224 дітей та учнівської молоді, що на 4 % більше,
ніж у 2006 році.
Спортивно-оздоровчу роботу здійснюють
дев’ять дитячо-юнацьких спортивних шкіл за 18
видами спорту (2005 – 12, 2006 – 14), охоплено
6159 дітей (2006 р. – 3750). У 2007 році тренери
підготували 3 майстрів спорту, 58 кандидатів у
майстри спорту, 118 дітей одержали І дорослий
розряд.

Проведено роботи з облаштування шатрових
дахів у 7 навчальних закладах, в 5 – ліквідовано
підвальні котельні, в 2 – ліквідовано пічне опалення, в 2 - відремонтовано та відновлено роботу
басейнів, під’єднано до тепломережі міста СШ №
22, здійснено будівництво автономної котельні в
Центрі творчості дітей та юнацтва Галичини.
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Загальна сума видатків за 2007 рік в управлінні соціального захисту склала 217 485,1 тис. грн,
включаючи:
- видатки з державного бюджету – 192 278,4
тис. грн.
- видатки обласного бюджету – 1 302,6 тис. грн.
- видатки місцевого бюджету – 23 133,7 тис.
грн.
- бюджет розвитку – 452,5 тис. грн.
- цільовий фонд розвитку соціальної інфраструктури – 317,9 тис. грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету
фінансуються допомоги згідно із Законами України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”,
“Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”,
“Про державну соціальну допомогу особам, які
не мають права на пенсію та інвалідам”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” тощо.
У 2007 році виплачено 125 496,7 тис. грн допомог
сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям. У шести районних
відділах щомісячно надаються допомоги в середньому 255 000 клієнтам.
У 2007 році видатки на відшкодування пільг та
субсидій для 127 784 осіб, що є клієнтами УСЗ, на
оплату житлово-комунальних послуг склали 60
757,1 тис. грн.
У 2007 році видатки з державного бюджету на
відшкодування інших пільг для 38 352 осіб, що є
одержувачами соціальних послуг від управління
соціального захисту, склали 5 904,8 тис. грн, серед інших:
- пільги ветеранам війни – 599,3 тис. грн – 259
осіб;
- виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян – 75,8
тис. грн – 2 256 осіб.
Загальна сума видатків за рахунок субвенції з
державного бюджету за 2007 рік склала 192 278,4
тис. грн., що охоплює різними видами матеріальної допомоги і компенсацій близько 421 330
осіб.
Загальна сума видатків з обласного бюджету
за 2007 рік становить 1 302,6 тис. грн, охоплюючи
послугами приблизно 6310 особи.
За рахунок коштів міського бюджету м. Львова
УСЗ проводяться видатки на:

Фінансово-господарська діяльність освіти
На 2007 рік бюджет складав 281 млн грн, що
на 68,9 млн грн більше, ніж у 2006 році та на 81,3
млн грн більше ніж 2005 року.
В загальному обсязі бюджету міста Львова
бюджет галузі «Освіта» складає 35,7 % і є одним з
найбільших бюджетів, в порівнянні з іншими галузями.
У 2007 році найбільшу питому вагу у видатках
на галузь займала заробітна плата з нарахуваннями – 79,6 %, видатки на продукти харчування складали – 6,9% загального обсягу видатків,
енергоносії – 7,2 %, інші видатки – 5,7 %, капітальні видатки – 0,6 %.
Середня заробітна плата за 2007 рік складала:
всіх працівників галузі 893,7 грн (2006 рік – 770,4
грн), в тому числі педагогічних – 1 108,45 грн
(2006 рік – 955,57 грн).
У 2007 році на проведення ремонтних робіт
в навчальних закладах виділено 16 243 тис. грн.
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- утримання апарату управління,
- фінансування програм соціального захисту
населення місцевого значення,
- утримання бюджетних установ.
Загальна сума видатків з міського бюджету за
2007 рік склала 23 133,8 тис. грн.
З міського бюджету на оплату житловокомунальних послуг протягом 2007 року профінансовано 1 463,5 тис. грн, в т.ч.:
- пільги ветеранам УПА – 362,9 тис. грн (511
осіб);
- пільги інвалідам по зору – 297,6 тис. грн (822
осіб);
- муніципальні субсидії – 712 тис. грн (660
осіб);
- вдови політв’язнів – 0,3 тис. грн (4 особи).
- пільги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування – 90,7 тис. грн (49
осіб)
На утримання трьох бюджетних установ у 2007
році було використано 3 943,2 тис. грн:
Львівський територіальний центр соціального
обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян – 3 689,3 тис. грн, зокрема
на виплату заробітної плати з нарахуваннями
3023,4 тис. грн, капітальні видатки – 152,5 тис.
грн, інші видатки – 513,4 тис. грн.
Соціальний притулок “Турбота” реорганізований 25.10.2007 року в “Соціальний готель” – 41, 7
тис. грн, з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями 37,3 тис. грн, інші видатки - 4,4 тис.
грн.
Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян – 212, 2 тис. грн, зокрема на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 122,1
тис. грн, капітальні видатки – 17,5 тис. грн, інші
– 72,6 тис. грн.
В рамках проведеного департаментом гуманітарної політики конкурсу соціально-культурних
проектів профінансовано 16 громадських організацій на загальну суму 423,9 тис. грн.
УСЗ проведено 5 централізованих заходів, на
що використано 104,0 тис. грн, надано фінансову
підтримку для здійснення статутної діяльності 4
громадським організаціям на суму 57,8 тис. грн.
Впродовж 2007 року працівники управління соціального захисту брали участь у семінарах, засіданнях та круглих столах:

Завершено реформування системи обліку підоблікових дітей шляхом запровадження обліку через Всеукраїнську Єдину електронну базу даних
„Діти”.
Профілактичними заходами в рамках реалізації «Програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності у м. Львові на 2006-2010
роки» у 2007 р. було охоплено більше 20 тис. дітей та більше 2 тис. родин, які опинились в складних життєвих обставинах.
З метою контролю за перебуванням неповнолітніх у місцях формальної та неформальної їх
концентрації, виявлення жебраків і волоцюг, силами відділів у справах дітей та кримінальної міліції у справах дітей здійснювались рейди „Урок”,
„Діти вулиці”, „Підліток”, „Вокзал”. За результатами 139 проведених рейдів, проведених у 2007 р.
виявлено 244 дітей, із них 56 схильні до бродяжництва і жебрацтва, 86 схильні до протиправних
дій. Всього за результатами роботи на обліку у
ВуСД перебуває 41 дитина схильна до жебрацтва.
(рис. 7)
З вересня місяця 2007 р. до проведення рейдів задіяно мікроавтобус «Газель», який надало
Мінсім’ямолодьспорт.
У літній період відділ забезпечив оздоровлення 103 підоблікових дітей в таборі „Карпати” с.
Рибник Дрогобицького району, на турбазі „Карпати” с. Дубино Сколівського району та в таборі
праці і відпочинку в Сихівському мікрорайоні.
(рис. 8).
Позитивним результатом реалізації прийнятої
Львівською міською радою ухвали „Про затвердження комплексної програми профілактики
узалежнень від комп’ютерних ігор серед дітей та
молоді у м. Львові на 2007-2008 р.” стало значне зменшення кількості дітей, які відвідують
комп’ютерні клуби, до мінімуму зведено їх присутність у зазначених закладах в урочний час.
Зменшелась кількість і самих комп’ютерних клубів із 37 у 2006 р. до 26 на початок 2008 р.
Станом на 01.06.2007 р. було проведено чергову кампанію інвентаризації житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дисфункційних
сімей.
На виконання повноважень відділу проведено
3 перевірки умов праці неповнолітніх на підприємствах м. Львова.
Спільно з громадськими організаціями проведено шість профілактичних заходів за програмою
«Школа здорового способу життя», до яких було
задіяно більше 300 дітей під облікових категорій.
Відділ виступив співорганізатором міжнародної (Україна-Німеччина-Канада) науковопрактичної конференції „Від конфлікту до порозуміння: теорія і практика громадянського
суспільства”, яка відбулася на базі НУ «Львівська
політехніка.»
У 2007 році випущено та розповсюджено новий випуск „Кишенькової книжечки підлітка”.

ВІДДІЛ У СПРАВАХ ДІТЕЙ
З початку 2007 р. робота відділу зосереджувалася на розвитку сімейних форм опіки, а саме
- створенні прийомних сімей та ДБСТ. З 1 грудня
2007 року розпочав своє функціонування дитячий будинок сімейного типу, де тепер проживає
п’ять дітей, які позбавлені батьківського піклування. На облаштування ДБСТ з міського бюджету у 2007 році використано 60 тис. грн.
Станом на 1 січня 2008 р. у місті функціонує
шість прийомних сімей та один дитячий будинок
сімейного типу, де виховується 11 дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування.
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Видано та розповсюджено також шість тисяч екземплярів рекламно-інформаційної продукції
про відділи у справах дітей.
В цілому на реалізацію заходів відділу у 2007
році було виділено 110 тис. грн, що майже у 2
рази більше ніж у 2006 році. (рис. 9)
Як результат роботи у 2007 році злочинність
серед дітей скоротилась на (1.5 %) із 135 злочинів
у 2006 до 133 злочинів у 2007 р. (рис. 10)

для сім’ї, дітей та молоді. Центр надає безкоштовні соціальні послуги найбільш вразливим
категоріям населення:
- сім’ям з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах;
- багатодітним сім’ям;
- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;
- дітям та молоді з функціональними обмеженнями;
- неповнолітнім та молодим людям, які перебувають в місцях позбавлення волі чи повернулися
з них;
- дітям, які потерпіли від насильства або жорстокого поводження;
- учнівській та студентській молоді.
При Центрі створено ряд спеціалізованих формувань: «Служба підтримки сім’ї», Спільний проект Благодійного Фонду «Ставропігіон» і Центру
– Телефон «Довіри-058», Консультативні пункти
при міських пологових будинках (у міському клінічному пологовому будинку №1 та у пологовому
відділенні комунальної 3-ої міської клінічної лікарні), «Школа волонтерів». На утримання центру у 2007 році з міського бюджету було виділено
– 322 600 грн. Заходи центру було реалізовано на
загальну суму – 42 900 грн.
У галузі фізичної культури та спорту управлінням молоді, сім”ї та спорту проводилась робота у
чотирьох напрямках:
- проведення спортивних масових заходів;
- фінансова підтримка ДЮСШ;
- фінансова підтримка команд майстрів;
- фінансова підтримка спортивних споруд.
Співпраця налагоджена з 56 федераціями з видів спорту. Проведено 200 заходів, в яких взяли
участь 30,0 тис. спортсменів.
Молодим
перспективним
спортсменам,
спортсменам з малозабезпечених сімей та тренерам у 2007 р. надано стипендії на загальну суму
100,0 тис. грн. Загалом стипендії отримали 116
спортсменів та 9 тренерів.
Ведеться тісна співпраця з командами майстрів
„Львівська-політехніка”, „Львів-регбі”, „Динамо”
(водне поло), „СКА-спідвей”, ГК «Галичанка» та
інші. На їх підтримку витрачено 400,0 тис. грн., у
порівнянні з 2006 роком – удвічі більше.
У м. Львові працює 50 ДЮСШ різного підпорядкування. Фінансову підтримку отримали 17 з них
на суму 165,0 тис. грн
Для підтримки спортивних споруд надано 175
тис. грн., з них 100,0 тис. грн використано на ФСТ
«Динамо» на ремонт борцівського та боксерських залів, що на вул. Стуса, решта – ЛКП «Спортресурс» Було продовжено практику проведення
літніх десятиденних спортивно-тренувальних
зборів, для кращих спортсменів шкільного віку,
переможців міських змагань Залучено 250 дітей
та юнаків, на що затрачено коштів в сумі 30,0 тис.
грн.
Спільними зусиллями ЛМР та ЛОДА надано
квартиру кандидату на Олімпійські ігри у м. Токіо

УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ, СІМ`Ї ТА СПОРТУ
Робота УМСС реалізовується через громадські та спортивні організації, Установи дитячоюнацьких молодіжних клубів (УДЮМК), Львівський міський центр соціальних служб для дітей,
сім’ї та молоді.
У галузі молодіжної політики протягом 2007 р.
управлінням молоді, сім`ї та спорту було проведено близько 340 заходів на загальну суму 976
030,05 грн Фінансова підтримка близько 60-тьом
молодіжним, дитячим, громадським організаціям. Для прикладу, молодіжні організації міста
провели у літній період 2007 року 57 наметових
таборів, в яких було оздоровлено 2403 дитини.
Вперше в рамках конкурсу соціально-культурних
проектів реалізовано 11 проектів на загальну суму
200 тис. грн.
Оздоровлено 235 дітей та учнівської молоді м.
Львова в двох таборах на загальну суму 279 630
грн.
У 2007 р. вперше в м. Львові встановлено 35
дитячих, дитячо-спортивних та 5 великих спортивних майданчиків на загальну суму 1 852 577
грн.
У м. Львові функціонує 6 районних УДЮМК,
які використоовують для організації своєї роботи
69 приміщень, відповідно до договорів оренди з
управлінням комунального майна, в яких функціонує 90 гуртків. До роботи в гуртках та секціях
залучено біля 3000 дітей. Роботу з дітьми та підлітками району організовують 39 педагогів – організаторів.
За літній період 2007 року УДЮМК провели 6 оздоровчих таборів для дітей з соціальнонезахищених сімей та денний оздоровчий табір
„Левеня” (на території ландшафтно-регіонально
го парку „Знесіння”). В даних таборах оздоровлено 280 дітей м. Львова.
У 2007 році було відремонтовано 9 приміщень
УДЮМК на загальну суму з міського бюджету 412
400 грн, встановлено 15 електричних лічильників
на загальну суму – 81 274 грн.
У 2007 р. через Львівське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи державного фонду сприяння молодіжному
житловому будівництву надано за рахунок коштів
місцевого бюджету 11 пільгових довготермінових
кредитів на загальну суму 3500 млн. грн. На обслуговування фонду з міського бюджету у 2007р.
було виділено 209 513 грн.
В оперативному підпорядкуванні управління
діє Львівський міський центр соціальних служб
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інструментів на суму 18 тис. грн.

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ
У 2007 році видатки бюджету на розвиток
культури становили 23 045,0 тис. грн (У 2003 р.
– 8 040,0 тис. грн, у 2004 – 9 103,0 тис. грн, у
2005 – 12 581,3 тис. грн, у 2006 році – 18352.6 тис.
грн). Ці кошти використовувалися для утримання
муніципальних установ, колективів, проведення
централізованих міських заходів та забезпечення
заходів в сфері туризму.
У звітному 2007 році у сфері культури кількість
установ збільшилась до 80 через прийняття в
підпорядкування театру Західного оперативного
командування, названий «Муніципальним театром».
У міському підпорядкуванні перебуває чотири
театри та один концертний зал. У 2007 р. надано
статус академічного Львівському театрові ім. Л.
Курбаса. Введено в дію після тривалого ремонту
муніципальний театр естрадних мініатюр «І лю
ди, і ляльки».
Збільшилася кількість вистав до 746 (у 2006
р. – 696), концертів – до 205 (у 2006р. - 200),
відбулося 8 театральних прем’єр. Театральноконцертні установи відвідало 89 тис. глядачів.
Зросли надходження від показу вистав (810, 7
тис. грн проти 653,5 тис. у 2006 р.)
До читання у бібліотеках впродовж року залучено 119,4 тис. користувачів. У Центральній міській бібліотеці ім. Л. Українки відкрито першу у м.
Львові медіатеку. Забезпечувався безкоштовний
доступ читачів до мережі Інтернет, яким впродовж року скористалося 1579 користувачів.. Для
комп’ютеризації бібліотек використано 9,7 тис.
грн, для придбання бібліотечних меблів та обладнання – 37 тис. грн.
Поповнилися фонди міських публічних бібліотек на суму 214 тис. грн, у т. 53,2 тис. грн - на
передплату періодичних видань. З різних джерел
впродовж року до бібліотек надійшло 26.9 тис.
прим. книг. Особлива увага приділялася формуванню національного ядра бібліотечних фондів.
У звітному році замінено систему опалення
у Центральній міській бібліотеці ім. Л. Українки, відремонтовано бібліотеку – філію №38 ( на
суму 80 тис. грн). Розпочато капітальні ремонти у
бібліотеках-філіях №3, 11, 35 з використаною загальною сумою 135,5 тис. грн, які планується завершити у 2008 році.
У м. Львові функціонує 14 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів: 7
музичних шкіл, 4 мистецькі, 1 хореографічна, 1
художня, хорова школа «Дударик». У цих установах навчається 4443 дитини, в школах працює
572 викладачі.
Відповідно до закону «Про позашкільну освіту», рішенням Виконкому 322 дітям надано пільги
у навчанні. З міського бюджету на це було витрачено 59 тис. грн.
За рахунок цільового скерування коштів у музичні школи було здійснено закупівлю музичних

Вперше місто Львів було представлено на найбільших світових виставках:
- Міжнародна туристична виставка «ITB» у м.
Берлін (Німеччина)
- Міжнародна туристична виставка «WTM» у м.
Лондон (Великобританія)
- Міжнародна туристична виставка «RKI» у м.
Кьольн (Німеччина)
Підсумком участі у міжнародних туристичних
виставках є:
- Представлення міста Львова і України на найважливіших світових виставках, представлення
позитивного образу міста;
- Налагодження контактів з закордонними
партнерами;
- Написання та затвердження проекту “Створення туристично-інформаційної інфраструктури
у м. Львові” (TACIS);
- Розробка концепції по впровадженню велоінфрастуктури у Львові на 2008-2016 рр.;
- Розробка концепції туристичного маршруту
“Дорогами львівських ремісників”
Важливим сегментом роботи в галузі туризму є видання інформаційної продукції, кількість
якої у порівнянні із 2006 роком зросла в 5,5 рази:
(2005 рік – 50 000 грн, 7120 примірників, 2006
рік – 50 000 грн, 6100 примірників, 2007 рік – 160
000 грн, 33500 примірників.
У 2007 році на проведення загальноміських
заходів було виділено з міського бюджету 2300
тис. грн. З них 300,0 тис. грн було розподілено
між громадськими організаціями через конкурс
соціально-культурних проектів.
Втричі зросли видатки бюджету на проведення капітальних ремонтів у підпорядкованих установах і склали 2 107 тис. грн (2006 році – 682, 0
тис. грн).
У 2007 році, зокрема, проведено вибірковий
капітальний ремонт мистецької школи №5, державної музичної школи № 4, державної музичної школи №8, проведено реставраційні роботи
у меморіальному музеї ім. С. Крушельницької,
об’єктів музею народної архітектури та побуту,
тощо. Повністю завершено відновлення приміщень муніципального театру «І люди, і ляльки».
Підсумком роботи управління культури і туризму можуть слугувати десять нижче наведених
заходів, які відбулись у 2007 році.
ВПЕРШЕ У ЛЬВОВІ
1. Перемога проекту “Створення туристичноінформаційної інфраструктури у м. Львові” в
програмі INTERREG III A/Tacis CBC 2004-2006
2. Створення відділу маркетингу та культурних
індустрій (єдиного в Україні)
3. Вперше проведено конкурс соціально-куль
турних проектів (реалізовано 17 проектів)
4. Розробка концепції по впровадженню вело61

інфрастуктури у Львові на 2008-2016 рр.
5. Участь в найбільших туристичних виставках
у Берліні “ITB-2007” та Лондоні “WTM-2007”
6. Вперше розроблено веб-сторінки для муніципальних музеїв та закладено основу інформатизації сфери культури міста
7. Відкрито першу медіатеку в приміщенні
Централізованої бібліотечної системи для дорослих

8. Відкрито муніципальний театр естрадних
мініатюр “І люди, і ляльки”
9. Розпочато довготерміновий проект розвитку культурного та проектного менеджменту в
підпорядкованих установах культури
10. Започатковано нові загальноміські святафестивалі “На каву до Львова”, “Літо на ринку”,
“Країна мрій у Львові” та ряд інших.
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Показники надання медичної допомоги
Табл. 1.

№
п/п

Показник

Значення, осіб

1

кількість відвідувань поліклінік та відвідувань на дому

2006

2007

8 792,84 тис

9 424,1 тис.

кількість пролікованих в денних стаціонарах з 18 178 до 19 981 54 226
та стаціонарах вдома

58 966

кількість пролікованих у стаціонарах

106246

111053

кількість виконаних операцій

30281

30412

загальна кількість викликів швидкої медичної допомоги

140868

142836

Виконання ремонтно-будівельних робіт на об’єктах УОЗ у 2007 році:
Рис. 1

Рис. 2

За рахунок бюджету розвитку міського бюджету виконані роботи на суму 6 766 тис. грн
(92,2% від запланованого), в тому числі:
будівництво корпусу патології новонароджених міської дитячої клінічної лікарні (завершення);
реконструкція резервуарів запасу питної води
комунальної міської клінічної лікарні швидкої
медичної допомоги (завершення);
реконструкції пральні комунальної 8-ї міської
клінічної лікарні (завершення).
Продовжувались роботи із реконструкції лі-

кувального корпусу комунальної 8-ї міської клінічної лікарні з влаштуванням шатрового даху та
надбудовою. Розпочаті роботи із реконструкції
дитячого стаціонарного відділення ЛММО “Фтизіопульмонологія” на вул. Замарстинівській, 274
та корпусу патології новонароджених 8-ї міської
лікарні. Проведені роботи із реконструкції даху
головного корпусу комунальної міської клінічної
лікарні швидкої медичної допомоги.
За рахунок загального фонду міського бюджету проведено капітальні ремонти медичних
закладів на суму 1475,7 тис. грн (99,9% від запла62

нованого). В тому числі виконані наступні роботи:
- капітальний ремонт харчоблоку КП «1-а міська лікарня»;
- капітальний ремонт пральні 4-ї міської лікарні
(завершення);
- вибірковий капітальний ремонт котельні та
бойлерні комунальної 5-ї міської лікарні;
- капітальний ремонт сходових кліток комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги;
- вибірковий капітальний ремонт сантехнічних мереж комунальної міської дитячої клінічної лікарні, комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, комунального
пологового будинку №1, комунальних 2-ї та 4-ї
міських поліклінік;
- капітальний ремонт санвузлів комунальної 2-ї
міської поліклініки;
- вибірковий капітальний ремонт підстанцій КП
«СШМД»;
- встановлення склопакетних вікон у комунальному пологовому будинку №1 та комунальній 3-й
стоматологічній поліклініці.
За рахунок цільового фонду розвитку соціальної інфраструктури виконані роботи на суму
3579,4 тис. грн (99,4% від запланованого), у
тому числі виконані роботи:
- капітальний ремонт даху комунальної 2-ї
міської поліклініки на вул. Симоненка, 4 (завершення);

- капітальний ремонт даху пологового будинку
№1 на вул. Мечнікова, 8 (завершення);
- реконструкція приміщень під ангіографічну
операційну комунальної міської клінічної лікарні
швидкої медичної допомоги;
- вибірковий капітальний ремонт харчоблоку
комунальної міської клінічної лікарні швидкої
медичної допомоги;
- капітальний ремонт оперблоку комунальної
міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги;
- капітальний ремонт 1 та 2-го педіатричного
відділень комунальної міської дитячої клінічної
лікарні на вул. П. Орлика, 4;
- капітальний ремонт патологоанатомічного
відділення комунальної 8-ї міської клінічної лікарні;
- капітальний ремонт приймального відділення комунальної 3-ї міської клінічної лікарні;
- вибіркові капітальні ремонти дахів КП «1-а
міська лікарня», КМДКЛ, 3-ї міської лікарні, психоневрологічного диспансеру;
- встановлення дизель-генератора в комунальному пологовому будинку №1.
Окрім того, розпочаті роботи із реконструкції
з надбудовою третього та мансардного поверху
поліклініки № 2 комунальної 6-ї міської лікарні,
м. Винники, вул. Галицька, 15.
Придбання обладнання та медичної апаратури для закладів УОЗ в 2007 році

Табл. 2
Найменування обладнання
Ультразвуковий скенер експертного класу

Найменування медичного закладу

Кількість

МДКЛ

1

5-та міська лікарня

1

Пологовий будинок №1

1

Лікарня швидкої медичної допомоги

1

Фіброгастроскопи з аргоноплазмовим коа- Лікарня швидкої медичної допомоги
гулятором
4-та міська поліклініка

1

Лапароскоп операційний з набором інстру- Лікарня швидкої медичної допомоги
ментів для хірургічних та гінекологічних
втручань

1

Бронхоскоп

8-а міська лікарня

1

Мікроскоп офтальмологічний, хірургічний

6-а міська лікарня

1

Лікарня швидкої медичної допомоги

2

Ультразвукові діагностичні апарати

Автоклави ГК-100

1

8-а міська лікарня

1

Аналізатор газів крові та електролітів

Лікарня швидкої медичної допомоги

1

Електрокардіографи одноканальні

Станція швидкої медичної допомоги, лікарня 25
швидкої медичної допомоги, ЛПЗ міста

Дефібрилятор

Станція швидкої медичної допомоги, лікарня 5
швидкої медичної допомоги

Стоматологічні установки

Лікарня швидкої медичної допомоги, 6 МКЛ, 3
3СП

63

Крісла стоматологічні

Лікарня швидкої медичної допомоги, 6 МКЛ, 3
3СП

Рентгенустановка дентальна

1 СП, 4 СП

2

Апарати Рефтон

Згідно переліку

10

Ліжка функціональні

Лікарня швидкої медичної допомоги

30

Холтерівські системи моніторингу

Лікарня швидкої медичної допомоги, 7 МЛ, 8 4
МКЛ

Клінічний аудіометр

1 МКЛ

1

Проявочна машина до рентгенустановки

4 МП

1

Різограф

Лікарня швидкої медичної допомоги

1

Шафи витяжні

1 МКЛ, 4 МКЛ

4

Мікроскопи бінокулярні

Всі ЛПЗ міста

20

Фартухи рентгенозахисні

Всі ЛПЗ міста

29

Апарат Іскра

3 МЛ, 8 МЛ, 2 МП

3

Парафінонагрівачі

ЛШМД – 2 шт., 3 МЛ – 2 шт., 5 МЛ – 2 шт., 8 8
МЛ – 2 шт

Трубка рентгенівська до КТ

ЛШМД

Електрокардіографи одноканальні

Станція швидкої медичної допомоги, лікарня 21
швидкої медичної допомоги, ЛПЗ міста

За кошти державного бюджету 2007 року отримано обладнання на суму 11 871 тис. грн
№
Назва установи
п/п

Назва медичного обладнання

Сума, грн.

Аналізатор біохімічний ВА-88

13 500,00

Система рентгенівська агіографічна з динамічним плос- 9 600 000,0
ким детектором АХІОМ Artis LMP

1.

КМКЛШМД

Гастрофіброскоп FG-1Z

55 000,0

Центрифуга лабораторна „Дніпро МПВ”

9 980,0

Центрифуга лабораторна „Дніпро МПВ”

9 980,0

Колоноскоп з освітлювачем

54 000,0

Бронхофіброскоп FB-11 BS

54 000,0

Бронхофіброскоп FB-11 BS

54 000,0

Діагностична ультразвукова система „ACUSON Cupres”

640 000,0

Система моніторингу у складі шести моніторів та цен- 999 890,0
тральної станції
2.

КМДКЛ

Апарат ШВЛ Monterey Smart (2 од)

220 008,0

Компресор (2 од)

57 492,0

Пульсоксиметр

4 800,0

3.

7-ма МЛ

ЕКГ „ЮКАРД 200”

9 500,0

4.

8-ма МКЛ

Бронхофіброскоп FB-1889

54 000,0

5.

МПБ №1

Кольпоскоп МК-200

24 800,0

6.

2-га МП

Центрифуга лабораторна „Дніпро МПВ”

9 980,0

Разом

11 871 020,0
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УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
Cтруктура навчальних закладів м. Львова

Табл. 3

№
за/п

Типи навчальних закладів

Кількість

1

Дошкільні навчальні заклади:
• комунальної форми власності
• відомчі
• приватної форми власності

94 (720 груп, 18017 вихованців):
• 90 (702 групи, 17630 вихованців);
• 1 (2 групи, 38 вихованців);
• 3 (16 груп, 349 вихованців)

2

Будинок дитини

1 (9 груп, 91 вихованців)

3

Кризовий центр «Діти вулиці»

1 (1 група, 19 вихованців)

4

Загальноосвітні навчальні заклади:
• комунальної форми власності
• приватної форми власності

139 ( 2879 клас, 72005 учнів, 6543 педпрацівників):
• 123 (70456 учнів, 2736 класів);
• 16 (1549 учнів, 143 класи)

5

Позашкільні навчальні заклади

28

Динаміка фінансування галузі Освіта

Рис. 5

Структура джерел фінансування ремонтно-будівельних робіт в установах освіти у 2007 році Рис. 6
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УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Обсяги допомог за рахунок державного бюджету у 2007 році
Табл. 4
Назва коду функціональної класифікації

Сума, відшкодована у 2007 році Середньомісячна
з них заборкількість
Всього
гованість на
виплат
01.01.2007 р.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

1 443, 5

110,3

2 624

Одноразова допомога при народженні дитини

61 226, 5

1 204,8

67 276

Допомога по догляду за дитиною до 3-х років

27 604, 2

710,8

175 488

Допомога на дітей, які перебувають під опікою 1 896 ,2
чи піклуванням

128,6

2 981

Допомога на дітей одиноким матерям

8 987, 1

359,4

39 861

Тимчасова державна допомога дітям

620 ,7

43,2

2 365

Держ. соц. допомога малозабезпеченим сім’ям

3 796 ,6

339,0

14 794

42,1

36 864

2 938,2

342 243

Держ. соц. допомога інвалідам з дитинства та 19 921 ,9
дітям-інвалідам
125 496,7

Табл. 5

Централізов. розрахунками

Грощовими коштами

Кількість
одержувачів,
особи

ветерани війни, вдови (вдівці) та батьки померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною, жертви нацист46218,9
ських переслідувань та реабілітовані громадяни, які стали інвалідами внаслідок репресій або
є пенсіонерами

40032,4

46218,9

103 863

ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів, а 5010,4
також звільненим зі служби за віком, хворобою
або вислугою років

3988,9

5010,4

10 933

громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружини (чоловіки) та 1484,2
діти померлих громадян

1157,4

1484,2

3 366

громадяни, передбачені пунктом “ї” ч. 1 ст. 77
Основ законодавства про охорону здоров’я, 9,5
“Про освіту”

9,2

9,5

4

Додаткові виплати населенню на покриття ви8034,2
трат на оплату житлово-комунальних послуг

6695,2

8034,2

9 618

51883,1

60757,2

127 784

Категорія клієнтів

Всього

Заг.
сума
відшкодувань,
тис. грн

60757,2
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Профінансовано, тис. грн

Динаміка основних показників діяльності УМСС

Розподіл видатків на культуру на 2007 рік за функціональною структурою (тис. грн)
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Рис. 7

Рис. 8

Порівняльний розподіл видатків на культуру на 2005-2007 рр. (тис. грн)
Рис. 8
23045,0

25000
18352,6
20000

15000

12581,3

2005 р.
2006 р.
2007 р.

10000

5000

0
1

68

ДЕПАРТАМЕНТ «ЄВРО 2012»

З метою забезпечення підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, відповідно до Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Ухвалою №933 від 21 червня 2007 року було затверджено Положення про департамент «ЄВРО
2012» Львівської міської ради та структуру департаменту.
До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:
- відділ (апарат департаменту), що утворений для організаційно-технічного, аналітичного
та іншого забезпечення діяльності департаменту,
директора департаменту, підпорядкованих йому
управлінь та відділів;
- управління адміністрування, будівництва та
розвитку інфраструктури, що здійснює координуючу функцію між профільними департаментами та управліннями щодо організації заходів, пов’язаних з проведенням матчів фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
(надалі «Євро-2012»), виконує на підставі рішень
виконавчого комітету функції замовника будівництва, ремонту та реконструкції відповідних
об’єктів інфраструктури, та виконує ряд інших завдань в рамках реалізації політики органів міської влади у даній сфері;
- управління інформації та промоції, що здійснює зв’язки з громадськістю через ЗМІ у питаннях «ЄВРО 2012», інформує населення про здійснені заходи, здійснює збір обробку та аналіз
преси з даного питання, підготовку та координацію промоційних заходів міста Львова в рамках
підготовки до «ЄВРО 2012».
Апаратом департаменту протягом 2007 року
було опрацьовано 120 звернень внутрішньої кореспонденції, 52 звернення Львівської обласної
держаної адміністрації, 48 звернень Міністерств,
35 – Федерації Футболу України, 48 – закордонних звернень, 2 звернення Кабінету Міністрів
України та 65 інших звернень.
Важливим напрямком у роботі відділу є підготовка листів та розпорядчих документів. За
звітний період було підготовлено 30 листів від
міського голови, 222 листи до органів місцевого самоврядування, 4 листи до Міністерств, 10
листів до Федерації футболу України, 19 листів
за кордон, 53 інших листів; 90 запитів, 2 рішення
виконавчого комітету, 5 розпоряджень міського
голови та 3 ухвал сесії міської ради.
З липня по грудень 2007 року було затверджено загальний обсяг видатків по департаменту
в сумі 472 200,00 грн, з них капітальні видатки
– 118 200,00 грн що складали – 25,3 % від загальної суми бюджету. Використано ці кошти на
придбання офісної, комп’ютерної техніки, меблів
для облаштування робочих місць працівників департаменту.
На оплату праці працівників департаменту в 2007
році було передбачено кошти в сумі 153 000,00
грн, що склало 32,4 % від загального кошторису.
Використано ці кошти у сумі 143 012,91 грн. Від-

соток виконання кошторисних призначень по
цій статті видатків відносно передбачених коштів – 93,5 %. Нарахування на заробітну плату
(50 219,00 грн) склали 10,6 % від загальної суми
запланованих видатків. Використано ці кошти
майже повністю.
Для придбання матеріальних цінностей,
на оплату транспортних послуг, послуг зв’язку
та інших послуг кошторисом передбачені були
кошти в сумі 107 081,00 грн (це 22,6% річного
бюджету), використані ці кошти на 99,7%. 7,6%
кошторисних призначень було заплановано для
оплати видатків за відрядження – 36 200,00 грн,
відповідно з них було використано 35 744,69 грн
(98,7%).
Кошти в сумі 7 500,00 грн передбачались кошторисом для оплати навчання членів тендерного комітету. Від загальної суми кошторису ця
стаття склала 1,5 % і кошти були використані повністю.
Загалом відсоток виконання кошторису за
2007 рік по департаменту склав 97,6 %.
Управління адміністрування, будівництва
та розвитку інфраструктури. Згідно зі штатним
розписом штат управління адміністрування, будівництва та розвитку інфраструктури складає 5
осіб – начальник управління, 2 головних спеціалісти та 2 спеціалісти 1-ї категорії. У зв’язку з тим,
що департамент є новоствореним, на кінець 2007
року в управлінні було лише двоє працівників начальник управління та головний спеціаліст.
На сьогодні в управлінні працює четверо працівників – начальник управління, 2 головних
спеціалісти та спеціаліст 1-ї категорії, розподіл
обов’язків та напрямків роботи між якими відповідає основним напрямкам підготовки міста до
ЄВРО 2012.
З огляду на те, що функції управління є в
основному координуючі, а розробка та виконання заходів лягає на профільні департаменти та
управління ЛМР, з початку діяльності управління зосередило увагу на розробці та координації
виконання Програми підготовки та проведення
в Україні фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу в м. Львові.
Зусиллями управління разом з профільними
департаментами було підготовлено пропозиції,
котрі ввійшли до Державної цільової програми та затверджені Постановою КМ №1295 від
31.10.2007 року.
В програмі було визначено 26 основних напрямків підготовки, серед яких підготовка стадіону та тренувальних полів, інфраструктури розміщення та транспортної інфраструктури, заходи із
медичного забезпечення, забезпечення безпеки
та інформаційної підтримки ЄВРО 2012.
Основні кошти було передбачено на реконструкцію та побудову нових вулиць – 3189,4 млн
гривень, з яких з Державного бюджету було передбачено всього 33,5 млн гривень, на побудову
та реконструкцію готелів та гуртожитків – 1746,82
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млн гривень, з яких 1660 млн гривень – інвестиційні кошти. Враховуючи те, що місто не може самостійно забезпечити такий рівень фінансування на транспорту інфраструктуру, управлінням
спільно з профільними департаментами (економіки, комунального господарства) неодноразово
направлено листи до МЖКГ, Мінтрансу, Укравтодору про недостатність коштів міського бюджету
та про виділення субвенцій з державного бюджету чи про залишення 50 відсотків податку на прибуток підприємств Львова для покриття витрат на
підготовку до ігор чемпіонату.
Програма була прийнята рішенням виконкому ЛМР 28 грудня 2007 року та прийнята за основу на сесії Львівської міської ради.
Відповідно до програми (разом з профільними департаментами) був розроблений Комплексний план підготовки, котрий включав деталізований план дій по підготовці кожного об’єкту.
Серед важливих напрямків роботи управління – погодження та координація заходів міської
Програми з Кабінетом Міністрів України, профільними Міністерствами та відомствами, Федерацією футболу України. Систематично проводилися звіти для експертів УЄФА по підготовці
нового стадіону, транспортної інфраструктури,
інфраструктури розміщення. Значних зауважень
до роботи з боку цих структур не виникало.
У звітному році слід відзначити роботу управління щодо залучення потенційних інвесторів у
сферу обслуговування та розміщення, внесків в
медичну сферу, спортивну інфраструктуру міста.
Працівниками управління були направлені листи до власників готельного бізнесу, спортивних
клубів з пропозиціями по включенню об’єктів до
програми підготовки, систематично проводилися
зустрічі з представниками різноманітних вітчизняних та зарубіжних бізнес-структур. Інформація
про можливості інвестування направлялася у відповідні профільні департаменти
Робота управління проводилася у тісній співпраці та координації з ЛОДА, зокрема в частині
підготовки аеропорту, спортивної інфраструктури, готельної сфери. Фахівці управління приймали участь у всіх засіданнях стосовно підготовки
до ЄВРО 2012, ініційованих обласною адміністрацією.

носія мови: управлінням здійснено переклад десяток новин на польську мову та чотири - на англійську мову, вибірково – на російську мову для
всеукраїнських видань (для прикладу, «Кореспондент», «Економические известия»);
• здійснювався моніторинг всеукраїнських видань, та аналіз інформації від управління інформації та промоції департаменту «ЄВРО 2012»;
• написання новин (31), інтерв’ю для сторінки
ЛМР у «Експресі» (3); кількість відповідей на інформаційні запити журналістів – 11 (BBC, «Бізнес»,
«Власть денег», «Німецька хвиля», «Building»,
«Dziennik», «Деловой» та ін.);
• організація брифінгів директора департаменту (6); написання прес-релізів (6);
• участь працівників управління у «круглих столах» присвячених тематиці проведення у Львові
матчів європейської першості (3);
• співпраця із інформаційно-аналітичним відділом Національного агентства з питань підготовки
та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи із футболу; Федерацією футболу
України;
• організація зустрічей польських журналістів та
директора департаменту;
• при потребі координування польських журналістів під час VII Міжнародного економічного
форуму із письмовим перекладом програми форуму та прес-релізів.
2. Промоційний напрямок роботи:
• проведення технічного аудиту та розробка,
наповнення презентаційно-промоційного сайту м. Львова, який міститиме понад 80 меню та
підпунктів. Особлива увага приділена сторінці
«ЄВРО 2012»;
• організація та проведення першого семінарузустрічі міст-господарів у Львові під назвою
«Польсько-Український Форум Міст ЄВРО 2012»;
• допомога у підготовці «круглого столу» «Будівництво стадіону» під час VII Львівського міжнародного інвестиційного форуму «ЄВРО 2012:
Україно, вперед!» за участі директора департаменту та трьох інвесторів;
• підготовка промоційних матеріалів, карт до
приїзду представників УЄФА до Львова (22-23
листопада 2007 р.).

Управління інформації та промоції. Відповідно до основних завдань, визначених Положенням, управління інформації та промоції у
2008 р. виконало таку роботу:
1. Інформаційний напрямок роботи:
• створено медіа-лист та налагоджено контакти
із загальноукраїнськими та міжнародними виданнями. Станом на 27.05.2008 р. у медіа-листі
є 267 журналістів європейських видань: Польщі,
Іспанії, Швейцарії, Німеччини, частково Франції
та Британії;
• налагоджено диференційовану систему розсилки інформації журналістам відповідно до
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Департамент
«Адміністрація міського голови»

Робота департаменту «Адміністрація міського
голови» концентрується на трьох основних напрямках:

році було проведено таку роботу:
1. Організовано та проведено 51 протокольну
зустріч, серед них з Надзвичайними і Повноважними Послами ФРН, Латвії, Аргентини, Лівану,
Чехії, Австрії, США, Японії, Естонії, генеральним
консулом РП, представниками посольств, Австрії, Європейського парламенту;
2. підготовлено 36 розпоряджень про прийом
офіційних делегацій;
3. підписано Протокол про наміри щодо співпраці між містом Львів та Орхус (Данія), Інтенційний
лист про співпрацю в реалізації проекту «Євро
2012 для вболівальників» (м. Львів та м. Острів
Вєлькопольскі, Польща), Протокол про співпрацю між містом Львів, містом Ліон та Великий
Ліон.
Управління активно сприяло формуванню позитивного сприйняття м. Львова, та популяризації міста в Україні та за кордоном. У 2007 році
було затверджено промоційний логотип міста,
започатковано роботу над промоційним сайтом.
Відділом промоції було проведено підготовку і
координацію промоційних заходів, таких як День
міста, Різдво у Львові; здійснено видання промоційної літератури та сувенірної продукції на підтримку таких заходів як «День Львова у Кракові»,
«День незалежності», «Форум видавців 2007»,
«Похід чайки «Спас», «Золотий лев на вулиці»,
«65-а річниця УПА», «Джаз-безз» та інших.
Відділом зовнішніх відносин був співорганізатором ряду міжнародних культурних акцій, серед
яких «Дні Львова у Кракові», «Дні Львова у Ряшеві», «Зустріч міст-партнерів Фрайбурга», а також
забезпечував участь представників міста у таких
міжнародних заходах:
1. Семінари – «Сталий розвиток міського транспорту» у м. Талліні (Естонія), семінар в рамках
трьохстороннього проекту Logo East «ЛьвівВаршава-Гаага» та інші;
2. Конференції – «Маркт-Веркштат» для обміну досвідом та консультаціями в галузі надання послуг в державному сектору у м. Відень,
«Е-управління» Естонія, «Промоція та візерунок
Стальової Волі і Львова», «Розвиток індустріального туризму. Промоція Карпатсько-галицької
нафтової дороги» у м. Ясло (РП), вплив нових
стадіонів на розвиток міської агломерації у Польщі та України, Вроцлав (Польща), та інші.
3. Ярмарки – ХІІІ Міжнародний Ярмарок «На
перехресті культур» / Польща, Інвестиційний
ярмарок МІ ПІМ у Каннах/Франція, Ярмарок Будівництва та нерухомості, V міжнародна ярмарка
інфраструктури, та інші.
4. Форуми та виставки — виставка-симпозіум
«Глобал-сіті 2007» і представлення туристичного
та інвестиційного потенціалу м. Львова, Міжнародний інвестиційний форум Польщі, Всесвітній
форум з питань інфраструктури у Нью-Йорку/
США.
5. Робочі зустрічі - участь у нарадах Робочої Групи Європейської Політики Добросусідства Євросітіз у Варшаві/Польща, візити до м. Іннсбрук

1. інформаційна політика, що включає роботу
прес-служби, промоції міста та відділу закордонної співпраці
2. внутрішня політика, що включає організаційне
забезпечення міського голови, роботу зі зверненнями громадян, координує інформаційні потоки
між управліннями, департаментами та міським
головою.
3. контроль і аудит, що включає перевірку
фінансово-господарської діяльності виконавчих
органів ради, комунальних підприємств.
Управління інформаційної політики
Для управління інформаційної політики та зовнішніх відносин 2007 рік відзначився, в першу
чергу, значною організаційною динамікою, що у
свою чергу вплинуло на підвищення якості виконання управлінням своїх основних завдань.
Для забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів місцевого самоврядування
м. Львова, висвітлення питань роботи міської
ради, виконавчого комітету та міського голови протягом 2007 року відділом «Прес-служба»
було налагоджено системний потік інформації
від Львівської міської ради, а саме: розроблено
чітку схему написання новин з додаванням фото;
запроваджено диференційовану систему розсилки (телебачення, радіо, преса); сформовано
базу розсилки, що налічує 140 актуальних адрес
ЗМІ; запроваджено щоденну систему розсилки — протягом дня журналісти отримували від
прес-служби 10-12 новин, а загалом у 2007 році
прес-служба розіслала 1518 новин про діяльність
Львівської міської ради; вдосконалено систему
інформаційного сервісу: щодня організовувалося близько 30 коментарів для журналістів; організовано щоденне проведення подій для ЗМІ (брифінги, прес-конференції, виїзди) — 2-3 події на
день, загалом 862 події на рік; налагоджено нову
форму розсилки анонсів подій для ЗМІ – «Календар подій»; створено окремі сторінки у ЗМІ для
висвітлення діяльності Львівської міської ради
— сторінку «Площа Ринок, 1» у газеті «Експрес» та
сторінку «Новини міста» у «Високому Замку».
Особливу увагу у своїй роботі управління приділяло наданню населенню корисної потрібної
інформації щодо можливості вирішення побутових, соціальних проблем. В рамках цього напрямку діяльності відділом «Прес-служба» було
впроваджено проект «Запитай у посадовців»,
який працює в «Експресі», «Високому Замку», на
радіо «Незалежність» та на Обласному радіо, а
також розроблено та розповсюджено ряд тематичних листівок.
Для налагодження та впровадження взаємовигідної співпраці з іноземними партнерами та
реалізації зовнішньої політики територіальної
громади міста відділом зовнішніх зв’язків у 2007
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(Австрія) м. Цюріха та м. Берн з метою вивченням
досвіду підготовки Австрії до чемпіонату Європи
з футболу у 2008 році, участь у 14-й пленарній
сесії Конгресу місцевих влад Ради Європи у м.
Страсбург (Франція) та інші.

52 проекти розпоряджень міського голови, 9 рішень виконавчого комітету і 6 ухвал сесії.
Фахівцями управління було підготовлено 301
подяку міського голови та дипломи Львівської
міської ради, підготовлено та відправлено 506
вітальних телеграм і 4600 привітань з державними, національними, релігійними і професійними
святами.
Управління внутрішньої політики взяло участь
у підготовці і забезпеченні участі міського голови
у 160 публічно-політичних заходах, що відбувались у м. Львові.
У звітному році заходів було підготовлено річний план заходів за участю міського голови, 50
оперативних планів, підготовлено і здійснено
організаційне забезпечення 50 апаратних нарад
і 12 розширених нарад. Проведено організаційне
забезпечення 21 відрядження міського голови до
Києва і 4 відрядження за кордон. При цьому організовано 18 підбірок аналітичних матеріалів.
В управлінні працює сектор взаємодії з правоохоронними органами, режимно-секретної роботи, мобілізаційної та оборонної роботи.

Покращенню іміджу міста на міжнародній
арені сприяла реалізація спільних проектів міста
з іноземними партнерами, яку забезпечував відділ зовнішніх відносин міста. Серед таких проектів більшість українсько-польських, з різними
містами Польщі, що підтримувалися ЄС, а саме
Програмою Добросусідства Польща-БілорусьУкраїна INTERREG IIIA / TACIS CBС, а також проект „Тристороння співпраця між містами Львів,
Вроцлав і Дрезден для передачі знань і ноу-хау в
галузі навколишнього середовища” та інші.
Управління інформаційної політики та зовнішніх відносин у 2007 році спрямовувало свою
діяльність також і на допомогу у роботі інших
департаментів Львівської Міської ради. Відділом «Прес-служба» було налагоджено систему
моніторингу засобів масової інформації: щодня
проводився моніторинг радіо та телебачення,
було запроваджено розсилку моніторингу посадовцям для ознайомлення, організовано запис ТБ-програм для аналізу. Моніторинг преси в
електронному вигляді розсилався на електронні
адреси керівникам виконавчих структур ради.
Відділом зовнішніх зв’язків було здійснено 926
письмових перекладів, організовано 42 відрядження делегацій представників ЛМР за кордон.

Управління контролю і аудиту
За звітний період управлінням проведено
попередні перевірки та погодження проектнокошторисної документації, будівельних, ремонт
но-будівельних, реставраційних та інших робіт
для потреб міста, перевірка фактично виконаних
робіт, замовниками яких виступають виконавчі
органи ради.
Як результат цієї роботи було розглянуто 1681
об`єкт загальною вартістю при розгляді – 310
205,0 тис. грн, погоджена вартість робіт – 298
967,8 тис. грн і встановлено завищення вартості
робіт на суму 3041,5 тис. грн, що дало можливість
запобігти необґрунтованим витратам бюджетних
коштів та направити зекономлені кошти на виконання додаткових об`ємів робіт.
Проведено перевірку достовірності інвесторської кошторисної документації будівництва
об`єктів для визначення розміру інвестиційного
внеску на розвиток соціальної інфраструктури м.
Львова, за результатами перевірок 629 об`єктів
загальною вартістю робіт – 4 010 951,8 тис. грн,
погоджена вартість даних робіт – 4 277 216,0 тис.
грн Перевіркою донараховано 276 432,9 тис. грн.
З донарахованої суми на бюджетні рахунки
міста додатково надійшла сума 13821,646 тис.грн
внеску на розвиток соціальної інфраструктури
міста.
Здійснено перевірку достовірності вартості
об`єктів самочинного будівництва для визначення суми коштів до цільового фонду розвитку соціальної інфраструктури міста. Протягом даного
періоду було розглянуто 521 об`єкт самочинного
будівництва. В результаті проведеної перевірки
вартість самочинного будівництва збільшено на
925,098 тис. грн.
За 2007 рік управлінням проведено 55 перевірок фінансово-господарської діяльності ви-

Управління внутрішньої політики
У 2007 році активність з боку державних структур, громадян та підприємців суттєво зросла. На
адресу міського голови надійшло більше ніж 4
тисячі звернень. З яких:
1,2 тис. – ділова кореспонденція державних та
центральних органів влади;
2,9 тис. – звернення юридичних та фізичних осіб.
Окрім цього управлінням опрацьовано понад
5 тисяч внутрішньої кореспонденції: інформаційні і службові записки, пропозиції, аналітичні
матеріали тощо. В контексті опрацювання кореспонденції, скерованої на ім’я міського голови,
управлінням підготовлено понад 9 тис. проектів
резолюцій, підготовлено близько 3 тисяч листів
від міського голови.
Також управлінням прийнято і опрацьовано
1244 листи та звернення, скеровані у департамент
«Адміністрація міського голови».
Важливим напрямком у роботі управління є
підготовка розпорядчих документів, в основному
доручень міського голови. За звітний період було
підготовлено і поставлено на контроль 5020 доручень.
60 % – доручення за результатами апаратних нарад
40 % – за підсумками зустрічей міського голови з
жителями міста, з гарячої лінії тощо.
Працівниками управління було підготовлено
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конавчих органів ради та комунальних підприємств, установ та організацій, відповідно до
затвердженого плану та окремих доручень, 22
перевірки фактичних об`ємів та якості виконання
ремонтно-будівельних робіт за дорученням міського голови.
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Управління охорони
історичного середовища

Управління охорони історичного середовища, в межах делегованих йому повноважень,
здійснює контроль за охороною та використанням об’єктів культурної спадщини на території м.
Львова, історичного ареалу та території, внесеної
до Списку світової спадщини ЮНЕСКО.
Управління утворене для забезпечення правових, організаційних, соціальних та економічних
відносин у сфері охорони культурної спадщини
з метою її збереження, використання об’єктів
культурної спадщини у суспільному житті, захисту традиційного характеру історичного середовища.
У 2007 році управління забезпечувало виконання вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини”, інших нормативно-правових
актів, виконання головних завдань державної
політики у галузі охорони і використання об’єктів
культурної спадщини на території міста Львова.
Для реалізації головних положень державної
політики у галузі охорони і використання культурної спадщини, вживання заходів, які забезпечують наукове вивчення, облік, консервацію,
реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт
та пристосування об’єктів культурної спадщини
здійснювалась:
1.1. співпраця з органами охорони культурної спадщини вищого рівня
• управління співпрацювало з Національною
комісією у справах ЮНЕСКО, Державною службою охорони культурної спадщини, управлінням
реставрації Міністерства регіонального розвитку та будівництва, українським бюро ICОMOS
(Міжнародна рада з питань пам’яток та визначних місць).
• управління регулярно готувало та подавало до
вищеперелічених організацій щоквартальні звіти
про стан збереження культурної спадщини міста.
• було опрацьовано звіт про стан збереження
Ансамблю історичного центру Львова як об’єкту
Світової Спадщини ЮНЕСКО, який передано до
Національної комісії у справах ЮНЕСКО.
• на виїзному засіданні бюро Українського комітету Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць ICОMOS заслухано та обговорено
доповідь начальника управління охорони історичного середовища про стан збереження Ансамблю історичного центру Львова та прийнята
запропонована управлінням резолюція.
1.2. діяльність управління з міжнародних
відносин у галузі охорони і використання
пам’яток історії і культури
• Опрацьований управлінням звіт про стан збереження Ансамблю історичного центру Львова,
як об’єкту Світової Спадщини ЮНЕСКО, був розглянутий на 31-й сесії Комітету Світової Спадщини ЮНЕСКО (червень 2007 р., м. Крайстчерч,
Нова Зеландія) та оцінений позитивно.
• Згідно з дорученням Національної комісії у
справах ЮНЕСКО (НК), опрацьовано картографічний матеріал та обґрунтування щодо меж
буферної зони Ансамблю історичного центру

Львова, відповідно до вимог Світової Спадщини
ЮНЕСКО та передано до НК.
• Опрацьована та подана до Комітету Світової
Спадщини ЮНЕСКО аплікаційна форма для отримання співфінансування по опрацюванню стратегії збереження культурної спадщини (або план
управління історичним містом), який є необхідний місту, згідно з вимогами ЮНЕСКО. При позитивному вирішенні подання на дофінансування
Комітетом світової спадщини розробки стратегії
охорони культурної спадщини, вона буде здіснюватись у 2008 році.
• Організовано та проведено візит до Львова директора департаменту пам’яток ICCROM
Джозефа Кінга та представника Національної
комісії у справах ЮНЕСКО в рамках підготовки
вступу України до ICCROM. За підсумками візиту, директор департаменту пам’яток ICCROMу
рекомендував створити у Львові міжрегіональний науково-методичний центр з підготовки
фахівців-реставраторів, як базової організації
для співпраці з ICCROM. Для цього, спільно з
кафедрою реставрації Національної Академіїі
Мистецтв, кафедрою РРАК Національного університету „Львівська Політехніка”, дирекцією
державного історико-архітектурного заповідника в м. Жовкві, технічним ліцеєм, опрацьовано
статут науково-методичного центру з підготовки
фахівців-реставраторів.
• Налагоджено співпрацю з Агенцією ревіталізації м. Вільнюс. У результаті 14 -16 червня 2007
р. відбувся візит до Львова групи реставраторів
з міста Вільнюса для ознайомлення зі станом
збереження архітектурної спадщини міста та підготовки матеріалів для подальшої співпраці при
опрацюванні стратегії збереження культурної
спадщини міста.
• Налагоджено співпрацю з департаментом
культурної спадщини Міністерства культури
Польщі. У результаті в 2007 р. отримано дофінансування на проведення реставраційних робіт в
Вірменській катедрі. Польсько-українська група
реставраторів провела рятівні роботи живопису
на південній стіні Вірменської катедри, спільно
проведено комплексні дослідження вологості стін
і повітря в приміщеннях та крипті каплиці Боїмів,
польськими спеціалістами проведено реставрацію світлика Вірменської катедри, опрацьовано
план спільних заходів на 2008 р..
• Проведено переговори та ряд ознайомчих
заходів для експертної групи фірми German
Technical Cooperation (GTZ) щодо можливості
отримання методичної та фінансової допомоги
для м. Львова в опрацюванні та реалізації програми ревіталізації історичної забудови міста.
У результаті, в грудні 2007 року фірмою GTZ та
міністерством фінансів України прийнято рішення, з посеред трьох міст України (Чернівці, Одеса, Львів) вибрати для реалізації проекту місто
Львів.
1.3. підготовка об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих
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пам’яток України, внесення змін до реєстру:
• визначено та підготовлено документацію для
набуття статусу пам’яток архітектури для нововиявлених об’єктів культурної спадщини,
• спільно з управлінням реставрації Міністерства регіонального розвитку та будівництва
України опрацьовувався загальнодержавний
реєстр пам’яток архітектури національного значення (проведно ряд спільних з представниками
міністерства нарад та консультацій, у результаті
був виготовлений проект реєстру пам’яток архітектури національного значення м. Львова).
1.4. організація та координація робіт щодо
паспортизації, ведення обліку та інвентаризації об’єктів культурної спадщини:
• опрацьовано 9 паспортів на об’єкти культурної спадщини – пам’ятки архітектури;
• розроблено 2 проекти охоронних зон та територій пам’яток – виготовлено документація на 2
пам’ятки архітектури на вул.Коперника;
• проводився постійний моніторинг стану
пам’яток архітектури, дані про які, заносились в
електронну базу даних.
1.5. видання розпоряджень та приписів
щодо охорони пам’яток, припинення робіт
на цих пам’ятках:
• проведено понад 80 перевірок додержання
вимог пам’яткоохоронного законодавства та інших нормативно-правових актів. Проводився
нагляд за виконанням ремонтно-реставраційних
робіт;
• видано 78 розпоряджень про припинення самовільних робіт;
• відповідно до ст. 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення та згідно з інструкцією з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері культурної спадщини,
представниками УОІС складено 13 протоколів про
адміністративне правопорушення у сфері охорони культурної спадщини.
1.6. робота за напрямками:
• проведено інвентаризацію та фотофіксацію
рекламних вивісок в межах середмістя, результати передані в КП “Адміністративно-технічне
управління” для реагування;
• проведено археологічні дослідження (виконавець – ЛКП „Археологічно-архітектурна служба”)
та здійснено археологічний нагляд за веденням
земляних робіт на ряді об’єктів: площа Соборна
та площа Галицька (бюджетне фінансування).
Синагога Золота Роза (кошти інвестора), вул.Театральна;
• проведено 17 засідань консультативної ради
з питань збереження культурної спадщини, на
яких розглянуто ряд важливих проектів реставраційних робіт та історико-містобудівних обґрунтувань об’єктів нового будівництва;
• проведено 2 засідання ради з питань управління історичним містом.
1.7. інформування громадськості щодо
програм та проектів будь-яких змін у зонах
охорони пам’яток та історичного ареалу:

• проведено громадські слухання для ознайомлення громадян міста з важливими інвестиціями,
які запропоновані інвесторами для втілення їх у
центральній частині Львова, а також актуальними
питаннями щодо збереження культурної спадщини міста, а саме: про реконструкцію комплексу готелю “Брістоль” на проспекті Свободи 19-21,
про проект торгово-офісного комплексу на вул.
Шухевича-Франка, про впорядкування фасадів
історичної забудови м. Львова;
• проведено круглий стіл на тему “Скульптурний декор площі Ринок: проблеми збереження”
(20 листопада 2007 р.) та прийнято резолюцію;
• проведено круглий стіл «Археологічно-архі
тектурна служба. Проблеми. Перспективи» (27
листопада 2007 р.) та прийнято резолюцію;
• розміщено інформацію про пам’ятки архітектури на офіційному веб-сайті ЛМР;
• підготовлено та розповсюджено інформацію
для мешканців Львова та виробників віконних
заповнень щодо порядку заміни та реставрації
віконних заповнень.
2. Для розвитку галузі охорони культурної
спадщини здійснювалась:
2.1. організація розроблення відповідних
програм охорони культурної спадщини:
• управлінням проведено аналіз виконання
Комплексної програми збереження культурної
спадщини за період 1997 - 2007 рр., та опрацьовано рекомендації щодо розробки нових програм. Аналіз Комплексної програми, здійснений
управлінням, та пропозиції управління надані Міністерству регіонального розвитку та будівництва
України були підтримані Міністерством.
• підготовлено пропозиції до прогнозу інвестиційної програми Львівської області, що передбачає фінансування із залученням коштів державного бюджету на період з 2008р. до 2012р.
• подано пропозиції щодо збереження історикокультурної спадщини м. Львова для підготовки проекту Угоди щодо регіонального розвитку
Львівської області, відповідно до Закону України
„Про стимулювання розвитку регіонів”.
2.2. підготовка перспективних та поточних
програм охорони і використання пам’яток та
регенерації історичного середовища:
• опрацьовано концепцію розміщення зовнішньої реклами у м. Львові;
• опрацьовано порядок заміни та встановлення
віконних і дверних заповнень фасадів на території історичного ареалу м. Львова, (вступило в дію
рішення виконкому Львівської міської ради від
31.08.2007 р. № 643 “Про впорядкування заміни
та встановлення віконних і дверних заповнень
фасадів на території історичного ареалу”);
• опрацьовано концепцію архітектурно-культу
рологічного маршруту “Вулицями Львівських ремісників”, яка стала базовою для виготовлення
проектної документації;
• розроблено програму опрацювання та затвердження місцевих правил забудови історичного
ареалу міста та подано на розгляд в департамент
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економічної політики;
• опрацьовано пропозиції щодо інвестиційного проекту впорядкування ландшафтного парку
“Цитадель” (південна вежа та в’їздна брама).
2.3. проведення дослідних, науковопроектних, ремонтно-реставраційних, пошукових та виробничих робіт:
На замовлення управління виконано такі
науково-дослідні, ремонтно-реставраційні роботи:
• реставрація скульптурного декору ансамблю
площі Ринок – проведено консервацію скульптурного декору будинку № 3 на площі Ринок;
• опрацювання концепції регенерації окремих
кварталів історичної забудови центральної частини міста;
• опрацювання охоронних зон окремих
пам’яток;
• опрацювання паспортів пам’яток;
• проведення дослідницьких робіт з виявлення
місць масових репресій мирного населення тоталітарним режимом та виконання проектних робіт з комплексного благоустрою і впорядкування
подвір’я Меморіалу пам’яті жертв комуністичного терору на території колишньої в’язниці на вул.
С. Бандери, 1.
2.4. організація досліджень об’єктів культурної спадщини, які потребують рятівних
робіт:
• встановлено датчики для вимірювання
температурно-вологісного режиму Вірменської
катедри для встановлення факторів, які негативно впливають на стан унікальних фресок та стінопису катедри та опрацювання методики реставрації і консервації;
• встановлено датчики для вимірювання
температурно-вологісного режиму колишніх монастирських приміщень на пл.Соборній, 3а (сьогодні приміщення Центрального державного історичного архіву у Львівській області);
• організовано проведення досліджень вологісного режиму крипт та стін каплиці Боїмів для визначення причин вологості стін;
• організовано попередні дослідження причин
зволоження стін пивниць палацу Бандінеллі (пл.
Ринок, 2);
• організовано виконання робіт з реставрації
скульптур лицарів з будинку № 11 на вул. Валовій;
• організовано консерваційні роботи скульптури лева Лоренцовича (парк Високий замок), реставрацію скульптурних груп путті з балкону будинку на площі Ринок, 3, скульптуру невідомого
святого з кладовища на Знесінню. Опрацьовано
паспорти реставрації даних скульптур. Проводилась робота щодо їх музеєфікації;
• організовано обстеження скульптурного декору аттиків східної сторони площі Ринок, проведено фото фіксацію стану.
2.5. популяризація справи охорони культурної спадщини:
• за участю працівників управління, підготов-

лено ряд публікацій в пресі та виступів на радіо
і телебаченні, прес-конференцій, проведено
екскурсії для делегацій та гостей міста, участь в
двох міжнародних конференціях щодо проблем
збереження культурної спадщини (Краків, Польща).
• опрацьовано рекламну сторінку Львова для
журналу „World heritage”, надрукована у цьому
виданні у грудні 2007 р.
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Управління з питань
надзвичайних ситуацій
та цивільного
захисту населення

З метою реалізації основних завдань управлінням протягом 2007 року виконано заходи:
Уточнено Паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій на території міста. На території
міста функціонує 89 об’єктів підвищеної небезпеки, з них 11 хімічнонебезпечні.
Протягом року на території міста виникло 10
надзвичайних ситуації та 97 некласифікованих
події, із них: 18 випадків загибелі людей внаслідок порушення техніки безпеки на будівництві,
25 випадків виявлення застарілих боєприпасів і
їх знешкодження, 12 випадків отримання інформації про встановлення вибухових пристроїв, 18
випадків з вибухами та пожежами у житловому
секторі і на виробництві, 13 випадків виявлення
виливу шкідливих речовин та інші. По кожній
події на місце виїжджали працівники управління, де із залученням особового складу та сил і
засобів чергових служб (пожежних підрозділів,
оперативно-слідчих груп міліції, бригад швидкої
меддопомоги, аварійних бригад комунальних
служб) координували роботу з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Відпові
дно проводили оформлення звітної та робочої
документації.
На підставі даних багаторічних спостережень
гідрометеослужби, стану техногенного навантаження на місто, проведено прогноз виникнення
надзвичайних ситуацій (НС) на території міста
та відпрацьовані плани дій органів управління та
сил цивільної оборони в разі виникнення надзвичайних ситуацій, відповідно до “Класифікатора надзвичайних ситуацій в Україні”.
Проведено 24 засідання міської комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій (надалі ТЕБ та НС).
З метою посилення протипожежного захисту об’єктів, населених пунктів, лісів, торфовищ у
пожежонебезпечному періоді 2007 року, в квітні
міською комісією з питань ТЕБ та НС затверджено
і введено в дію Комплексний план дій виконавчих органів ради, установ та організацій щодо
протипожежного захисту лісів, торфовищ у пожежонебезпечному весняно-літньому періоді
2007 року. Проводилась робота щодо придбання
для оснащення пожежних підрозділів автовишки
висотою більше 45 м, яка придбана в цьому році
та передана оперативно-рятувальній службі МНС
України (ГУ МНС України у Львівській області)
для проведення, у разі необхідності, рятувальних
робіт із верхніх поверхів будинків підвищеної поверховості. На закупівлю виділено з міського бюджету 2,5 млн грн.
На 20 позапланових засіданнях розглянуто
питання організації виконання аварійних робіт
з ліквідації наслідків виникнення надзвичайних
ситуацій. За рахунок коштів резервного фонду
міського бюджету в сумі 896.7 тис. грн проведені
першочергові аварійно-відновлювальні роботи
у житлових будинках по вул. Личаківській, 3, П.
Куліша, 47, на магістральній ділянці по вул. Патона, 34, мережі ЛКП “Залізничнетплоенерго”, на

підпірних стінках на вул. Парковій, 7а, Просвіти,
1, Тютюнників, 1, усунуто причину розвитку аварійної ситуації у приміщенні середньої школи №
28.
Розпорядженням міського голови проведено
уточнення складу міської комісії з питань ТЕБ та
НС, управлінням уточнено робочу та плануючу
документації членів комісії, з черговими ЦМДС
відпрацьовано документацію щодо організації
оповіщення та збору членів комісії.
Окремим розпорядженням міського голови
змінено структуру та склад міської евакуаційної
комісії, уточнена документація.
Підготовлено 6 рішень виконавчого комітету,
5 розпоряджень міського голови, 3 доручення
міського голови, 6 розпоряджень голови комісії
з питань ТЕБ і НС щодо забезпечення пожежної
та техногенної безпеки, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, підготовки водних
об’єктів до відкриття купального сезону тощо.
З метою оцінки реального стану техногенного становища та готовності органів управління та
сил ЦО до дій у надзвичайних ситуаціях у 2007
році проведено командно-штабні навчання ЦО з
органами управління цивільної оборони (цивільного захисту) Личаківського району, спеціальне
навчання з перевіркою стану цивільної оборони
в ЛКП “Львівелектротранс”.
Заходи цивільної оборони наблизились до потреб розвитку міста і сприяли покращенню умов
життєдіяльності населення. Спільно з управлінням
інженерного господарства реалізуються заходи
“Плану першочергових заходів та робіт щодо запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного
та природного характеру”. Перевірено готовність
підприємств, житлово-комунальних служб, теплопостачальних організацій та снігоприбиральної техніки до проведення заходів із ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій та сильних снігопадів. Спільно з управлінням житлового господарства проведено заходи з попередження
аварій в центральній історичній забудові міста,
передбачених “Комплексною програмою збереження історичної забудови міста Львова”. На
сесії міської ради прийнята та реалізується “Програма ремонту систем димовидалення та протипожежної сигналізації в будинках підвищеної поверховості”. Спільно з управлінням транспорту та
зв’язку вирішувалися питання забезпечення механізованого прибирання вулиць, попередження
дорожно-транспортних пригод і надзвичайних
ситуацій на транспорті.
Проводиться робота щодо підтримання в
робочому стані та вдосконаленні системи оповіщення та зв’язку цивільної оборони міста. Для
озвучення території міста встановлено в різних
районах міста 86 електросирен централізованого
включення, 45 цехових електросирен, 84 вуличних гучномовців, 4 пересувні станції радіомовлення та 118,127 тис. радіоточок міської мережі
радіомовлення.
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Управління державної реєстрації

Управління державної реєстрації утворене відповідно до ухвали міської ради №1170 від
15.04.2004 р. “Про внесення змін до структури
виконавчих органів Львівської міської ради” і діє
на підставі Положення про управління державної
реєстрації, затверджене рішенням виконавчого
комітету №07 від 12.01.2007 р.
В склад управління із штатною чисельністю 15
штатних одиниць входить апарат управління, відділ реєстрації, відділ інформації та діловодства.
З дати введення в дію Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців» (з 01.07.2004 р.) зареєстровано 14809 юридичних осіб і 28320 фізичних осібпідприємців. Припинило свою діяльність 728 юридичних осіб і 2170 фізичних осіб-підприємців.
За січень-грудень 2007 р. державними реєстраторами проведено 21525 реєстраційних дій, в
т.ч. зареєстровано:
- юридичних осіб – 1507, з них 1468 – новостворених підприємств;
- фізичних осіб-підприємців – 5178;
- 2502 змін та доповнень до установчих документів.
Здійснено державну реєстрацію припинення
діяльності – 213 юридичних осіб і 659 фізичних
осіб-підприємців;
В Єдиний державний реєстр юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців включено 1252 юридичних осіб та 1717 фізичних осіб-підприємців.
В цьому році зареєстровано 63 громадські
організації та 4 громадські формування, а також
33 об’єднання співвласників багатоквартирних
будинків. В архіві управління знаходиться 77736
реєстраційних справ та 200000 томів змін та доповнень до реєстраційних справ.
Від реєстраційних дій у 2007 р. надійшло у
міський бюджет 554,2 тис. грн, що на 54,4 тис.
грн більше, ніж у 2006 році.
За рік працівниками управління опрацьовано
12978 вхідної та вихідної кореспонденції — документів, у т.ч. видано – 2909 довідок для отримання соціальної допомоги. Надійшло і розглянуто 254 звернень громадян.
За звітний період підготовлено 110 кадрових
та розпорядчих наказів по управлінню. Шість
працівників управління пройшло навчання у
Львівському регіональному інституті державного
управління Національної Академії державного
управління при Президентові України.
На ВЕБ-сторінці Львівської міської ради розміщується необхідна інформація для підприємців
щодо правил здійснення реєстрації та змін до законодавчих актів. Для підприємців та співвласників багатоквартирних будинків управлінням організовуються брифінги. В 2007 році проведено
два.
Із завершенням реконструкції приміщення на
вул. Весняній, 4 (представники управління кожного тижня беруть участь у нарадах щодо вказаної реконструкції), яке рішенням виконавчого
комітету надано управлінню, та переїздом в це

приміщення будуть вирішені остаточно всі недоліки, які були зазначені в акті перевірки.
Щодо кадрового резерву, то підготовлено кадри на вакансії державних реєстраторів з числа
працівників управління, які вже три роки надають
допомогу державним реєстраторам.
З введенням в дію Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” від 16.03.2006 р., який набув чинності
з 18.10.2006 р. значно збільшено об’єм роботи та
розширено функції управління, а саме:
- видача свідоцтв про державну реєстрацію
благодійних фондів, громадських організацій,
які реєструються обласним та районними управліннями юстиції;
- виготовлення дублікатів установчих документів;
- завірення копій документів;
- видача виписок, довідок, витягів з Єдиного
державного реєстру;
- участь державного реєстратора у доступі
до реєстраційних справ засновників, правоохоронних, контролюючих органів та виконавчих
служб;
- виготовлення копій документів, що вилучаються;
- відправка повідомлень юридичним особам
щодо щорічного підтвердження відомостей;
- залучення державних реєстраторів до участі
в судових засіданнях у розгляді справ, пов’язаних
з державною реєстрацією;
- підготовка та подання інформації органам
статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального
страхування;
- забезпечення введення нових вимог щодо
архівування реєстраційних справ, процедури
комплектування, зберігання та передачі реєстраційних справ в інші регіони України;
- з 01.01.2007 р. прийняття звітності про господарську діяльність у складі балансу і звіту про
річні фінансові результати юридичних осіб.
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Управління міжвідомчих проектів

Управління міжвідомчих проектів є виконавчим органом Львівської міської ради, утвореним
відповідно до ухвали міської ради від 06.07.2006
р. №94 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної
чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання“ та згідно з чинним
законодавством України.
Основними завданнями управління є:
1. Впровадження соціально важливих,
економічно-обґрунтованих та політично-вагомих
для міста проектів, які потребують узгодженої,
збалансованої та оперативної роботи багатьох
структурних підрозділів ради.
2. Виконання управлінням функцій робочого
органу з видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами у м. Львові.
3. Участь у регулюванні розміщення зовнішньої реклами у місті, здійснення контролю за технічним станом рекламних конструкцій, справляння орендної плати за їх розміщення, укладання
відповідних договорів.

джувачів про продовження та переоформлення
дозволів на розміщення зовнішньої реклами. На
підставі цих звернень було продовжено 1094 дозволи, відмовлено у продовженні 88 дозволів. В
зв’язку з модернізацією та покращенням естетичного вигляду рекламних конструкцій надійшло
81 звернення від рекламорозповсюджувачів про
внесення змін у дозволи. З них 60 звернень отримало позитивне вирішення.
Управлінням в 2007 р. відповідно до рішення
виконкому № 724 від 02.06.2006 р. було призупинено розгляд заяв на надання дозволів на
розміщення зовнішньої реклами, що спричинило
зменшення кількості рекламних конструкцій протягом року та рекламної площі за яку справляється плата, а також збільшення кількості випадків
самовільного встановлення конструкцій.
В 2007 р. плата за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами склала
13 274,5 тис. грн (з ПДВ) при тарифі 13 035,5 тис.
грн. В міський бюджет перераховано 8 147,2 тис.
грн.
Управління брало участь в роботі робочих
груп по розробці Концепції розміщення зовнішньої реклами в м. Львові, Порядку розміщення
вивісок та Правил розміщення зовнішньої реклами.

Перевірки закладів грального бізнесу
• Проведено аналіз цільового використання
приміщень, в яких знаходяться заклади гральних автоматів, згідно з інформацією інспекції
Держархбудконтролю та рішень виконавчого
комітету про затвердження актів державної приймальної комісії про готовність до введення в
експлуатацію даних об’єктів. В результаті аналізу
виявлено невідповідність цільового використання приміщень та скеровано листи головам райадміністрацій для вжиття заходів.
• Проводились обстеження об’єктів при візуванні проектів рішень виконавчого комітету про
затвердження актів державної приймальної комісії про готовність до введення в експлуатацію
об’єктів. В результаті обстежень було виявлено
об’єкти в яких знаходились заклади гральних автоматів, що і було викладено в зауваженнях до
проектів рішень.
• Управління брало участь у розробці Львівською обласною державною адміністрацією “Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та утримання тоталізаторів,
гральних закладів у Львівській області.” Скеровувались зауваження до проекту ліцензійних умов.
Проведено перевірки гральних закладів на додержання ліцензіатами Ліцензійних умов закладів гральних автоматів спільно з представниками
Головного управління економіки Львівської обласної державної адміністрації та представництва Держкомпідприємництва України у Львівській області.
Регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами
В 2007 році в управління надійшло 949 звернень,
які стосувалися розміщення зовнішньої реклами
в місті. Через управління «Дозвільний офіс» було
направлено 426 звернень від рекламорозповсю86

Адміністративно-господарське
управління
У 2007 році у відділі адміністративних послуг
зареєстровано 68180 вхідних документів, що
більше на 8,7%, ніж у 2006 році (у 2006 році зареєстровано 62720 документів), та на 17,8% більше, ніж у 2005 році (у 2005 році – зареєстровано
57870 документів).
Крім того, відділом адміністративних послуг
протягом 2007 року зареєстровано 1151 вихідний і
7027 внутрішніх документів.
З 68180 вхідних документів, зареєстрованих у
2007 році, 32560 звернень громадян, 17601 звернення юридичних осіб, 18019 – документів органів державної влади.
Від громадян надійшло 32560 звернень, що на
13,52% більше, ніж у 2006 році (28682). 97,42%
(у 2006 році – 98%) звернень було взято на
контроль.
Житлова проблема для львів’ян була і залишається вкрай гострою. Найактуальнішими є
проблеми модернізації, реконструкції житлового
фонду. Переважна більшість наших городян, які
потребують поліпшення житлових умов, в теперішніх економічних умовах не мають можливості
придбати нове житло, а тому вишукують можливість поліпшувати свої житлові умови за рахунок
модернізації та реконструкції старого житлового
фонду, звертаючись до управління архітектури
за відповідними висновками і дозволами (10329
звернень – 31,72% від загальної кількості звернень громадян, у 2006 році – 9376, 32,69%).
Житлові питання порушувались у 7872 зверненнях, що становить 24,18% від загальної кількості
звернень громадян (32560). Це на 13,89% менше ніж у 2006 році (9142). Найчастіше громадяни
звертаються з вимогами надання житла, переселення з аварійного або непридатного житла, ремонту житлового фонду: дахів, ліфтів, внутрішньобудинкових інженерних мереж тощо.
Кількість звернень з питань землекористування та забудови становить 3103 – 9,5% від загальної кількості звернень громадян (у 2006 році відповідно 3140 та 10,9%).
Від органів державної влади одержано 18019
документів, що на 12,21% більше ніж у 2006
році. З них 35,3% (6367 документів) було взято
на контроль (у 2006 році – 6004, що становило
37%), решта – 64,7% (11652 документи) надіслані до відома (у 2006 році – 10053, що становило
63%).
Звернення органів державної влади розподілилися таким чином: найбільша кількість документів – 11659 надійшло від правоохоронних
органів, а саме: судів, прокуратури, державної
виконавчої служби, органів внутрішніх справ
тощо. Це на 13,94% більше ніж у 2006 році (у
2006 році одержано 10233 документів). На дру-

гому місці за кількістю одержаних документів від
органів державної влади є Львівська обласна
державна адміністрація, надійшло 2532 документів, що на 8% менше, ніж у 2006 році (2751). На
35,41% (1931) збільшилась кількість документів,
що надійшли від міністерств та комітетів України
(у 2006 році – 1426).
Від юридичних осіб надійшло 17601 звернення, що на 2,11% менше, ніж у 2006 році (17981).
Зменшення кількості документів, прийнятих у
відділі адміністративних послуг, пояснюється початком роботи управління «Дозвільний офіс».
77,46% звернень, що надійшли від юридичних осіб, було взято на контроль (решта – різноманітні запрошення до участі у заходах, рекламна
інформація, повідомлення про візити іноземних
делегацій, іноземна кореспонденція, яка підлягає
перекладу та ін.). Найбільше звернень стосується
питань комунального власності – 4343, 24,67%
від усіх звернень юридичних осіб. На другому
місці за кількістю – звернення з питань архітектури: надання висновків щодо реконструкцій, добудов, підготовки матеріалів до проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок тощо
(3052 звернення, що становить 17,34% у групі
звернень юридичних осіб). Значна кількість звернень – 1563 (8,88%) стосується питань землевпорядкування: приватизація земельних ділянок,
надання в оренду земельних ділянок, укладення
договорів оренди земельних ділянок тощо.
Типи звернень, у порядку зменшення кількості, розподілилися таким чином:
- 39562 заяви (від громадян – 24861, від юридичних осіб – 14701);
- 9915 заяви з повним пакетом документів /
адміністративні послуги (від громадян – 7077, від
юридичних осіб – 2838);
- 624 скарги (від громадян – 601, від юридичних осіб – 23);
- 60 пропозицій (від громадян – 21, від юридичних осіб – 39).
Працівниками адміністративно – господарського управління організовано 388 особистих
прийомів громадян керівниками міської ради та
її виконавчих органів відповідно до затвердженого графіка прийому громадян (у 2006 році –
332).
У відділ «Центральна міська диспетчерська
служба» протягом 2007 року надійшло 84534
усних звернень громадян, одержаних телефоном.
З загальної кількості – 13461 звернення щодо
аварійних ситуацій:
- аварії на інженерних мережах:
- електропостачання – 1834 звернення;
- водопостачання – 806 звернень; - гарячого во87

допостачання, теплопостачання – 580 звернень;
- газопостачання – 61 звернення;
- витоки води – 1537 звернень;
- питань вуличного освітлення – 295 звернень;
- несправність ліфтів – 672 звернення;
- транспортні питання – 28 звернень;
- питання житлового господарства – 3422 звернення;
- питання благоустрою (незадовільний стан доріг, порушення термінів вивезення побутових
відходів та інше) – 795 звернень;
- з інших питань (пожежі, порушення громадського порядку чи правил санітарно-епідеміологічного
благополуччя населення та інше) – 3431 звернення.
Спостерігається зменшення кількості звернень, у порівнянні з 2006 роком, щодо функціонування мереж гарячого водопостачання і тепло-

постачання на 20,2%.
Найбільшу частку із звернень від загальної їх
кількості, які надійшли до відділу «Центральна
міська диспетчерська служба» складають: питання житлового господарства – 25%, аварій на
інженерних мережах електропостачання – 14%,
звернення щодо витоків води – 11%, водопостачання – 6%; питання благоустрою – 6%.
Загальна кількість звернень за звітний період у
порівнянні з 2006 роком зросла на 57,3% (у 2006
році їх було 8553). Частково таке різке збільшення кількості звернень зумовлене збільшенням
штатної чисельності диспетчерів.
Спеціалістами відділу надається інформація
про роботу структурних підрозділів міської ради
та з питань аварійно – ремонтних робіт які ведуться у міському господарстві. Так за звітний
період відділом було опрацьовано 23691 інформаційне телефонне звернення.

Організаційне управління
Відділ підготовки нормативних актів у 2007
році підготував проектів нормативних актів міського голови, міської ради та її виконавчого комітету:
- ухвал міської ради – 1197 (що на 5,9% менше
показника 2006 року);
- рішень виконавчого комітету – 1452 (на
13,8% менше показника 2006 року);
- розпоряджень міського голови – 811 (на
43,6% менше показника 2006 року).
Внесено в базу даних електронного документообігу всі зареєстровані нормативні акти міського голови, міської ради та її виконавчого комітету.
Сформовано справ для передачі на зберігання
в архівний відділ:
- 25 томів ухвал міської ради (29 у 2006 році);
- 51 том рішень виконавчого комітету (у 2006
році показник аналогічний);
- 18 томів розпоряджень міського голови (у
2006 році 12 томів).
У 2007 році управлінням було підготовлено і
проведено 45 засідань виконавчого комітету (у
2006 році було підготовлено і проведено 32 засідання виконавчого комітету).
Відділ організаційної роботи зареєстрував і
розіслав по підрозділах копії 1279 рішень виконавчого комітету, 94 протокольні доручення виконавчого комітету, 1021 ухвалу міської ради та
715 розпоряджень міського голови.
Протягом 2007 року надійшло 268 повідомлень від політичних партій, громадських організацій, державних установ і громадян на проведення масових заходів у місті (у 2006 році таких
повідомлень було 687).

Розглянуто 490 звернень громадян, юридичних осіб та органів державної влади, відповіді
на які були надані у встановлений термін (у 2006
році було розглянуто та надано відповідь на 398
звернень).
Відділом контролю за виконанням документів
у 2007 році взято на контроль 53962 вхідних документів, з них:
- 32447 звернень громадян ;
- 14263 звернення юридичних осіб;
- 7252 документи органів державної влади.
У порівнянні з 2006 роком кількість звернень
громадян, взятих на контроль, збільшилась на
15,3%, а кількість документів органів державної
влади, що були взяті на контроль, збільшилась
на 20,8%. Спостерігається зменшення кількості
взятих на контроль звернень юридичних осіб (на
6,8%).
У 2007 році за ініціативи управління з метою
покращання контролю виконання було створено
базу даних «Протокольні доручення виконавчого
комітету».
Для належного зняття контролю з документів
проводяться семінари з діловодства (в т.ч. виїзні), безпосередньо надаються консультації виконавцям щодо виконання конкретних документів.
Щотижнево готуються звіти для міського голови
та керуючого справами виконкому про незняті
з контролю документи. Керівникам виконавчих
органів щотижнево надсилаються нагадування
про не зняті з контролю документи.
З грудня 2007 року у складі управління утворено відділ ведення Державного реєстру виборців.
Протягом грудня відділ проходив етап організа-
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- участь у роботі міської робочої групи зі сприяння окружним і дільничним виборчим комісіям
у проведенні позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року на території
Львівської міської ради;
- участь у роботі робочої групи зі сприяння діяльності офіційним спостерігачам від іноземних
держав і міжнародних організацій при проведенні позачергових виборів народних депутатів
України 30 вересня 2007 року;
- участь у роботі комісії для перевірки правильності оформлення документів зборів громадян з питання проведення всеукраїнського референдуму;
- участь у роботі комісії для проведення службового розслідування (для вияснення причин та
обставин проникнення зі зломом сторонніх осіб у
приміщення управління державної реєстрації);
- участь у розробці порядку підготовки звітів
виконавчих органів ради та графіку їх слухань, у
розробці нової редакції Інструкції з діловодства у
Львівській міській раді та її виконавчих органах,
комунальних підприємствах, установах, організаціях.

ційного становлення та матеріально - технічного
забезпечення.
Управлінням підготовлено низку нормативних актів Львівської міської ради: ухвалу міської
ради – від 15.11.2007 №1252 «Про ведення Державного реєстру виборців», 10 рішень виконавчого комітету (серед них рішення від 03.08.2007
№551 «Про затвердження Інструкції з діловодства у Львівській міській раді та її виконавчих
органах, комунальних підприємствах, установах,
організаціях»), 15 розпоряджень міського голови.
Управління брало активну участь у процесі
формування списків виборців та в організаційному забезпеченні сприяння окружним і дільничним виборчим комісіям у проведенні позачергових виборів народних депутатів України 30
вересня 2007 року.
Управління брало участь у роботі багатьох комісій, створених міським головою для розв’язання
гострих питань у житті міста, вирішення організаційних питань – серед яких:
- участь у роботі міської робочої групи обліку
виборців;

Управління муніципальної дружини
У 2007 році управління муніципальної дружини виконувало покладені на нього повноваження
відповідно до Положення про управління муніципальної дружини, затвердженого рішенням
виконавчого комітету від 27.10.2006 №1236.
Управлінням муніципальної дружини відповідно до укладених договорів надавались послуги із забезпечення громадського порядку в
будинку Львівської міської ради (пл.Ринок,1), в
Галицькій, Сихівській, Залізничній, Франківській,
Шевченківській районних адміністраціях, у центральному пункті цивільної оборони, в дитячій
міській лікарні, у 8-ій міській клінічній лікарні, у
Львівському регіональному фтизіопульмонологічному центрі, на територіях ЛКП «Личаківський
цвинтар», Янівського, Сихівського кладовищ,
на території регіонального ландшафтного парку
«Знесіння», ТЗоВ «Привокзальний ринок», ДПІ
«Львівдіпрокомбуд», а також забезпечувались
громадський порядок біля Новорічної ялинки на
пр. Свободи та її охорона.
Штатна чисельність апарату управління складає 6 одиниць, чисельність працівників, які фінансуються за рахунок спеціальних коштів, - 95
одиниць.
У 2007 році було звільнено з роботи 40 працівників і прийнято 34 нових працівники.
Рішенням виконавчого комітету від 13.04.2007
№216 координацію діяльності ЛКП «Муніципаль-

на дружина» покладено на управління транспорту і зв’язку.
На виконання програми запобігання дитячій
бездоглядності у м. Львові, управління муніципальної дружини тісно співпрацювало з відділом
у справах дітей.
Працівниками управління було проведено 62
рейди з працівниками ветеринарного відділу та
ЛКП «Лев» з відлову бродячих собак. Під час рейдів відловлено більше 1000 бродячих собак. Проводилась профілактично - роз’яснювальна робота з власниками собак щодо правил утримання
собак у м. Львові.
Працівники муніципальної дружини допомагали міліції забезпечувати громадський порядок
під час проведення масових заходів, при необхідності забезпечували турнікетами та долучалися
до рейдів з ліквідації стихійної вуличної торгівлі.
З метою збереження пам’яток культури в центральній частині міста, дотримання благоустрою,
недопущення несанкціонованої торгівлі, жебракування, крадіжок, грабежів та хуліганства, для
забезпечення громадського порядку на території
міста пропонуємо з числа працівників муніципальної дружини організувати патрульні групи.
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Архівний відділ
Відповідно до покладених повноважень архівним відділом Львівської міської ради у 2007 році
проводилася робота щодо реалізації державної
політики в галузі архівної справи, забезпечення
дотримання законодавства України про Національний архівний фонд і архівні установи.
Штатна чисельність архівного відділу налічує
4 особи, кількість сховищ – 5, стелажне обладнання – 762 погонних метри, 237 фондів та 34,1
тисячі справ.
Протягом звітного періоду архівним відділом виконано ряд заходів щодо забезпечення
збереження та обліку документів, проведено
повний цикл санітарно-гігієнічних робіт у сховищах (обезпилення, дезінфекція, контроль за
температурно-вологим режимом), реставровано
49 аркушів, відремонтовано 250 справ, 380 справ
перекартоновано, продовжувалась робота щодо
дотримання пожежної безпеки і правил охорони
приміщення архіву.
Проведено перевірку наявності 3204 справ
(план – 1300 справ): фонди РО «Промтовари»
(1944-1993 роки), Червоноармійська районна
рада (1969-1990 роки), Фабрика індпошиву і ремонту одягу (1944-1992роки), Комісійний торг
(1979-1992роки), Львівський хлібторг (1954-1984
роки) .
Велика увага приділялась створенню та розвитку науково-довідкового матеріалу до документів, що знаходяться на зберіганні в архівному
відділі Львівської міської ради. У зв’язку з цим
у комп’ютер заносяться дані про документи, що
зберігаються в архіві, та про ведення справ в архіві. Крім цього ведеться щоденна обробка вихідних документів з відповідною систематизацією
як за датами, так і за їх типами.
На державне зберігання прийнято 96 справ
управлінської документації Львівської міської
ради.
Розроблено номенклатури справ низки установ освіти, охорони здоров’я, адміністративногосподарського управління, управління культури і туризму, управління молоді, сім’ї та спорту,
управління транспорту і зв’язку, управління інженерного господарства, управління природних
ресурсів та регулювання земельних відносин,
управління освіти, Залізничної районної адміністрації, Личаківської районної адміністрації,
управління державної реєстрації міської ради,
департаменту «Адміністрація міського голови»,
департаменту фінансової політики, Львівського міського управління юстиції, районних казначейств, Франківського районного суду у місті
Львові та інше.
На ЕПК Державного архіву Львівської області
затверджено 56 номенклатур справ, 13 Положень
про архів, 13 Положень про ЕК, одну Інструкцію
з діловодства. Затверджено на ЕПК описи управ-

лінської документації на 2309 справ та особового
складу на 968 справ.
2007 року на особистому прийомі прийнято
та ознайомлено з документами 913 громадян та
юридичних осіб.
За 2007 рік в архівному відділі виконано 1687
довідок соціально-правового характеру, 7 тематичних запитів - про військові захоронення на
Янівському кладовищі, про автобіографічні дані.
Проведено 5 нарад-семінарів стосовно ведення архівної справи з працівниками установ,
комунальних підприємств, казначейств, судів.
Надано 107 консультацій з питань складання номенклатури справ, формування описів справ та з
працівниками установ, які вперше приступили до
архівної роботи.
У 2007 році проводилося інформування установ, організацій, підприємств про зберігання
фондів міського архіву (міська рада, суди районів м. Львова, Управління юстиції м. Львова,
прокуратури та ін.).
Здійснювалась робота зі зміцнення матері
ально-технічної бази архіву. На ремонт сховища
використано 150 тис.грн. і введено в експлуатацію
сучасну протипожежну і охоронну сигналізації.
Розпочато ремонт сховищ. Замінено електричну
мережу 30-х років минулого століття, проте УКБ
не ввело її в експлуатацію.
У 2007 році закуплено 4 нових сучасних
комп’ютери та 2 нові прилади для вимірювання
температурно – вологісного режиму в сховищах.

90

Юридичне управління
Юридичним управлінням Львівської міської
ради за 2007 рік було проведено правову експертизу:
- 1050 проектів ухвал Львівської міської ради;
- 1569 проектів рішень виконавчого комітету;
- 715 проектів розпоряджень міського голови;
- 1066 проектів розпоряджень міського голови з кадрових питань;
- 2325 проектів наказів управління комунальної власності;
- 1463 проекти наказів департаментів міської
ради;
- 1535 проектів договорів оренди комунального майна;
- 185 проектів договорів купівлі-продажу комунального майна;
- 265 проектів договорів, які укладалися департаментами, управліннями щодо закупівель
робіт, товарів та надання послуг.
Всього проведено правову експертизу 10173
актів.
Серед зазначених актів міської ради, виконавчих органів та міського голови близько 20 - ти
є нормативно – правовими актами.
За звітний період юридичним управлінням зареєстровано 6 нормативних актів у відповідності
до Положення про реєстрацію нормативних актів
виконавчих органів Львівської міської ради, що
зачіпають права, свободи і законні інтереси, або
мають міжвідомчий характер, затвердженого рішенням виконавчого комітету Львівської міської
ради від 15.09.2000 № 488.
Значна кількість проектів актів міської ради,
рішень виконавчого комітету, розпоряджень
міського голови, наказів департаментів міської
ради поверталася на доопрацювання з пропозиціями та візувалася із зауваженнями.
Працівниками юридичного управління підготовлено 55 проектів ухвал Львівської міської
ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, зокрема:
- про внесення змін до ухвали міської ради
про розмежування повноважень між виконавчими органами міської ради;
- про затвердження Положення про виконавчий комітет Львівської міської ради;
- про внесення змін до структури міської ради
та її чисельності;
- про створення департаменту ЄВРО 2012;
- про затвердження Положення про департамент ЄВРО 2012 та ін.
Працівники юридичного управління міської
ради у 2007 році брали участь у роботі наступних
комісій (робочих груп), створених розпорядженнями міського голови та рішеннями виконкому:
- громадської комісії з житлових питань при
виконкомі;
- міської міжвідомчої комісії при управлінні

житлового господарства;
- конкурсних комісіях з прийняття на службу в
органи місцевого самоврядування;
- комісії з питань визначення та погашення боргу перед бюджетом з плати за землю при
управлінні природних ресурсів та регулювання
земельних відносин;
- конкурсного комітету з визначення операторів паркування автотранспорту у м. Львові при
управлінні транспорту та зв’язку;
Також представники юридичного управління
брали участь у роботі 68 комісій (робочих груп),
які були створені згідно розпоряджень міського
голови для розгляду звернень громадян (в тому
числі колективних звернень) та звернень юридичних осіб.
Участь у 35 громадських слуханнях.
Участь у семінарі щодо підвищення кваліфікації працівників установ та організацій, підпорядкованих Львівській міській раді, з питань
здійснення державних закупівель товарів, робіт і
послуг та проведення тендерів (конкурсів) щодо
визначення переможця торгів.
Необхідно зазначити, що представники юридичного управління також беруть участь у всіх
комісіях, які створюються з метою проведення
службового розслідування щодо певних посадових осіб Львівської міської ради.
Робота з документами, які надійшли в
юридичне управління
На розгляд в юридичне управління у 2007 році
було скеровано 9207 документів, з них:
- 140 звернень громадян, у тому числі 3 скарги;
- 317 звернень юридичних осіб;
- 164 листи органів державної виконавчої влади;
- 6115 листів з судів, державної виконавчої
служби, прокуратури та інших правоохоронних
та контролюючих органів;
- 62 звернення та запитів депутатів усіх рівнів,
депутатських груп та постійних комісій Львівської
міської ради;
- 2409 звернень структурних підрозділів
Львівської міської ради.
Крім того, працівники юридичного управління постійно надають консультації громадянам
та працівникам виконавчих органів Львівської
міської ради. За 2007 рік було проконсультовано
близько 800 громадян та близько 650 працівників виконавчих органів Львівської міської ради.
Робота з актами реагування прокурора,
які скеровувалися в юридичне управління
За 2007 рік в юридичному управлінні розглянуто наступні акти реагування прокурорів м.
Львова та Львівської області:
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- 11 протестів прокурора м. Львова на ухвали
Львівської міської ради, 2 протести прокурора м.
Львова на рішення виконавчого комітету Львівської міської ради, 1 протест прокурора м. Львова був відкликаний;
- 11 вимог прокурора м. Львова, 2 вимоги прокурора Львівської області, 1 вимога прокурора
Галицького району;
- 10 подань прокурора м. Львова, 2 подання
прокурора у Львівській області, 1 подання прокурора Залізничного району;
- 3 приписи прокурора м. Львова, 2 приписи
прокурора у Львівській області, 1 припис прокурора Личаківського району;
- 14 листів прокурора м. Львова, 3 листи прокурора у Львівській області, 4 листи прокурора
Сихівського району, 1 лист прокурора Шевченківського району, 1 лист прокурора Залізничного
району, 2 листи Личаківського району;
- 23 звернення громадян, направлені з прокуратури м. Львова, 2 звернення громадян, направлені з прокуратури Львівської області;
- 2 звернення прокурора м. Львова.
Всього 37 актів прокурорського реагування.
З 13 внесених протестів прокурора: 7 відхилені рішеннями виконавчого комітету та ухвалами
міської ради, 6 – задоволені.
Переважна кількість протестів стосується питань, які відносяться до галузі регулювання земельних відносин.

або частково;
- визнання ухвал Львівської міської ради недійсними, повністю або в частині;
- зобов’язання до вчинення певних дій Львівською міською радою, виконавчим комітетом.
Працівники юридичного управління брали
участь у якості:
- позивача – у 158 справах;
- відповідача – у 790 справах;
- третьої особи – у 249 справах.
Результат розгляду завершених справ:
- вирішено на користь Львівської міської
ради, виконавчого комітету, департаментів та
управлінь – 257 справ;
- вирішено не на користь – 180 справ;
- залишено без розгляду – 88 справ;
- закрито, припинено провадження по справі
– 159 справ;
- зупинено провадження по справі – 16 справ.

Стан справ з представлення інтересів міської ради та виконавчого комітету в судах
Львівської області
У 2007 році у судовому провадженні, як у судах загальної юрисдикції так і в господарських
судах України, стороною (в тому числі як 3-я особа) у справах, в яких виступає Львівська міська
рада, виконавчий комітет Львівської міської
ради, Львівський міський голова, знаходилося
1197 справ.
Залишок з 2007 року на 2008 рік становить 497
справ.
Основні категорії справ, які розглядаються в
судах за позовами до Львівської міської ради,
виконавчого комітету Львівської міської ради,
Львівського міського голови (предмет спору):
- житлові спори (відселення, виселення, визнання права на житло, визнання недійсним права на житло та визнання частково недійсним права на житло);
- спори, пов’язані з землекористуванням та
землеволодінням;
- відшкодування матеріальної шкоди, збитків,
які спричинені діями або бездіяльністю виконавчих органів;
- відшкодування моральної (немайнової)
шкоди, яка настала внаслідок неправомірних
діянь (дія, бездіяльність) виконавчих органів
Львівської міської ради;
- визнання рішень виконавчого комітету
Львівської міської ради недійсними, повністю
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Управління «Дозвільний офіс»
Відповідно до Положення про управління
«Дозвільний офіс», затвердженого рішенням виконавчого комітету від 27.10.2006 №1234, управлінням у 2007 році було виконано наступні заходи та роботи:
Основні організаційні заходи
Метою діяльності Дозвільного офісу є вдосконалення та спрощення дозвільно-погоджувальних
процедур для суб’єктів підприємницької діяльності і осіб, що бажають започаткувати власну
справу, а також забезпечення їх необхідною інформацією про порядок отримання документів
дозвільного характеру.
Необхідність створення такого управління
обумовлена ще й тим, що більшість існуючих
процедур видачі документів дозвільного характеру є непрозорими та складними, що створює
значні перешкоди для розвитку підприємництва
в місті.
На виконання Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
рішенням виконавчого комітету від 27.10.2006
№1234 було створено управління «Дозвільний
офіс», сформовано штат управління та здійснено
матеріально-технічне оснащення робочих місць
адміністраторів.
		
Для забезпечення ефективного функціонування Дозвільного офісу, регламентації його
роботи, координації дій усіх учасників, налагодження системи обліку та контролю, запровадження єдиного порядку здійснення дозвільнопогоджувальних процедур прийнято рішення
виконавчого комітету від 13.04.2007 №195 «Про
затвердження Регламенту роботи управління
«Дозвільний офіс» та від 30.02.2007 №161 «Про
затвердження порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють
прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні та положення про адміністратора», до
якого згодом внесено зміни рішенням виконкому
від 17.08.2007 №584 .
Управління «Дозвільний офіс» фінансується
за рахунок коштів міського бюджету.
У 2007 році бюджетом та змінами до нього
було затверджено кошти в сумі 973 250,00 грн,
в тому числі: капітальні видатки – 114 500,00 грн,
заробітна плата – 494 300,00 грн, нарахування
на заробітну плату – 178 900,00 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 9 600 грн.
Крім того, управління було ініціатором та розробником наступних рішень виконавчого комітету:
- від 13.04.2007 №196 «Про затвердження
технічних регламентів здійснення дозвільнопогоджувальних процедур, що видаються через
управління «Дозвільний офіс»;
- від 13.04.2007 №197 «Про затвердження
технічних регламентів здійснення дозвільно-

погоджувальних процедур, що видаються через
управління «Дозвільний офіс»;
- від 08.06.2007 №337 «Про затвердження
технічних регламентів здійснення дозвільнопогоджувальних процедур, що видаються через
управління «Дозвільний офіс»;
- від 17.08.2007 р. №585 «Про внесення змін
до рішень виконавчого комітету від 13.04.2007
№197 та від 08.06.2007 р. № 337»;
- від 31.08.2007 р. №675 «Про порядок будівництва базових станцій стільникового зв’язку у м.
Львові» (зі змінами від 18.02.2008 р. № 75)
- від 09.11.2007 р. №961 «Про затвердження
технічних регламентів здійснення дозвільнопогоджувальних процедур, що видаються через
управління «Дозвільний офіс»;
- від 08.06.2007 р. № 367 «Про затвердження порядку отримання дозволів на встановлення
відкритих літніх майданчиків у м. Львові» (зі змінами від 17.08.2007 р. № 631, від 28.03.2008 р. №
234).
Комплекс послуг у межах роботи Дозвільного
офісу формувався в три етапи, а саме: розпочато
роботу управління із надання 46 документів дозвільного характеру. Наступним етапом було прийняття рішення щодо надання додаткових 19 дозволів, висновків, погоджень та інших документів
дозвільного характеру з питань торгівлі, побутового обслуговування, будівництва, земельних відносин, архітектури, охорони історичного
середовища, екології, транспорту, санітарного
та пожежного нагляду, а також інформаційноконсультативна підтримка у відповідних галузях
господарської діяльності.
Третім етапом розвитку діяльності управління
було запровадження ще 23 питань щодо видачі
документів дозвільного характеру.
Підприємці отримують вичерпну інформацію
про послідовність дій, терміни і порядок проходження дозвільних процедур та вартість отримання документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності.
Діловодство в управлінні «Дозвільний офіс»
здійснюється шляхом:
- реєстрації в програмі «Лотос»;
- реєстрації заявника в журналі реєстрації видачі
документів дозвільного характеру;
- оформлення супровідних аркушів на дозвільні
служби з інформацією про заявника.
Крім того, встановлено державну програму «Реєстр документів дозвільного характеру»,
розроблену Інформаційно-ресурсним центром
Держпідприємництва України.
Протягом 2007 року в роботі управління «Дозвільний офіс» спостерігається позитивна тенденція щодо прийняття заяв для видачі документів дозвільного характеру.
Так, станом на 01.01.2008 в Дозвільний офіс
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надійшло 4895 вхідних пакетів документів, з яких
3954 документи дозвільного характеру видано з
позитивним вирішенням питання та 851 вмотивовані відмови.
Найбільша питома вага із прийнятих пакетів
документів, які надійшли до управління архітектури (33%), управління охорони історичного середовища (13%), управління економіки (12,7%),
управління природних ресурсів та регулювання
земельних відносин (17%).
Значно менша кількість вхідних пакетів надійшла до управління інженерного господарства (4%), інспекції Держархбудконтролю (3%),
санітарно-епідеміологічної станції (6%) та органів пожежного нагляду (0,7%), управління екології (0,42%), управління транспорту та зв’язку
(2%).
Крім того, адміністраторами управління «Дозвільний офіс» відслідковується стан готовності
документів дозвільного характеру. Так, по деяких
місцевих дозвільних органах виникли заборгованості, тобто невиконані в строк документи дозвільного характеру, а саме: управління архітектури - 60 ДДХ, управління природних ресурсів та
регулювання земельних відносин - 25 ДДХ. Про
зазначену заборгованість поінформовано керуючого справами виконкому та начальників цих
управлінь.
Аналіз діяльності Дозвільного офісу за звітний
період дозволяє стверджувати про певні здобутки та досягнення у напрямку спрощення дозвільної системи на місцевому рівні, зокрема:
- запровадження дієвої системи документообігу та посилення контрольних функцій за процесом видачі документів дозвільного характеру;
- підвищення поінформованості суб’єктів господарської діяльності про порядок отримання
документів дозвільного характеру в результаті
надання консультативної допомоги;
- мінімізація відносин суб’єкта з представниками місцевих дозвільних органів шляхом виключення участі підприємця на проміжних стадіях
проходження сформованого пакету документів
між різними службами;
- налагодження взаємодії та координації діяльності представників місцевих дозвільних органів, представлених у Дозвільному офісі.
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Районні адміністрації

Галицька районна адміністрація
Площа Галицького району становить 593,5
га. За даними головного управління статистики
у Львівській області у Галицькому районі станом
на 01.01.2008 року кількість постійного населення становить 60875 осіб (на 01.01.2007 р. 61966
осіб), наявного 61604 осіб (на 01.01.2007 р. 62695
осіб). Зменшення складає 1,8%.
На території району знаходиться біля 300
пам’яток архітектури державного значення, що
складає 96% від їх загальної кількості в місті
Львові і 1700 – місцевого значення (відповідно
50 %).
Специфікою району є відсутність на його
території великих промислових підприємств.
Основними суб’єктами господарювання, які наповнюють міський бюджет, на території району є
представники малого та середнього бізнесу.
У 2007 році районною адміністрацією здійснювався контроль справляння ринкового збору
з п’яти промислово-продуктових ринків міста.
Надходження в бюджет міста з цих ринків було
забезпечено в сумі 1308, 7 тис. грн, що на 232,8
тис. грн більше ніж у 2006 році (ріст 22%) (таблиця 1). План надходжень забезпечено на 101,5%.
Спеціальною комісією районної адміністрації
було вжито ряд заходів щодо своєчасної сплати
податків, внесення обов’язкових платежів, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати,
детінізації зарплати, дотримання законодавства з
праці, підвищення заробітної плати до рівня середньої у відповідній галузі. Робота проводилась
у тісній співпраці з фінансовим відділом Галицького району управління фінансів Львівської міської ради, територіальною державною інспекцією
праці у Львівській області, податковою інспекцією, пенсійним фондом та прокуратурою. Проведено 31 виїздне засідання на підприємствах, в
тому числі із залученням представників ЗМІ.
Значна робота протягом року проводилась
щодо ліквідації стихійної вуличної торгівлі та
впорядкування функціонування малих архітектурних форм. Згідно з розпорядженям Галицької
районної адміністрації в районі демонтовано 18
кіосків, що функціонували без належно оформлених дозвільних документів.
Спільно з представниками Галицького РВ ЛМУ
УМВСУ у Львівській області районною адміністрацією проведено 286 рейдів з метою виявлення і
ліквідації стихійної вуличної торгівлі. Повністю
вдалося ліквідувати стихійну торгівлю на вулицях Князя Романа, Галицькій, Січових Стрільців,
Гнатюка, Старий ринок, Волоській, Сянській, Городоцькій, проспекті Шевченка, проїзді Крива
Липа, площах Соборній, Галицькій та Кропивницького. В результаті вжитих заходів станом на
01.01.2008 року основним місцем стихійної торгівлі, яке не вдалось ліквідувати є вулиця Шпитальна (161 ятка), вул І. Франка-Самчука (3 ятки),

вул. Словацького (2 ятки). Галицьким районним
судом винесено 38 постанов про притягнення до
адміністративної відповідальності порушників
правил торгівлі.
На виконання ухвали Львівської міської ради
від 22.06.06. №31 «Про впорядкування розміщення закладів грального бізнесу у м. Львові» та
доручення міського голови здійснено 66 рейдових обстежень відповідних закладів.
На обслуговуванні 7-ми житлово-комунальних
підприємств знаходиться 2128 будинків. 121 житловий будинок є пам’яткою архітектури державного значення та 620 – місцевого значення.
До 20% будинків збудовані у ХV-XVI століттях.
Будинки №3 і №5 на вул. Сербській збудовані
у 1491-1495 роках, буд. №2 на вул. Катедральній – в 1680 р., буд. №4 на вул. Веселій – в 1700
р.,2 будинки визнано ветхими, 11 – аварійними
або такими, що загрожують обвалом. Житловий
фонд району нараховує 25329 квартир. Загальна
площа житлового фонду району становить 1301,4
тис. кв. м., в тому числі державного фонду 131,3
тис. кв. м., приватизованого – 1170,1 тис. кв. м.
(89,9%). Ліфтами обладнано 23 будинки.
Протягом 2007 року підприємства житлового
господарства району отримали 13908,3 тис. грн
доходів (100,7% від запланованих). У 2006 році
цей показник складав 98,6 %. Перед працівниками ЛКП немає заборгованості з виплати заробітної плати.
З метою покращення фінансово-господар
ського стану житлово-комунальних підприємств
району у 2007 р. проведено ряд заходів для
ліквідації заборгованості за квартирну плату та
спожиту теплову енергію. В суди скеровано 845
позовних заяв на суму 797,5 тис. грн, з яких розглянуто 505 заяв на суму 455,9 тис. грн, було
зменшено дебіторську заборгованість.
Житлово-комунальними підприємствами району освоєно кошти на заходи з підтримки та
утримання житла на суму 1341,5 тис. грн. Замінено 2476 кв.м. оцинкованих покрівель та 1837 м.
водостічних труб, проведено поточний ремонт
покрівель у 261 будинку та відремонтовано сходові клітки у 114 будинках.
На капітальний ремонт житлового фонду району на першочергові роботи з запобігання руйнування будинків у 2007 р. необхідно було 60,1
млн. грн. (згідно з проектом титульного списку).
В бюджеті міста було на ці заходи передбачено
11 млн грн, з них 189 тис. грн в кошторисі адміністрації.
На території району у 2007 р. прийнято в експлуатацію 39 змонтованих систем індивідуального опалення з відключенням від центрального
опалення, ліквідовано одну підвальну котельню
на вул. Новаківського, 8. В кв. №8 на вул. Під
Дубом, 4 встановлено індивідуальне опалення
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та демонтовано систему центрального опалення
(це була єдина квартира в цьому будинку з центральним опаленням). За рахунок коштів власників квартир, які реконструювали квартири з
долученням площ горищ, замінено 4473 кв.м.
покрівель.
В районі знаходиться 240 вулиць загальною
площею мощення, включаючи тротуари, 910 тис.
кв. м. протяжністю 71 км. У звітному році на благоустрій території району в бюджеті було передбачено 8152,2 тис. грн, що на 1533,3 тис. грн (на
23 %) більше, ніж у 2006 році.
З метою забезпечення безпеки руху пішоходів,
безперебійного і безпечного руху громадського
транспорту, проведено поточний ремонт тротуарів, доріг і окремих частин магістральних вулиць
загальною площею 14623 кв. м., що на 12,3 %
більше ніж у 2006 році.
В 2007 році на ремонт доріг було передбачено
1184,6 тис. грн., в т. числі 480 тис. грн. з загального фонду.
За зазначені кошти відремонтовано 14623 кв.м.
доріг і тротуарів, нанесено 12.4 км дорожньої розмітки, виконано 21 напис “Школа”, встановлено
обмежувач швидкості руху автотранспорту біля
СЗШ №28, пофарбовано 1567,4 кв.м. турнікетної

огорожі та проведено ремонтні роботи покриття
одинадцяти вулиць.
Розпочаті роботи з капітального ремонту вулиць І. Франка, Я.Мудрого, Лисенка, площі Галицької, які будуть завершені в 2008 році.
На озеленення в 2007 році використано 1494,7
тис. грн, з них:
- на посадку квітів – 164,7 т. грн, (у два рази більше ніж в 200 6 р.);
- на формування крон дерев та зрізку аварійних
дерев – 50 тис. грн., (на 10.0 тис. грн більше 2006
р.);
- на покіс газонів – 100 тис. грн;
- на санітарне прибирання об’єктів озеленення —
1200 тис. грн.
В 2007 році на санітарне утримання доріг району було передбачено 4655,3 тис. грн, що дало
змогу забезпечити прибиранням 369,5 т. кв.м.
тротуарів та доріг.
Введено механізоване прибирання вакуумною машиною, яким охоплено 225 тис.кв.м. доріг
і тротуарів. Для повного забезпечення прибирання вуличної мережі району в 2007 році при необхідності 9200 тис. грн було передбачено 4655.3
тис. грн (50,6 %).

Залізнична районна адміністрація
ло 28 літніх майданчиків.
Відповідно до рішення виконавчого комітету
Львівської міської ради від 08.06.2007 р. № 367
“Про затвердження Порядку отримання дозволів
на встановлення відкритих літніх майданчиків у
м. Львові” дозволи на влаштування літніх майданчиків видаються управлінням архітектури
департаменту містобудування Львівської міської
ради.
Районною
адміністрацією
листом
від
08.05.2008 р. суб’єкти господарювання попереджені про необхідність оформлення дозвільних
документів на влаштування літніх майданчиків
відповідно до вищезгаданої ухвали.
Видатки районної адміністрації із загального
фонду міського бюджету у 2007 році становили
55241,5 тис. грн, або 98,7 % до уточненого плану.
Найбільші обсяги у структурі видатків займають видатки на освіту (84,3 %). Видатки на освіту
профінансовано в сумі 46586,1 тис. грн згідно з
фактичною потребою. Жодних бюджетних заборгованостей із виплати заробітної плати, видатків
на харчування, з оплати за енергоносії та інших
видатків на освіту немає. Працівникам освіти достроково виплачено заробітну плату за другу половину грудня 2007 р.
Видатки на житлово-комунальне господарство з загального фонду міського бюджету про-

Територія району – 2964 га. Чисельність населення - 129,3 тис. чол.
В районі функціонує 19 промислових підприємств, головний залізничний вокзал, приміський залізничний вокзал, аеропорт, 4 поліклініки, амбулаторія сімейного лікаря, 5 ринків, філія
Дніпропетровського університету залізничного
транспорту, 5 навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, 1 ліцей, 2 гімназії, 12 шкіл, 2 навчальновиховних комплекси школа-садок, 2 позашкільні
заклади та 16 дошкільних навчальних закладів.
З метою ліквідації стихійної торгівлі на території району проведено 77 рейдів із залученням
працівників санепідстанції та Залізничного РВ
ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області.
На території району функціонує 35 об’єктів
грального бізнесу (509 гральних автоматів).
Демонтовано у 2007 році: 18 стаціонарних
МАФ; 27 пересувних МАФ, з них: 5 – стаціонарних яток; 2 – автопричепи; 1 “стовпчик” гральні
автомати.
На території Залізничного району функціонує 67 підприємств, які зареєстровані за межами м.Львова. Взято на облік в ДПІ Залізничного
району, як платників окремих видів податків 20
підприємств, 3 підприємства дали погодження на
перереєстрацію.
У 2007 році на території району функціонува97

фінансовані і використані в сумі 6469,5 тис.грн.,
тобто на 98,5 % до уточненого плану. Забезпечено повноту розрахунків за фактично виконані роботи, в зв’язку з чим жодних заборгованостей на
1 січня 2008 року немає. За рахунок коштів спеціального фонду проведено видатки по житловому
господарству на суму 340,9 тис. грн.
Також за рахунок субвенції та цільового фонду міського бюджету видатки на комунальне господарство району склали 1649,7 тис. грн, в тому
числі – на виконання депутатських повноважень
– 324,2 тис. грн.

боргованість за комунальні послуги в загальній
сумі 322,0 тис.грн.
Відремонтовано:
- систем центрального опалення на суму –
216,8 тис. грн;
- систем холодного та гарячого водопостачання на суму 151,0 тис. грн;
- каналізаційної мережі на суму 67,1 тис. грн;
- балконів загального користування на суму
30,0 тис. грн.
Виконано ремонт загальнобудинкових електромереж, ліфтового обладнання, шиферної покрівлі, абонентних скриньок в загальній сумі 43,3
тис. грн.

Загальна площа шляхово-мостового господарства району становить 749,8 тис. кв. м, площа
тротуарів – 299,6 тис. кв.м, довжина доріг складає 94,7 км.
На утримання елементів із озеленення використано 478,9 тис.грн., на експлуатацію пішохідних переходів – 106,0 тис.грн. На санітарне прибирання вуличної мережі району освоєно 3510,8
тис. грн, однак, цих коштів було недостатньо для
літнього миття і поливання вулиць, а також для
їх якісного прибирання вакуумною підмітальною
машиною (Діаграма 2).
Відремонтовано шляхів і тротуарів, площею майже 29,0 тис. кв. м на суму 2,1 млн грн.
За рахунок коштів від дольової участі підприємств, які розташовані на території ВАТ “Мотозавод” проведений поточний ремонт вул. Гречаної.
Виконані роботи з нанесення дорожньої розмітки на суму 98,0 тис.грн.
У 2007р. мало місце викрадення 35 кришок
люків оглядових колодязів та 9 решіток дощоприймачів.
Житловий фонд району становлять 1343 будинки комунальної власності (33480 квартир), 30
відомчих будинків, 25 гуртожитків, 26 ОСББ, 61
житлово-будівельний кооператив.
Протягом 2007р. у власність територіальної
громади м.Львова прийнято 11 будинків відомчого житлового фонду, з них 5 будинків ДП ЖКК
корпорація “Укрбуд”, 2 – ДП “Західвійськбуд”, 4
– ЖКК АТ фірми “Галбуд”. У чотирьох будинках
створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (вул. Тісна, 14; вул. С. Петлюри,
34а; вул. Кульпарківська, 108б; вул. Кругова,
11а).
Відповідно до проведеного аналізу фінансовогосподарської діяльності та використання коштів
комунальних підприємств у 2007р. збір квартирної плати становить – 99,5%. Заборгованості з
виплати заробітної плати працівникам ЛКП немає.
Ведеться постійна робота з мешканцями, які
допустили заборгованість з оплати комунальних
послуг. З цього приводу подано 884 справи до
Залізничного районного суду на суму 1716,7 тис.
грн. Розглянуто судом 596 справ на суму 1017,5
тис. грн. Отримано за рішенням суду 329,0 тис.
грн. 91 мешканцю району реструктуризована за-

Загальна кількість загальноосвітніх закладів
у районі – 39. Зростає наповненість дитячих дошкільних закладів (одна група налічує до 30 дітей
при нормі 20). Як бачимо, в районі є проблема
недостачі місць у дитячих навчальних закладах.
Для вирішення даної проблеми з 1 грудня 2007
р. відновлено функціонування дитячого закладу
“Казка” на вул. Патона, 24. Крім цього, доцільно
відновити функціонування дитячих установ ВАТ
“Львівський керамзавод” та на вул.Левандівській, 30. Протягом 2007 р. змінено режим роботи 7 груп , відкрито – 2 групи.
Одним із пріоритетних напрямків діяльності відділу освіти у 2007 році залишалась
комп’ютеризація навчально-виховного процесу
у закладах освіти. У 2007 році у загальноосвітніх
навчальних закладах району є 359 комп’ютерів,
з них – 20 навчальних комп’ютерних комплексів
на 211 робочих місць для учнів та 20 місць для
вчителів (Діаграма 7). 14 закладів освіти району
підключені до мережі Internet, 8 закладів освіти
використовують для роботи електронну пошту.
Діти-сироти і діти, які залишились без піклування батьків забезпечуються безоплатно шкільною та спортивною формою. Також діти даної
категорії забезпечуються одноразовою матеріальною допомогою після закінчення навчання.
У навчальних закладах двічі на рік проводяться
благодійні акції: до Дня Святого Миколая та до
Великодня, з метою надання матеріальної допомоги дітям – сиротам. Під час літніх канікул учні
соціально незахищених категорій отримують
безкоштовні путівки у табори відпочинку.
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Личаківська районна адміністрація
Личаківський район м. Львова утворений в
1969 році. Він розміщений в східній частині міста і займає територію площею 32 кв. км. В склад
району, як адміністративної одиниці, входить м.
Винники.
Населення району станом на 01.01.2008 року
складає 116 тис. осіб, в тому числі у м. Винники –
15 тис. осіб.
На території району розташовано 27 промислових підприємств, 8 банківських установ, 7
науково-дослідних установ, інші господарюючі
суб’єкти різних форм власності.
Медичне забезпечення населення забезпечують 14 закладів охорони здоров’я. Людьми похилого віку опікується Львівський геріатричний
інтернат.
На території району знаходяться 3 вищі навчальні заклади.
В районі працюють 21 загальноосвітня школа,
дві вечірні школи, два загальноосвітні навчальні
заклади приватної форми власності, 15 дошкільних навчальних закладів, 1 дитячий будинок,
6 позашкільних навчальних закладів, з них 4
дитячо-юнацькі спортивні школи.
Для оздоровлення та відпочинку населення в
районі функціонують 2 стадіони, 8 комплексних
спортивних майданчиків, 2 кінотеатри.
За 2007 рік ліквідовано 2 комунальні підприємства. Припинили діяльність і підлягають ліквідації 2 малі підприємства (МП№1 та МП№2).
За даними державної податкової інспекції на
території району зареєстровано 7 тис. суб’єктів
господарювання, з них – 3 тис. фізичних осіб. Фінансові надходження від їх діяльності у 2007 році
зросли на 32% і склали 144,6 млн грн.
Районна адміністрація постійно контролює
стан наповнення міського бюджету. Проводиться
систематична робота з боржниками щодо сплати податків та виплати заробітної плати працівникам. Протягом року проведено 43 засідання
районної комісії з питань своєчасної сплати податків, виплати заробітної плати, де заслухано
377 керівників підприємств та організацій. Здійснено 47 виїздів на підприємства, скеровано 576
листів керівникам підприємств та організацій, на
яких рівень середньомісячної заробітної плати
нижчий за мінімальний та середньогалузевий.
Інформація про порушників скерована в прокуратуру району (10 листів) для вжиття заходів.
За рік ринковий збір зріс на 19,2 відсотка або
289,4 тис. грн. Прийнято рішення міськвиконкому про влаштування торгівельного майданчика
на вул. Пасічна -Китайська. Це дасть можливість
вирішити питання ліквідації стихійної торгівлі на
прилеглих вулицях. Передано в оренду підприємцям підземний перехід на вул. Пасічній.
Протягом року завдяки активній допомозі районного відділу внутрішніх справ суттєво змен-

шено кількість місць несанкціонованої торгівлі,
демонтовано 16 малих архітектурних форм.
До 2007 року у бюджеті м. Львова, як складові частини, були передбачені районні бюджети.
У звітному році фінансування видатків районної
адміністрації вперше здійснювалося згідно з кошторисом. У 2007 році із загального фонду бюджету м. Львова по району профінансовано видатків в розмірі 50,8 млн грн, в т.ч.:
- на потреби освіти (включаючи ДЮСШ) –
42,8 млн грн;
- утримання та зарплату апарату районної адміністрації – 2,4 млн грн;
- житлово-комунальне господарство – 5,6
млн грн.
На балансовому обліку та обслуговуванні
районної адміністрації перебуває 285 вулиць
загальною довжиною 117,9 км та 3,1 км дороги
Львів-Винники. Площа доріг (з тротуарами) становить 1285,2 тис. кв. м. , що є найбільшою серед
інших районів і складає 20,3 % від усіх вулиць у
місті. Загальна площа зелених зон становить 420
га, в тому числі парків – 244 га.
За звітний період для забезпечення благоустрою району за рахунок 5,3 млн грн бюджетних
коштів виконано робіт з поточного ремонту доріг
на 1 млн грн, санітарного прибирання - 3,6 млн
грн, озеленення – 0,6 млн грн, інших робіт – 0,1
млн грн.
Засіяно газони на площі 1425 кв. м. Створено
квітники на пл. Петрушевича, Митній, Пекарській, Личаківській, Тершаковців, К.Левицького,
Зеленій та квіткові панно на вул. Личаківській
(навпроти церкви Покрови) та на кільці вул.
Б.Хмельницького.
Вперше для прибирання вулиць використано
вакуумні підмітальні машини.
На території району 2306 багатоквартирних
житлових будинків, з яких: 2001 – комунальної
власності міста, 124 – підприємств і установ, 42 –
об`єднання співвласників багатоквартирних будинків, 17 – ЖБК, крім того, 2849 будинків приватного сектору.
В житлових будинках району, які знаходяться на балансі ЛКП, обладнано 172 ліфти. Термін
служби 108 ліфів перевищив 25 років. В 2007 році
проведено поточний ремонт лише 1 ліфта на вул.
Родини Крушельницьких, 5.
За рахунок власних коштів ЛКП проведено
підготовку житлового фонду до роботи в осінньозимовий період 2007 та забезпечено своєчасне
опалення житлових будинків міської ради, а також надана допомога в подачі тепла у відомчі будинки.
За кошти бюджету завершено ремонт мереж
теплопостачання будинку на вул. Тершаковців, 1.
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Сихівська районна адміністрація
Сихівський район утворений постановою Верховної Ради України від 10.02.2000 р. №1454-ІІІ
“Про утворення в м. Львові Сихівського району”.
Сихівська районна адміністрація розпочала роботу 02.07.2001 року і здійснює реалізацію делегованих їй повноважень відповідно до Ухвали
Львівської міської ради № 219 від 19.10.2006 року
„Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради”.
Площа Сихівського району – 1756,7 га., приріст населення у Сихівському районі склав 4%,
що є найвищим у Львові і Львівській області. Чисельність населення району порівняно з минулим
роком збільшилася та станом на 01.01.2008 року
становить 155,915 тис. осіб (149,918 тис. осіб у
2006 році).
Вся територія Сихівського району умовно розділена на 4 житлові масиви: Сихів, Новий Львів,
район вулиці Дністерської, Бондарівка (р-н вул.
Стрийської).
На території району розташовано 1658 житлових будинків, загальною площею 2807,7 тис. м2,
а також 108 вулиць, 1 проспект, 1 майдан, протяжність яких складає 106,5 км., 2 парки (“Залізна
вода” та “ім. Папи Римського Івана Павла ІІ”), 1
лісопарк “Зубра”, 5 скверів.
На території Сихівського району функціонує
19 великих промислових підприємств, 8 ринків,
32 великих торгових об’єкти, площею понад 100
м2, 123 малих торгових об’єкти, площею до 100
м2 та 323 малих архітектурних форми. У районі
зареєстровано 3127 суб’єктів підприємницької діяльності.
У 2007 році до бюджету м. Львова від платників податків Сихівського району надійшло доходів у сумі 113802,5 тис. грн в т.ч. до районного
бюджету 11828,1 тис. грн. На ріст надходження
місцевих податків і зборів вплинуло збільшення надходження ринкового збору у порівнянні з
2006 роком на 464,0 тис. грн.
Протягом року повністю забезпечено фінансування видатків по заробітній платі, енергоносіях, харчуванню, а також оплату наданих послуг і
отриманих товарів. Заборгованості з цих видатків
станом на 01.01.2008 року недопущено.
Протягом 2007 року заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах Сихівського району зменшилась на 974,9 тис. грн і на
01.01.2008 року становила 189,8 тис. грн.
Повністю погашено заборгованість з виплати
заробітної плати на ДП НВК “Полярон”, ЛУНР КЕУ
ПРИКВО, КП ЛОСС “Львівський завод будівельних деталей”, поступово погашається заборгованість на ЛВК-48. Ведеться постійна робота з погашення поточних заборгованостей.
Проведено 32 засідання комісії з питань ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати,
забезпечення своєчасності сплати податків, вне-

сення інших обов’язкових платежів, детінізації
заробітної плати, на яких заслухано 55 керівників
підприємств з питаннь погашення заборгованості
з виплати заробітної плати та 196 керівників підприємств з питань мінімізації заробітної плати.
Обстежено 21 підприємство, яке має рівень середньомісячної заробітної плати нижчий за середній по галузі. Станом на 01.01.2008 р. середня заробітна плата по району становила 1550,82
грн.
Проведено семінар з питань дотримання мінімальних соціальних гарантій в оплаті праці. Проводилась значна робота щодо ліквідації стихійної
вуличної торгівлі та впорядкування розміщення
малих архітектурних форм. На території району
розміщено 323 МАФ, з яких по 33-ох об’єктах
відсутні дозвільні документи. Протягом 2007 року
демонтовано 15 МАФ та 36 яток пересувних щоденного демонтажу (в т.ч. 20 яток на вул. Кавалерідзе, 2) у зв’язку із закінченням терміну дії дозволів.
За участю працівників Сихівського РВ ЛМУ
ГУ МВСУ у Львівській області, ДПІ у Галицькому районі, районної СЕС та відділу соціальноекономічного розвитку адміністрації здійснено
190 рейдових перевірок з метою виявлення та
ліквідації стихійної вуличної торгівлі. Перенесено стихійний ринок вживаних речей з вул. А. Манастирського на вул. Зубрівську, 1.
Протягом 2007 року працівниками Сихівського РВ складено 235 протоколів щодо порушень
правил торгівлі, які скеровані для розгляду у Сихівський районний суд та за місцем реєстрації
правопорушника на розгляд адмінкомісії.
Станом на 01.01.2008 року функціонує 15 салонів
грального бізнесу, в яких розміщено 265 ігрових
автоматів що в порівнянні з минулим роком більше на один заклад та 69 гральних автоматів.
Протягом 2007 року комісійно було проведено обстеження салонів грального бізнесу, за результатами яких було складено відповідні акти з
зазначенням виявлених порушень та зобов’язано
власників салонів у стислі терміни їх усунути.
Районною адміністрацією за звітний період було
припинено функціонування та демонтовано ігрові автомати у закладах ресторанного господарства, а саме: кафе ПП „Ретро” на вул. Стрийській,
109, піцерії „Джамбо” на пр. Ч. Калини, 109 та
кафе „Гавань” на вул. А. Манастирського, 2.
На початку 2007 року було демонтовано 6
ігрових автоматів, які незаконно функціонували у
малій архітектурній формі на вул.Дністерській, 2.
На кінець 2007 року кількість комп’ютерних клубів на території району зменшилася до 3-ох.
Житлово-комунальними
підприємствами
використано кошти на поточний ремонт у сумі
5450,506 тис. грн.
Проведено ремонт покрівель у 185 будинках
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загальною площею – 15384 м2, водостічних труб
у 103 будинках, відремонтовано та пофарбовано
109 сходових кліток у 66 будинках, відремонтовано 31 балкон у 10 будинках, 256 дверей та 277
вікон у під’їздах.
Також на поточний ремонт житлового фонду
використано 71,25 тис. грн отриманих від самочинного будівництва.
На території району у 2007 році прийнято в
експлуатацію 353 системи індивідуального опалення з відключенням від центрального опалення, ліквідовано одну квартальну котельню у
БУ-1 КЕВ м. Львова на вул. Стрийській. Внаслідок
цього 9 будинків підключено до теплових мереж
ТЕЦ-1 та передано на обслуговування по теплопостачанню у ЛКП «Бондарівка».
На території району функціонує 40 об’єднань
співвласників
багатоквартирних
будинків
(ОСББ).
Протягом 2007 року створено 8 ОСББ, на базі
5 ОСББ утворено Асоціацію ОСББ „Сихівчани”. За
2007 рік передано у виконавчу службу Сихівського району 1886 виконавчих листи на суму 1798,7
тис. грн. Відкрито виконавчих проваджень на
суму 1779,0 тис. грн. Стягнуто виконавчою службою 574,9 тис. грн.
На обслуговуванні відділу комунального господарства знаходиться 4 шляхопроводи, 81,5 км.
доріг, 77,2 км. тротуарів.
Протягом 2007 року на магістральних вулицях
району, а саме: вул. Зелена, вул. Стрийська, вул.
Хуторівка, просп. Червоної Калини, вул. Сихівська, вул. Кавалерідзе, м-рн «Новий Львів» та
інших, в тому числі на шляхопроводах, виконаний біжучий ямковий ремонт асфальтобетонного покриття із залученням машини для вирізки спрацьованого асфальтобетонного покриття
“Virtgen”, а також спеціальної машини з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття типу
“Savalko”.
Загальна площа виконаного ямкового ремонту асфальтобетонного покриття магістральних
вулицях та тротуарів складає 10711 м2, у тому числі
ямковий ремонт асфальтобетонного покриття за
допомогою спеціальної машини типу “Savalko” –
2489,7 м2 та холодним асфальтобетоном – 241,89
м2.
Крім цього постійно проводилась робота з
експлуатації дощової каналізації та очистки дощеприймачів у кількості – 755 шт. На вул. Ярославенка, 22 влаштовано дощову каналізацію.
За кошти управління капітального будівництва
проводилися роботи із завершення влаштування
елементів благоустрою (проїзна частина, тротуари та ін.) на вул. Антонича, вул. Садибній.
Для забезпечення безпеки руху пішоходів у
місцях інтенсивного руху автотранспорту було
влаштовано 272,16 м/п турнікетної огорожі на
вул. Зубрівській, вул. Сихівській, просп. Червоної Калини, вул. Хуторівка. Пофарбовано існуючі турнікети площею 1800,35 м2 і відремонтовано
28,8 м2 на суму 98,88 тис. грн.

Нанесено дорожню розмітку на всіх магістральних вулицях, а саме: вул.Стрийська, вул.
Чмоли, вул. Козельницька, вул. П. Мирного, вул.
Пасічна, вул.Сихівська, просп. Червоної Калини,
вул. Стрийська, вул. Хуторівка вул. Зелена, вул.
Дністерська та інші загальною протяжністю 46,716
км та нанесено написи “Школа” – 35 шт. на суму
80,58 тис. грн.
У 2007 році з місцевого бюджету на утримання
зелених насаджень (газонів, скверів, квітників,
дерев, живоплоту, доріжок) загальною площею
64га, що обслуговувалась, освоєно 936,0 тис.
грн.
Незважаючи на недостатнє фінансування, в
районі, протягом року об’єкти озеленення утримувались в належному санітарному стані, було
проведено три-шести разові покоси газонів. Особлива увага приділялась утриманню скверу біля
кінопалацу ім. О. Довженка (для прикладу, висаджено на квітниках 60 тис. клубнів розсади квітів
загальною сумою з утриманням квітників на 70,0
тис. грн).
Санітарна очистка в районі яка здійснювалась
відділом комунального господарства на магістральних дорогах, розділена на механізоване
прибирання, яке виконувало ЛКАТП – №1339,
ТзОВ “АПП Львівське”, та ручне прибирання прибордюрної частини дороги, тротуарів та площ.
Видатки на санітарну очистку в районі становили
3145,3 тис. грн, з них на механізоване прибирання 833,4 тис. грн.
Об’єкти санітарної очистки утримувались в
задовільному стані, комунальні служби в цілому
справлялися з прибиранням магістральних доріг
для чого, особливо в зимовий період, залучались
два грейдери з підприємств району та інша необхідна техніка.
Протягом року проведено 758 аварійновідновлювальних робіт. Службою погоджень
та видачі дозволів видано 216 дозволів на суму
84,9259 тис. грн, вручено 105 приписів.
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Франківська районна адміністрація
Площа території Франківського району 18.9
км2. Станом на 1 січня 2008 року, згідно з статистичними даними, чисельність наявного населення Франківського району складала 143 557 осіб,
що становить 19,6 % від населення міста.
Видатки по району за загальним фондом
склали – 59 млн 167 тис. 696 грн, з них: на освіту – 50 млн 619 тис. 278 грн (85,55 %); на комунальне господарство – 4 млн 95 тис. 732 грн (6,92
%); на утримання апарату управління – 2 млн 516
тис. 182 грн (4,25 %); на житлове господарство –
1 млн 504 тис 62 грн (2,54 %).
Позитивною тенденцією в галузі соціальноекономічного розвитку за 2007 рік було: зростання показників ринкового збору.
На території району функціонує 10 ринків, лише
4 з яких зареєстровані у Франківському районі
м.Львова. За 2007 р. коштів від ринкового збору
надійшло на суму 935,2 тис. грн, що становить
102,3% до плану. Платниками ринкового збору
є 5 ринків району, а саме: ТзОВ «Привокзальний
ринок», ТзОВ «Торговий центр Привокзальний»,
міні-ринок фірми «Фест-Вест», ТзОВ «Біля універмагу», ТзОВ «Танаїс ЛТД», що відображено в
таблиці 2.
Впорядкування розміщення малих архітектурних форм. На території Франківського району
станом на 01.09.07 р. згідно з проведеною інвентаризацією було розміщено 428 МАФ. За 2007 р.
демонтовано всього 49 МАФ, з них відповідно
до погодженого департаментом економічної політики переліку МАФ, які підлягають демонтажу,
в вересні-грудні 2007р. демонтовано 24 МАФ.
Станом на 01.01.08 р. в районі нараховується 404
МАФ. Відповідно до погодженого департаментом економічної політики переліку демонтажу
підлягають 97 МАФ, з них з діючими договорами
оренди землі – 40 од.
Недопущення стихійної торгівлі. За 2007 рік
спільно з правоохоронними органами проведено 162 рейди щодо недопущення стихійної торгівлі в районі вул. В. Великого та „Привокзального ринку”, демонтовано 218 яток та тимчасових
пристроїв, здійснено вилучення баштанних культур, відео-аудіо дисків, петард, промислових товарів.
Районною адміністрацією за 2007 рік проведено 52 засідання комісії, на яких заслухано 106 керівників підприємств району з питань погашення
заборгованості з виплати зарплати, 203 керівники з питань, спрямованих на дотримання розміру зарплати не меншого за розмір мінімальної
зарплати та 116 керівників з питань спрямованих
на підвищення рівня зарплати до рівня середнього по галузі. Скеровано 896 листів-попереджень
на підприємства-боржники, в правоохоронні органи – 60 листів на 340 керівників, в Територіальну державну інспекцію праці у Львівській області

— 15 листів на 38 керівників, скеровано листи на
ім’я голови ФДМУ, Премє’р-міністра України, в
ЛОДА та організації вищі за підпорядкуванням, в
головне управління юстиції, виконавчу службу, в
податкову поліцію.
Районною комісією обстежено 49 підприємств,
проведено 3 зустрічі з трудовими колективами та
керівниками підприємств.
За звітний період проведено інвентаризацію:
газових вводів, труб холодного та гарячого водопостачання на предмет визначення справності герметизації; систем опалення (центральне,
пічне, індивідуальне) житлових будинків, наявності та балансової приналежності котелень на
території району; житлового фонду району, що
знаходиться у власності територіальної громади м.Львова; об’єктів самочинного будівництва;
об’єктів, які функціонують без наявних документів про здачу в експлуатацію. Всім власникам даних об’єктів вручено попередження про необхідність здачі їх в експлуатацію.
За кошти міського бюджету виконані роботи
з ліквідації підвальних котелень з влаштуванням
індивідуального опалення у житлових будинках
на вул. Окружна, 77,79, Ген. Чупринки, 11а, 55а;
проведено роботи з ремонту системи теплозабезпечення на вул. Науковій, 62; ремонт балконів
на вул. Федьковича, 21, вул. Смаль-Стоцького,
34, пл. Кропивницького, 6, вул. Ст. Бандери, 69;
ремонт абонентських скриньок. За кошти самочинного будівництва виконані роботи з ремонту
будинкових каналізаційних мереж на вул. Рудницького, 49,53.
У 2007 році створено 2 об’єднання співвласників в житлових будинках №187 на вул. Городоцькій – «Спільний дах» та на вул. Горбачевського,
22 – «Дружба - 2007». Всього станом на 01.01.08р.
на виконання Ухвали №2243 від 14.04.2005 створено 57 ОСББ.
В районі є 157 вулиць загальною протяжністю 84 км. Площа проїжджої частини становить
772 тис. м2. Площа тротуарів становить 475тис.
м2. Площа зелених зон, без парків, становить 34
га. Площа чотирьох парків становить 38,1 га. На
благоустрій району у 2007 році бюджетом міста
передбачено 5533,0 тис. грн при мінімальній потребі 11500,0 тис. грн. У 2007 році ямковим ремонтом відремонтовано 8500м2 (2006 р.-15200
м2) дорожнього покриття, відремонтовано 22
дощеприймачів та замінено 25 решіток на дощеприймачах (у 2006р. відповідно 26 та 34).
Нанесено горизонтальну розмітку на магістральних вулицях району та написи „Школа” біля навчальних закладів. Відремонтовано та пофарбовано турнікетну огорожу на всіх вулицях району,
встановлено 4 пристрої примусового зниження
швидкості.
У районі за кошти капремонту відремонтова-
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но внутріквартальний проїзд до СШ№2 на суму
94,0 тис. грн та вул. Володимира Великого, 111-113
на суму 90,0 тис. грн.
		
Комунальними службами забезпечено
належний санітарний стан району, прибирання
здійснювалось шість разів на тиждень, організовувались санітарні дні району. Для покращення
санітарного прибирання задіяно „Пилосос”, ви-

користання якого необхідно збільшити до 3-х
раз в тиждень.
		
Проведено санітарну обрізку 430 дерев
під лініями вуличного освітлення та контактною
мережею ЛКП „Львівелектротранс”, формовочну
обрізку 280 дерев та знято 25 аварійних дерев.
Облаштовано чотири клумби, влаштовано ілюмінацію двох новорічних ялинок.

Шевченківська районна адміністрація
Шевченківська районна адміністрація утворена
рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від 16.09.1994 р. №19.
Площа Шевченківсього району складає 42,9 км,
у тому числі смт. Борюховичі 7,3 км, чисельність
населення району складає 153,1 тис. чол. в тому
числі смт. Брюховичі 6,1 тис. чол.
Видатки загального фонду кошторису районної
адміністрації за 2007 рік проведені в сумі 65621,2
тис. грн, з них:
- на освіту – 56222,3 тис. грн або 85,7 % від загального обсягу;
- на житлово-комунальне господарство –
6549,4 тис. грн або 10,0 %;
- на утримання органів місцевого самоврядування – 2599,5 тис. грн або 4,0%;
- на фізичну культуру і спорт – 226,0 тис. грн
або 0,3 %;
- на проведення виборів народних депутатів
України – 4,0 тис. грн;
- на комплексну програму профілактики злочинності – 20,0 тис. грн.
Збільшення видатків на освіту, фізичну культуру у 2007 році у порівнянні з 2006 роком
пов’язане, в основному, із ростом заробітної
плати працівників цих галузей, видатків на енергоносії та комунальні послуги, а також інших видатків.
Питома вага видатків за 2007 рік у порівнянні
з відповідними видатками 2006 року суттєво не
змінилася. Найбільший відсоток займають видатки на освіту, далі – житлово-комунальне господарство.
Платниками ринкового збору у 2007 році було
11 ринків району. На 2007 рік рішенням виконкому Львівської міської ради від 30.03.2007 року
№ 156 „Про забезпечення надходжень ринкового
збору до міського бюджету м. Львова” передбачено надходження ринкового збору в сумі 2051,0
тис. грн, фактично надійшло – 2091,3 тис.грн., що
становить 102,0 %.
Для забезпечення ринкового збору проводилась відповідна робота з керівниками ринківПідвищення планових показників було досягнуто у
зв’язку з ліквідацією стихійної торгівлі на територіях прилеглих до Краківського ринку, ринку

на вул. Грінченка, ринку «Старий лицар». Також
райадміністрацією було надано пропозиції щодо
розширення ринків на вул. Г. Мазепи та мікрорайоні Рясне – 1 для торгівлі сільськогосподарською
продукцією.
Комісією з питань забезпечення своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових
платежів та ефективного використання бюджетних коштів, ліквідації заборгованості з виплати
заробітної плати, детінізації заробітної плати. На
36 засіданнях заслухано 124 керівника підприємств, які допустили заборгованість з виплати заробітної плати.
В районі функціонувало 32 пересувні малі архітектурні форми, у яких термін дії дозволів на
розміщення закінчився протягом 2007 р. Після
закінчення дії дозволів, вказані МАФ демонтовано. Працівниками відділу спільно з дільничними
інспекторами міліції райвідділу міліції у 2007 р.
проведено 76 рейдів з ліквідації несанкціонованої
вуличної торгівлі, під час яких припинено функціонування 116 об’єктів. Постійно проводилось відпрацювання щодо ліквідації стихійної торгівлі,
яка має місце, прилеглих до ринків територіях, а
саме: ринок «Збоїщанський», ринок «Тополя-1»,
ринок «Старий Лицар», ринок «Ряснянський».
Протягом року працівниками Шевченківської
районної адміністрації спільно з контролюючими
службами району проведено 97 комісійних обстежень об’єктів грального бізнесу щодо дотримання ними вимог чинного законодавства.
Житловий фонд комунальної власності в
Шевченківському районі м. Львова нараховує
1279 житлових будинків, загальною площею
1789,8 тис.кв.м., житловою площею 1079,2 тис.
кв.м., 36573 квартири. Станом на 31.12.2007р.
30773 квартири приватизовано (84%). В районі
в наявності є 102 відомчі житлові будинки, 30 будинків ЖБК, 21 будинок ОСББ. Експлуатацію житлового фонду в районі забезпечує 12 ЛКП району
та аварійна служба ДКП «ТРАП».
Згідно з районним титульним списком у 2007
р. 15 будинків знаходились у конструктивному
капітальному ремонті. Загальне освоєння коштів
склало 309,997 тис. грн.
У 2006р. в капітальному ремонті знаходилось
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13 будинків. Освоєння коштів склало 289,9 тис.
грн.
У 2007р. проведено капремонт:
- балконів на вул. Заводській, 13, Долинського,
4;
- каналізаційної мережі будинків на вул. Торфяній, 19, Під Голоском, 10, Величковського, 8,
Порічковій, 15;
- систем центрального опалення на вул. Волинській, 21, Хвильового, 30, Миколайчука, 7, Величковського, 10;
- обладнання ліфтів на вул. Миколайчука, 28,
Щурата, 10;
- покрівлі на вул. Жовківській, 57;
- будинкового електрообладнання на вул.
Шевченка,344а.
Силами ЛКП району в 2007р. було виконано
поточний ремонт житлового фонду на загальну
суму 2719,7 тис. грн, а в 2006 р. – 2276,0 тис. грн,
що на 19% більше в порівнянні з попереднім періодом.
Із основних видів робіт виконано:
- ремонт покрівель – 146 буд.
- ремонт балконів – 18 буд.
- ремонт систем ЦО – 299 буд.
- ремонт сходових кліток – 63 шт.
- ремонт контейнерів для сміття – 248 шт.
- ремонт водостічних труб – 1033 м/п.
З метою покращення ситуації зборів доходів,
із квартирної плати, та збору коштів за теплову
енергію, налагоджена співпраця з державною виконавчою службою та районним судом в питаннях погашення боргу злісними неплатниками. За
звітний період в місцевий суд подано 3569 справ
на стягнення боргу в сумі 4949,8 тис. грн, сплачено мешканцями по рішеннях суду 1295,0 тис. грн
Завдяки проведенню претензійної роботи рівень
збору квартирної плати у 2007 р. зріс у порівнянні
з 2006 р. та склав 102,6 % (у 2006р. 100,9%).
В 2007 році прийнято у власність територіальної громади міста 8 відомчих житлових будинків
(вул. Торфяна, 11 – від УТОС; вул. Шевченка, 392,
392а – від ВАТ “Львівський завод автонавантажувач”; вул. Тичини, 15 – від ВАТ “Маяк”; вул. Тичини, 17 – від ЗАТ “Львівська бавовно-прядильна
фабрика”; вул. Величковського, 14 – від ВАТ
“Львівський завод Сільмаш”; вул. Прилбицька,
59 – від Кам’янка-Бузької дистанції колії Львівської залізниці; вул. Під Голоском, 21 – від Української академії друкарства).
В районі є 284 вулиці загальною протяжністю
230 км. Загальна площа доріг та тротуарів становить 1145,9 тис. кв.м. Площа санітарного прибирання становить 971 тис. кв.м. Загальна площа
озеленення 40,8 га. Кількість світлоточок зовнішнього освітлення 4083. Відстань від крайніх точок
становить 23 км (Збоїща-Рясне).
За 2007рік виконано роботи по дорожньому
господарству на суму 2008,9 тис.грн:
- ремонт дорожнього покриття – вул. Липинського, пр. Чорновола, Золота, Б. Хмельницького, Леонтовича, Миколайчука, Щурата, Чигирин-

ська, Шевченка, Лінкольна;
- ремонт внутріквартальних доріг – вул. Мазепи, 3а-11, Шевченка, 366, Шевченка, 388, Ряснянська;
- ремонт тротуару в плитці на вул. Гайдамацькій – 191 м2;
- ремонт та підняття дощеприймачів та люків –
вул. Лінкольна, Мазепи, Шевченка;
- асфальтування ґрунтової дороги вул. Загірна,
Малехівська, Розточчя;
- ремонт бруківки на вул. Гайдамацькій, Джерельній.
- ремонт картами із застосування дорожної
фрези: пр. Чорновола, Липинського, Мазепи.
Площа відремонтованих вулиць та тротуарів
складає 22107 кв.м.
Вперше за 20 років проводився ремонт пішоходного переходу, що за адресою вул. Б. Хмельницького – Татарська. Використано коштів на
суму – 19,6 тис. грн. За кошти приватних підприємців в районі виконано роботи по благоустрою
на суму – 400,0 тис. грн (супермаркет „Сільпо”,
ТзОВ „ВЕЕМ”, ПП „А. Поляков”, ТзОВ „Дивосвіт”,
ПП „Доманська”, ПП „Савицький”, ПП „Шумило”).
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