ЛЬВІВСЬКА
МІСЬКА РАДА

Звіт
виконавчих органів
Львівської міської ради
за 2008 рік

Шановні друзі!
2008 рік був важливим і непростим роком. Коли
громада наводить порядок в своєму домі, це завжди
непросто, це не всім подобається і викликає багато
незручностей та зауважень. Але певен, ми на доброму
шляху. Є речі, які ми мусимо зробити і в їх необхідності
немає сумніву – поремонтувати дороги і модернізувати
громадський транспорт, відновити школи, лікарні та
дитсадки, закупити нове обладнання у ці установи і так
далі.

У 2008 році було зроблено багато таких речей. Водночас, наприкінці минулого року
ми зіткнулись з новими обставинами – гострою економічною кризою, підсиленою
непростою політичною ситуацією в столиці, які змусили нас шукати відповіді на нові
питання – чи варто і надалі інвестувати кошти в інфраструктурні проекти, як
планувати надходження до міського бюджету, як вибудовувати наші стосунки з
центральними органами влади, які пріоритети слід виділити для того, аби
максимально використати потенціал Львова в його конкуренції на глобальній арені.

Переконаний, що громада Львова знайде правильні відповіді на непрості питання
сьогодення. Кожна криза – це шанс на зміцнення. Кожне випробування – це потужний
досвід, який робить нас стійкішими та витривалішими. А запорукою цьому є наша з
Вами єдність. Ми можемо мати різні погляди на процес, але ціль у нас одна –
процвітаюча громада міста Львова.

З повагою,
Міський голова Львова

Андрій Садовий
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Департамент фінансової політики
У 2008 році департамент фінансової політики здійснював діяльність відповідно
до повноважень функції щодо складання і виконання бюджету м. Львова.
До складу департаменту входять управління фінансів, управління
адміністрування місцевих та залучених фінансів і відділ бухгалтерського обліку та
звітності.

Виконання міського бюджету м. Львова за 2008 рік
До загального фонду міського бюджету м. Львова у 2008 році надійшло
доходів в сумі 1348,9 млн грн, спеціального фонду – 401,8 млн грн, всього 1750,7
млн грн (Діаграма 1).
У порівнянні з 2007 роком доходи міського бюджету зросли на 278,5 млн грн,
або на 29,3 відсотка, в тому числі, доходи загального фонду – на 249,5 млн грн,
спеціального фонду – на 29,0 млн грн (Діаграма 2).
Дохідна частина загального фонду бюджету (без урахування міжбюджетних
трансфертів) виконана в сумі 1020,2 млн грн, або 109,2 відсотка розрахункового
показника Міністерства фінансів України на поточний рік і виконано на 98,7 відсотка
до річного плану (Діаграма 3).
До спеціального фонду міського бюджету без врахування міжбюджетних
трансфертів надійшло 207,7 млн грн, або 69,7 відсотка до плану, затвердженого на
рік, що на 29,0 млн грн, або на 16,2 відсотка більше, ніж у 2007 році.
Доходи бюджету розвитку склали 186,3 млн грн, з них надходження від
відчуження майна комунальної власності – 86,4 млн грн, надходження від продажу
землі – 31,6 млн грн та кошти, одержані із загального фонду бюджету – 66,9 млн грн
Видатки загального фонду міського бюджету м. Львова на 2008 рік
затверджені в сумі 1285,1 млн грн (Діаграма 4).
На захищені статті видатків використано 723,9 млн грн, питома вага яких
становить 70 відсотків у загальній сумі проведених видатків за рік.
Перевиконання дохідної частини міського бюджету м. Львова за 1-е півріччя та
9 місяців 2008 року склав 59,1 млн грн.
Видатки спеціального фонду міського бюджету проведені в сумі 447,1 млн
грн, з них за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 45,1 тис. грн
Звіт про виконання міського бюджету м. Львова за 2008 рік схвалено
виконавчим комітетом (рішення виконкому від 13.02.2009 № 37 «Про виконання
міського бюджету м. Львова за 2008 рік») та затверджено міською радою (ухвала
ради від 05.03.2009р. № 2438).
Інформація про виконання бюджету за 2008 рік та міський бюджет м. Львова
на 2009 рік оприлюднена в мережі Інтернет.

3

Організаційна робота з питань виконання бюджету
Міський бюджет м. Львова на 2008 рік затверджений відповідно до ухвали
міської ради від 10.01.2008р. № 1496.
Для забезпечення виконання міського бюджету у 2008 році підготовлені
відповідні заходи, які затверджені рішенням виконавчого комітету від 18.02.2008р.
№69 «Про виконання міського бюджету м. Львова за 2007 рік та заходи щодо
виконання міського бюджету м. Львова на 2008 рік».
Департаментом фінансової політики підготовлено на розгляд виконавчого
комітету та міської ради звіт:
- про виконання міського бюджету м. Львова за 2007 рік
- про виконання міського бюджету за 1-ий квартал 2008 року
- за 1-ше півріччя 2008 року
- за 9-ть місяців 2008 року.
З метою забезпечення виконання плану видатків розвитку спеціального фонду
департаментом підготовлено порядок проведення видатків з бюджету розвитку
міського бюджету м. Львова та цільового фонду розвитку соціальної інфраструктури
м. Львова, який затверджено розпорядженням міського голови від 13.08.2008 № 366.
Відповідно до ухвали міської ради від 05.07.2007р.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 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 28.02.2008р. № 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 програмно-цільовим методом (ухвала ради від 15.05.2008р. №1774).
Згідно з заходами щодо виконання міського бюджету м. Львова у 2008 році,
затвердженими рішенням виконкому від 18.02.2008 № 69, спільно з головними
розпорядниками коштів проведений моніторинг виконання бюджетних програм
міського бюджету за програмно-цільовим методом.
В рамках виконання проекту Єдиної інформаційної системи управління
бюджетом м. Львова департаментом забезпечено адміністрування та контроль за
надходженням до бюджету:
- ринкового збору;
- відрахування прибутку підприємств комунальної власності;
- відрахування частки прибутку комунальних підприємств;
- збору за паркування автотранспорту;
- доходів цільового фонду розвитку соціальної інфраструктури м. Львова
Згідно з рішенням виконавчого комітету від 21.12.2007р. № 1207 «Про
розміщення коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на депозитних
рахунках банків» надано дозвіл на розміщення в банківських установах коштів в
сумі 42,0 млн грн За результатами конкурсу вказані кошти розміщені на депозитних
рахунках ВАТ СКБ «Дністер» – 14,0 млн грн (депозитна ставка 16,5 відсотка), ТзОВ
«Укрпромбанк» – 14,0 млн грн (депозитна ставка 16 відсотків), ВАТ КБ «Надра» –
14,0 млн грн (депозитна ставка 16 відсотків).
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Одночасно, відповідно до рішення виконкому від 21.12.2007р. № 1215 «Про
розміщення коштів міського бюджету м. Львова на депозитній лінії», у ЗАТ АК «Львів»
відкрита депозитна лінія з лімітом 55,0 млн грн (під 14,5 відсотка річних).
Керуючись пунктом 25 ухвали міської ради від 10.01.2008 № 1486 «Про міський
бюджет м. Львова на 2008 рік», відповідно до наказу департаменту фінансової
політики від 14.05.2008 № 32 «Про проведення конкурсу щодо розміщення коштів
міського бюджету м. Львова на додатковій депозитній лінії в установах банків» та за
результатами конкурсу відкриті депозитні лінії в банках:
- ВАТ СКБ «Дністер» - 21 відсоток;
- ТзОВ КБ «Дельта» - 21 відсоток;
- КБ Українська фінансова група - ТзОВ – 23,55 відсотка.
Від розміщення коштів на депозитних рахунках та депозитних лініях у 2008
році до загального фонду міського бюджету надійшло 15,2 млн грн.
З метою посилення фінансової дисципліни в умовах економічної
нестабільності підготовлене розпорядження міського голови від 05.11.2008 № 551
«Про економію бюджетних коштів, передбачених на утримання апарату управління»
та опрацьовано проект ухвали міської ради «Про першочергові антикризові заходи у
м. Львові» (ухвала від 04.12.2008 № 2249). В зв'язку з цим економія коштів на
управління склала 1,2 млн грн.
На даний час департамент фінансової політики працює над створенням Єдиної
інформаційної системи управління бюджетом міста.
Єдина інформаційна система управління бюджетом має забезпечити:
- формування структури бюджету за визначеним рівнем деталізації в розрізі
головних розпорядників коштів;
- збір, накопичення, систематизацію, аналіз та узагальнення бюджетної
інформації в єдиній базі даних;
- інформаційно-телекомунікаційні зв’язки між учасниками бюджетного процесу,
обмін інформацією між ними, оперативне інформування;
- підтримку обґрунтування та прийняття управлінських рішень.
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Департамент економічної політики
У сфері розробки та реалізації програм. Головною задачею розробки
стратегії розвитку міста Львова до 2027 року є забезпечення динамічного зростання
добробуту населення, підвищення безпеки проживання, створення умов зростання
економіки на основі наукових досягнень, новітніх технологій і збалансованого
використання ресурсів. Протягом року здійснювався контроль та підготовка
необхідної інформації (організація зустрічей, круглих столів з питань розвитку міста
на довготерміновий період) щодо розробки та виконання першого етапу стратегії
розвитку м. Львова до 2027 року, який був представлений на розгляд сесії міської
ради.
У жовтні було підписано тристоронню угоду між міжнародним консалтинговим
агентством компанією Monitor Group, Фондом «Ефективне управління» та
департаментом економічної політики, яка направлена на розробку Програми
економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності м. Львова. Основною
метою проекту є підвищення конкурентоспроможності та економічне процвітання
Львова завдяки заходам, що спрямовані на поліпшення бізнес-середовища та
розвиток конкурентних переваг привабливих кластерів.
Впродовж року здійснювався щоквартальний моніторинг основних показників
розвитку господарського комплексу міста. Проведено аналіз виконання Програми
соціально-економічного та культурного розвитку м. Львова за 2007 рік, який подано
на розгляд виконавчого комітету та міської ради. Проведена робота по підготовці
Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Львова на 2009-2010
роки.
Підготовлено та подано в Львівську обласну державну адміністрацію,
профільні міністерства інвестиційні заявки на виділення субвенцій з державного
бюджету на об’єкти міста. В результаті, отримано коштів з державного бюджету у
2008 році на фінансування заходів з енергозбереження 19,4 млн грн, на заходи
соціально-економічного розвитку Львова – 12,67 млн грн, на реконструкцію та
реставраційно-ремонтні роботи пам’яток історичної спадщини міста – 19,91
млн грн Також з державного бюджету у 2008 році були виділені кошти в сумі 0,9 млн
грн на придбання двох нових тролейбусів для комунального електротранспорту,
на здійснення заходів з передачі житлового фонду Міноборони у комунальну
власність було виділено у 2008 році 19,73 млн грн Загалом, протягом 2008 року на
об’єкти м. Львова було освоєно 71,5 млн грн капіталовкладень з державного
бюджету.
Впродовж року здійснювався контроль за виконанням бюджету розвитку
міського бюджету м. Львова та цільового фонду розвитку соціальної інфраструктури
м. Львова станом на перше число кожного місяця. Так, завдяки економічному аналізу
та об’єктивному підходу до поставлених цілей у 2008 році значно збільшилися
видатки на капітальні вкладення по гуманітарній галузі.
З вересня місяця 2008 року департаментом економічної політики спільно з
головними розпорядниками коштів було розпочато роботу щодо формування
переліку напрямів, фінансування яких планувалось із спеціального фонду міського
бюджету у 2009 році.
Погоджені депутатськими комісіями, виконавчим комітетом та схвалені на сесії
міської ради 16 лютого 2009 р. проект програми соціально-економічного розвитку на
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2009-2010 роки та проект капітальних вкладень спеціального фонду міського
бюджету, над яким працював відділ аналізу та стратегічного планування.
З метою зменшення впливу економічної кризи у державі в кінці 2008 року
працівниками відділу аналізу та стратегічного планування була розроблена програма
антикризових заходів, винесена на розгляд депутатських комісій та з усіма
зауваженнями ухвалена сесією.
Впродовж 2008 року відділом праці проводилась інтенсивна робота щодо
підняття заробітної плати до середньогалузевого показника. Було охоплено 11
наступних галузей: торгівельні об’єкти площею до 100 м2 та від 100 м2; СПД, які
здійснюють
перевезення;
підприємства
з
продажу
та
обслуговування
автотранспортних засобів; торгівельні об’єкти аптечної мережі, перукарні та салони
краси; малі архітектурні форми (МАФи); будівельні підприємства та організації;
підприємства, які надають туристичні послуги; фінансові установи та організації,
банки; підприємства громадського харчування; готелі. За звітний період міською
комісією заслухано 1512 керівників підприємств, проведено 1049 виїздів на
підприємства. В результаті проведеної роботи 1675 підприємств, або 30% від усіх
підприємств даних галузей, погодились підняти заробітну плату. За 2008 рік
середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника становила 1733,68
грн., що у 2,9 рази перевищувала рівень мінімальної заробітної плати та у 2,6 рази –
прожитковий мінімум для працездатних осіб (Діаграма 1).
Для збільшення поступлень до міського бюджету, проводилась робота з
підприємствами щодо сплати окремих видів податків до бюджету м. Львова та
перереєстрації за місцем здійснення господарської діяльності. В результаті, до
бюджету додатково поступило 3,742 млн грн податку з доходів фізичних осіб
(Діаграма 2).
Порівняно з початком 2008 року загальна сума боргу з виплати заробітної
плати збільшилась у 2,8 рази і становила 29,6 млн грн Для вирішення питання
погашення заборгованості з виплати заробітної плати щотижнево проводяться
засідання міської та районних комісій з питань забезпечення своєчасності сплати
податків, внесення інших обов’язкових платежів, ліквідації заборгованості з виплати
заробітної плати, детінізації заробітної плати. Упродовж року проведено 188 засідань
комісій, заслухано 289 керівників підприємств-боржників. Скеровано 156 листів в
районні та міську прокуратури м. Львова на керівників, які не дотримуються взятих
зобов’язань щодо погашення заборгованості або невиконання графіків погашення
заборгованості на загальну суму заборгованості 22,9 млн грн.
Впродовж року проводилась робота над вдосконаленням колективнодоговірного регулювання соціально-трудових відносин у місті. При реєстрації
колективних договорів виконавчими органами міської ради забезпечується внесення
в них зобов’язань щодо термінів виплати заробітної плати відповідно до ст.24 Закону
України «Про оплату праці», графіків погашення заборгованості, а також зобов’язань
щодо контролю за виконанням колективного договору.
У сфері реалізації цінової політики у 2008 році відділом тарифів та цін
проводилась робота щодо погодження тарифів на послуги, які надаються
комунальними
підприємствами
(ЛМКП
«Львівтеплоенерго»,
ЛКП
«Залізничнетеплоенерго», ЛМКП «Львівводоканал», ЛКП «Міський центр
інформаційних технологій», ЛКП «Муніципальна дружина», ЛКП «Ратуша-сервіс»,
КАТП № 1339 та ін.), а також здійснювався супровід коригування тарифів.
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У сфері тарифів та цінової політики впродовж 2008 року було погоджено
понад 400 тарифів на послуги, які надаються підприємствами (205 - комунальної
власності та 198 які не належать до комунальної власності).
У 2008 році до бюджету міста надійшло 18 022,9 тис. грн, місцевих податків та
зборів, що становить 86,1 % до планових надходжень (Діаграма 3). Впродовж 2008
року видано 33 дозволи суб’єктам підприємницької діяльності за право використання
місцевої символіки (ухвала від 24.06.2004р. №1492 «Про збір за право використання
місцевої символіки»), до бюджету міста надійшло 415,9 тис. грн, що складає 138,6%
до річного завдання.
У 2008 році підготовлено 6 розпоряджень про проведення кінозйомок
рекламних роликів та художніх фільмів у м. Львові та сплачено збір за проведення
кіно-і телезйомок в сумі 73,8 тис. грн, що складає 73,8 % до запланованого.
На розвиток соціальної інфраструктури міста у 2008 році до міського бюджету
інвесторами (замовниками, забудовниками) сплачено інвестиційних внесків на суму –
20 780,4 тис. грн; укладено 198 договорів про сплату інвестиційного внеску,
підготовлено 1 рішення виконавчого комітету та 4 ухвали міської ради про звільнення
юридичних осіб від сплати інвестиційного внеску на розвиток інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури.
Підготовлено 7 ухвал щодо звільнення у 2008 році від сплати податків і зборів,
що надходять до міського м. Львова на суму понад 1,9 млн грн.
У сфері житлово-комунального господарства міста у 2008 році
проводилася робота по проведенню щомісячного моніторингу роботи районних
адміністрацій та львівських комунальних підприємств житлового господарства.
Постійно протягом 2008 року департамент працював над забезпеченням
покращання основних показників фінансово-господарської діяльності львівських
комунальних підприємств. Проводились щоквартальні засідання комісії для розгляду
фінансових планів львівських комунальних підприємств, на яких переглядали основні
показники фінансово-господарської діяльності, результати яких виносились на
розгляд засідання виконавчого комітету.
Для вдосконалення роботи львівських комунальних підприємств, що
обслуговують житловий фонд затверджено уніфіковану організаційну структури та
типовий штатний розпис, типові положення щодо організації праці персоналу ЛКП
львівських комунальних підприємств. Щоквартально здійснюється перевірка штатних
розписів ЛКП, що обслуговують житловий фонд на відповідність типовому штатному
розпису.
За результатами виробничої діяльності за 2008 рік лише 19 львівських
комунальних підприємств отримали збиток, з них 4 підприємства, що обслуговують
житловий фонд Шевченківського району, а саме, ЛКП «Замарстинів-400»,
ЛКП «Добробут-401», ЛКП «Підзамче-404», ЛКП «Янів-405».
Чистий дохід львівських комунальних підприємств за 2008 рік становить
668553,0 тис. грн, з них 538431,2 тис. грн – чистий дохід ЛКП, підпорядкованих
департаментам та управлінням міської ради, та 130121,8 тис. грн – чистий дохід
ЛКП, підпорядкованих районним адміністраціям.
Найбільше збитків отримали такі великі комунальні підприємства як:
ЛМКП «Львівводоканал» – 70872,0 тис. грн, ЛКП «Львівелектротранс» – 15952 тис.
грн, ЛКП «Львівсвітло» – 1987,3 тис. грн.
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Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги комунальних
підприємств м. Львова за 2008 рік становила 172153,0 тис. грн, що на 2,5 % менше
порівняно з аналогічним періодом минулого року; дебіторська заборгованість склала
347052,1 тис. грн, що на 34,3 % більше порівняно з аналогічним періодом минулого
року.
Впродовж 2008 року продовжувалось реформування львівських комунальних
підприємств житлового господарства, зокрема здійснено:
1. Перехід до беззбиткової діяльності ЛКП.
2. Впроваджено уніфіковану штатну структуру.
3. Впроваджено уніфікований бухгалтерського обліку
4. Впровадження автоматизованої системи нарахувань комунальних
платежів.
Щодо забезпечення єдиної облікової політики ЛКП, що обслуговують житловий
фонд та формування Єдиного розрахункового центру організовано та проведено
навчання працівників ЛКП програми «1С-Бухгалтерії»; забезпечено 100%
підключення ЛКП до мережі Інтернет; надано доступ до програми та проведення
навчання та консультації для відповідальних працівників.
У сфері енергозбереження запроваджено систему моніторингу енергоресурсів
у житловому секторі міста Львова. Типовим штатним розписом введено посаду
енергоменджера у кожному комунальному підприємстві житлового фонду,
розроблено алгоритм їх роботи. З метою організації роботи енергоменеджерів та
контролю над виконанням поставлених завдань здійснюються постійні об’їзди
львівських комунальних підприємств. Для забезпечення ефективної роботи
проведено інвентаризацію щодо визначення побудинкових приладів обліку теплової
енергії, гарячої та холодної води. Розпочато інформування мешканців про стан
оплати в будинку на 1 кв.м. площі.
Впроваджено схему поточного контролю за ефективністю споживання
енергоресурсів у бюджетних будівлях на основі порівняльного аналізу обсягів
споживання енергоресурсів за відповідні періоди 2007 та 2008 років. З 1 січня 2008
року для всіх бюджетних установ міста встановлено єдиний розрахунковий період з 1
по 30 (31) число місяця за фактично спожиті обсяги енергоресурсів, що дозволило
організувати належний облік споживання енергоресурсів.
Підписано Меморандум про співпрацю міста та мережею європейських
муніципалітетів «Energie-Cites» (Енергетичні Міста). В рамках Меморандуму та з
метою підвищення обізнаності та компетенції користувачів та відвідувачів бюджетних
будівель у питаннях раціонального використання енергоресурсів Львів долучився до
європейської кампанії Display. Це дозволило класифікувати будинки по
семиступеневій шкалі європейського комплексного індексу енерговикористання
будівлі (подібна шкала застосовується для маркування побутових приладів у Європі)
та отримати результати розрахунків для будівлі у формі готового до друку
кольорового плаката, який одночасно виконує роль енергетичного сертифіката
будівлі.
За підсумками 2008 року, в порівнянні з минулим роком, споживання
електроенергії збільшилось на 3,8%, разом з тим споживання теплоенергії
зменшилось на 6,1%, газу на 6,2%, холодної води на 11,7%.
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На Всеукраїнському конкурсі проектів і програм розвитку місцевого
самоврядування енергоощадний проект «Розробка та впровадження заходів з
енергозбереження в житлово-комунальному господарстві м. Львова», загальною
вартістю 1 млн грн визнаний переможцем і отримав фінансування з фонду конкурсу в
сумі 797 тис. грн.
У сфері формування сприятливого бізнес-клімату
За січень-грудень 2008 року промисловими підприємствами м. Львова
реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 7881,6 млн грн, що 754,9 млн грн
більше прогнозованого показника на 2008 рік.
Станом на 01.07.08р. кількість малих підприємств у місті становила 10654 од.
На реалізацію заходів Програми сприяння розвитку малого підприємництва у м.
Львові на 2007-2008 рр. з передбачених 100,0 тис. грн освоєно кошти у сумі 57,1 тис.
грн, які були спрямовані, зокрема, на організацію наступних заходів: конкурс
«Львівська пательня», захід з підвищення престижу професій легкої промисловості
«Майстри моди та краси», Фестиваль перукарського мистецтва «Beauty Salon. Lviv
Professional», конкурс бізнес-проектів «Марафон ідей»; видано посібник «Приватний
підприємець-реєстрація та здійснення діяльності». Окрім того, в рамках Програми
сприяння розвитку малого підприємництва у м. Львові на 2007-2008 рр. впроваджено
проект Інтернет-ресурсу «Школа молодого підприємця».
Організовано зустріч міського голови з представниками Об‘єднання
підприємницьких організацій Львівщини та Львівського обласного об’єднання
організацій роботодавців з метою вирішення виконавчими органами ЛМР, в межах
повноважень, проблемних питань підприємств, які виникли в умовах кризи, за
результатами якої розпочато роботу над створенням «Промоційного каталогу
продукції підприємств м. Львова».
Через Інтернет-ресурс «Інноваційне підприємництво: Львів, Україна» надано
36 консультацій суб’єктам господарювання щодо питань інтелектуальної власності,
патентного та авторського права.
Проводилася робота щодо належного виконання плану прийняття
регуляторних актів у 2008 році, затвердженого розпорядженням міського голови від
23.01.2008 року №11. Зокрема проводився моніторинг прийняття регуляторних актів
виконавчими органами ЛМР. За звітний період підготовлено та затверджено 7
розпоряджень про внесення змін та доповнень до плану прийняття регуляторних
актів. Окрім того, робочою групою (розпорядження МГ від 15.08.08р. №379)
переглянуто діючі РА, які прийняті у 2005-2008рр., а саме 24 РА, з них погоджено 17
– залишити без змін, до 6 – внести зміни, 1 – скасувати. У звітному році розроблено
Положення про дорадчі органи (Раду директорів промислових підприємств при
міському голові та координаційну раду з питань розвитку підприємництва), які
затверджені рішеннями виконавчого комітету від 12.12.2008р. №1368 та №1369.
Для підтримки підприємств, що впроваджують інвестиційні проекти, постійно
здійснюється їх супровід. Основним проектами у 2008 році були: будівництво готелю
на вул. Федорова, облаштування службової автостоянки для підприємств корпорації
«Енергоресурс Інвест» на вул. Зелена-Півколо, проект щодо реконструкції ТЕЦ-2
компанією «Countr Global», проект розширення виробничих площ для компанії «Сіка
Футвеар», проект готельного комплексу на вул. Супровід будівництва ВАТ «Львівська
пивоварня» каналізаційно-насосної станції. Проект встановлення системи
відеоспостереження заводом Електрон, супровід компанії «Соренсен і Хаар».
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Для прискорення та полегшення процедури оформлення документації на
земельні ділянки у місті запроваджено програму обліку роботи з підготовки та
погодження документації, яка дає можливість співпрацювати із відповідальним
структурами для прискорення оформлення документів. Щомісячно проводяться
наради для забезпечення співпраці в частині погодження/підготовки документації по
земельних ділянках з керівниками відповідальних установ та організацій.
У сфері торгівлі проведено розрахунок контрольних сум ринкового збору на
2009 рік, які затверджені рішенням виконкому від 28.11.2008 р. № 1271 «Про
забезпечення надходжень ринкового збору до міського бюджету м. Львова у 2009
році». Контрольна сума ринкового збору на 2009 рік становить 11,4 млн грн.
З метою впорядкування торгівлі у місті, здійснювалось облікування торгових
місць та інвентаризація ринків, проведено паспортизацію об’єктів ринкового
господарства. Здійснено 14 комплексних перевірок об’єктів ринкового господарства,
про що складено відповідні акти. Станом на 01.01.2009 року на території міста
функціонувало 53 об’єкти ринкового господарства на 15099 торгових місць.
З метою ліквідації стихійної торгівлі впродовж 2008 року щодекадно
здійснювались обстеження вулиць, з проведенням фотофіксації, на предмет
розміщення несанкціонованої торгівлі. Спільно із представниками районних
адміністрацій та районних відділів міліції проведено 5 рейдів на території
Шевченківського та Сихівського районів (2 із них і конфіскацією фруктів)
У 2008р. ліквідовано стихійну торгівлю на вул. Пасічній-Китайській, вул.
Клепарівській, Шевченка,43, в мікрорайоні Рясне-1 (поблизу ринку фермерського
господарства «Ярослава»).
На виконання рішень міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій проведено спільні обстеження 29 об’єктів ринкового
господарства з реалізації продовольчих товарів та сільськогосподарської продукції
на предмет підтримання нормального санітарно-епідеміологічного стану.
Контролюючими службами, на підставі складених актів, накладено штрафи на
керівників об’єктів ринкового господарства на суму 18249 грн.
У 2008 році підготовлено 363 дозволи на розміщення стаціонарних об’єктів
торгівлі, побуту та ресторанного господарства, в тому числі:
- 248 дозволів – на магазини;
- 85 дозволів – на ресторанне господарство;
- 16 дозволів на розміщення об’єктів побуту;
- 14 дозволів – на розміщення аптек.
Опрацьовано документи для погодження паспортів – 48 аптек.
Від виданих дозволів станом на 01.01.2009р. до бюджету міста надійшло
коштів у сумі 254,7 тис. грн.
Для впорядкування торгівлі в малих архітектурних формах проведено
інвентаризацію МАФів та СПД, які розміщені на території м. Львова в розрізі районів.
Щомісячно, починаючи з серпня 2008 року, скеровувалися листи з переліками МАФів,
які функціонували без тимчасових дозволів на розміщення об’єктів торгівлі, в районні
адміністрації; прокуратуру м. Львова; СЕС м. Львова; ЛМУ ГУМВСУ у Львівській
області; ГУ МНС у Львівській області; ДПІ у м. Львові. У 2008 році районними
адміністраціями демонтовано 113 малих архітектурних форм. Підготовлено 1307
тимчасових дозволів на розміщення МАФів на термін до 31.12.2008р.
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На веб-сторінці міської ради створено розділи «Загальнодержавні тендери»
та «Місцеві закупівлі» для розміщення інформації про початок, проведення та
результати закупівель, що здійснюють розпорядники коштів міського бюджету.
На виконання наказу Міністерства економіки від 01.07.2008 року №252 «Про
затвердження форми річного плану державних закупівель та Інструкції щодо її
заповнення» сектором тендерних закупівель на веб-сторінці міської ради
оприлюднено 46 річних планів закупівель на 2008 рік розпорядників коштів міського
бюджету.
Проведено 9 нарад з розпорядниками коштів міського бюджету з питань
проведення тендерних закупівель. Проведено також 2 наради з представниками
підприємств – переможців тендерів, які проводили розпорядники коштів міського
бюджету у 2008 році.
Сформовано базу даних переможців тендерних закупівель, що проводили
розпорядники коштів міського бюджету у 2007-2008 роках, підготовлено перелік
учасників тендерних закупівель на 2009 рік. Даний перелік включає 407 підприємств
та організацій.
У сфері зовнішньоекономічних відносин та інвестицій здійснювалася
політика, яка була спрямована на покращення іміджу міста на регіональному та
міжнародному рівнях, сприяння істотному збільшенню надходжень внутрішніх і
зовнішніх інвестицій та здійснення ефективної інформаційно-промоційної діяльності.
Станом на 01.01.2009 року в економіку м. Львова було інвестовано 576,4 млн.
дол. США за наростаючим підсумком, що становить 116,6% показника 01.01.2008
року. Впродовж 2008 року прямі іноземні інвестиції склали 202,4 млн. дол. США –
збільшення на 29% у порівнянні з 2007 роком.
Експорт товарів та послуг м. Львова у 2008 році становив 377,4 млн. дол.
США (експорт товарів – 319,2 млн. дол. США та експорт послуг – 58,2 млн. дол.
США), що становить 95,3 % показника 2007 року, тобто спостерігається зменшення
на 4,7 %. Показник імпорту склав 1539,2 млн. дол. США (у порівнянні з 2008р. зріс
в 1,9 рази).
Відбулося представлення інвестиційного потенціалу міста Львова на щорічній
виставці нерухомості МІРІМ (м. Канни, Франція, березень 2008р.), на Діловому
Форумі ЄБРР в рамках XVII Щорічного засідання Ради Керуючих ЄБРР та на
засіданні Міжнародного Трейд-Клубу України, Міжнародному форумі «Євро-2012.
Інфраструктура, інвестиції, інновації» (Київ, жовтень 2008р.)
Організовано та проведено VIІІ Міжнародний економічний форум
«Європейське партнерство – відкриті можливості» та Міжнародний ярмарок
інвестицій та нерухомості.
Розроблено та виготовлено промоційні матеріали з метою покращення іміджу
міста на регіональних та міжнародних теренах та здійснення ефективної
інформаційно-промоційної діяльності, а саме:
1. презентаційні папки з 38 інвестиційними проектами - земельні ділянки для
будівництва торгових центрів, готелів, паркінгів, житла та промислових об’єктів у м.
Львові;
2. інвестиційна карта - в паперовому та електронному варіантах;
3. промоційний диск;
Загалом, впродовж року організовано понад 100 зустрічей з іноземними інвесторами.
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Окрім цього продовжується робота над такими напрямками:
- залучення коштів європейських фінансових структур (Європейський Банк
Реконструкції і Розвитку, Європейський Інвестиційний Банк) для реалізації
інвестиційних проектів у м. Львові:
- укладено угоду про підготовку кредитного фінансування Проекту
реконструкції та модернізації дорожньої інфраструктури м. Львова;
- укладено договір про надання консалтингових послуг стосовно розробки
«Стратегії системи міського транспорту в місті Львові» відповідно до якого здійснено
залучення грантових коштів у сумі 500 тис. євро від KfW.
- проводиться налагодження контактів та залучення коштів міжнародних
фінансових інституції у реалізацію проектів енергоменеджменту.
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.
Протягом минулого року до бюджету м. Львова від приватизації майна,
надійшло 86 426 тис. грн, це перевищило надходження 2007 року на 36 % .
Надходження від оренди майна склали 30 780 тис. грн, що на 35,3 % більше
від показника 2007 року.
У 2008 році вдалося забезпечити середньомісячні надходження коштів за
користування орендарями об’єктами нерухомого майна територіальної громади міста
на рівні 2 565 тис. грн, в 1,6 рази перевищує відповідний показник 2007 року.
До державного бюджету перераховано 25 820 тис. грн податку на додану
вартість. Надходження до бюджету від оренди та приватизації комунального майна
м. Львова в порівнянні з надходженнями 2006 та 2007 років відображені в діаграмах.
Протягом року було видано 674 накази на переукладення договорів оренди,
переукладено 1084 договорів.
За результатами проведення конкурсів передано в оренду 63 вільних
об’єкти, в т.ч. за результатами комерційного конкурсу – 26, некомерційного – 37
об’єктів, загальна площа яких складає 3804,22 кв. м. Надано дозвіл на передачу в
суборенду 194 об’єктів, загальною площею 17 485,62 кв. м.
Станом на 01.01.2009 р. в оренді перебуває 333 011 м. кв. нежитлових
приміщень комунальної власності за 2707-ма договорами оренди. В тому числі:
Нарахування за користування площами, які перебувають в оренді становить
3 250 000, 00 грн. без ПДВ за місяць, що в середньому складає 16,00 грн. за 1 м.кв.
Негативний вплив на рівень оціночної вартості має той факт, що більшість
комунальних об’єктів знаходиться в значно гіршому технічному стані в порівняння з
тими котрі пропонуються на ринку приватними власниками.
Протягом 2008 року за результатами розгляду заяв на приватизацію об’єктів
способом викупу, що надійшли від орендарів, 306 об’єктів було винесено на розгляд
сесії Львівської міської ради. По 243 об’єктах сесією було прийнято позитивне
рішення.
Забезпечено приватизацію 253 об’єктів комунальної власності шляхом
викупу орендарями, що на 43 об’єкти більше ніж у 2007 році. Забезпечено
проведення оцінки та рецензування 1226 об’єктів нерухомого майна. В тому числі
868 з метою укладення (переукладення) договорів оренди та 358 з метою відчуження
майна. Опрацьовано 1011 звернень юридичних та фізичних осіб з питань оцінки
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майна. Проведено 15 конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право
проведення оцінки комунального майна по 246 ти об’єктах приватизації та 152
об’єктах оренди (Діаграма 4).
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».
ЛКП «Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації» не розпочало
господарську діяльність. ЛКП «Крокус-Послуги» згідно ухвали Львівської міської ради
від 05.07.2007р. №994 «Про результати фінансово-господарської діяльності
львівських комунальних підприємств за 2006 рік та планові показники на 2007 рік»
внесено у список по ліквідації. Щодо ДКППОН «Прокат-Зручність» згідно з рішенням
виконавчого комітету від 19.09.2008р. №944 «Про результати розгляду основних
показників фінансово-господарської діяльності львівських комунальних підприємств
за І півріччя 2008 року» розглядається питання ліквідації підприємства.
Чистий дохід ЛКП підпорядкованих департаменту економічної політики за
2008 рік склав 1596,9 тис. грн Фінансовий результат за аналізований період є
збитковим, розмір збитків становить – 222,8 тис. грн З п’яти підприємств прибуток
отримало лише ДКППОН «Бадьорість» (Діаграма 5).
Позитивним фактором є збільшення середньомісячної заробітної плати (на
458 грн. у ЛКП «Агенція ресурсів Львівської міської ради» та 442 грн. у ДКППОН
«Бадьорість»).
У 2009 році для ЛКП, підпорядкованих департаменту економічної політики
заплановано отримання чистого доходу в сумі 1773,2 тис. грн, чистого прибутку –
312,0 тис. грн, надходження частини чистого прибутку до місцевого бюджету – 186,6
тис. грн.
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ДОДАТКИ
Діаграма 1

Динаміка середньомісячної номінальної заробітної
плати найманих працівників у м.Львові у 2003-2008
р.р.
1715,5

1323,96
1034,91
802,41
605,74

498,76

2003

2004

2005

2006

2007

10 міс.
2008р.

Нарахована середньомісячна заробітна плата на одного працівника в еквіваленті повної
зайнятості, грн.

Діаграма 2
Динаміка надходження податку з доходів фізичних осіб,
млн.грн.

781,6
586,5
380,3
271,6

2005

2006

2007
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2008

Діаграма 3

Забезпечення надходжень до міського
бюджету
Місцеві податки та збори – 18,0 млн.грн., що становить
86,1 % до планового завдання
на 10%

Ринковий збір

9 615,2

Збір за
паркування

8 756,6

6 731,9

2005

1528,2

6 689,6

2006

2007

2056,2

на 35%

454,6

460,4

2005

2006

2008

Забезпечення надходжень ринкового збору
53 об’єкти ринкового господарства на
15099 торгових місць
здійснено 14 комплексних перевірок
затверджено
контрольну
суму
ринкового збору
- на 2008 рік – 10,9 млн.грн.
- на 2009 рік – 11,4 млн.грн.

2007

2008

415,9

Збір за використання символіки
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Діаграма 4

Динаміка росту цін від приватизації комунального майна.
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Діаграма 5

Забезпечення надходжень до міського
бюджету
Надходження до бюджету від діяльності ЛКП, тис.грн.

12 000,00
План

72%

Факт

8 687,00
6 360,00

41%

2 597,90

частина прибутку підприємств
комунальної власності, що вилучається з
бюджету.

податок на прибуток підприємств
комунальної власності.
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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».
У сфері управління та архітектури
Управління архітектури в межах делегованих йому повноважень здійснює
реалізацію політики міської ради у сфері містобудування та архітектури шляхом
організації розробки містобудівних програм, містобудівної документації та реалізації
їх відповідно до затвердженої містобудівної документації, планів розвитку і забудови
міста.
1. Стратегічні завдання, пов’язані із розвитком містобудування
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. На 1.01.2009
року готовність цієї роботи складає 100%. Організовано та проведено громадське
обговорення генерального плану. (Малюнок 1).
1.1.2. Проведено ряд експертних розглядів роботи з коригування
генерального плану міста, які розглянуто та погоджено на спільному виїзному
засіданні архітектурно-містобудівної ради Міністерства регіонального розвитку та
будівництва України, містобудівною радою управління архітектури Департаменту
містобудування Львівської міської ради та головним управлінням архітектури,
містобудування та просторового розвитку Львівської обласної Державної
адміністрації.
1.1.3. Внесені зміни до Генерального плану Львова для реалізації завдань
проведення чемпіонату Євро-2012 з футболу, зокрема у розвиток транспортної та
інженерної інфраструктури, розміщення готелів, багатоповерхових надземних та
підземних паркінгів, фан-зон, тренувальних полів, лікувальних закладів, торгових
центрів, вузла зовнішнього залізничного транспорту Львова, аеропорту, мережі
автостанцій.
1.1.4.Здійснено координацію робіт з розробки Ландшафтної карти м. Львова,
як частини генерального плану міста (Малюнок 2).
1.1.5.Проведено координацію розроблення основ концепції містобудівної
системи «Великий Львів», якою пропонується на першому етапі економічно та
планувально пов’язати населені пункти (всього 27 населених пунктів) з
підпорядкованими їм територіями, які в найближчій перпективі будуть мати
спільну інженерно-транспортну інфраструктуру (магістральні мережі), зони
відпочинку. Орієнтовна площа містобудівної системи «Великий Львів» – 28 тис. га
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Підготовка обґрунтованих пропозицій щодо зміни меж населених пунктів,
які виносяться на розгляд рад для внесення змін до містобудівної
документації:
1.2.1.Готується проект багатосторонньої угоди, яка повинна стати основою
діяльності містобудівної системи «Великий Львів».
1.2.2.Скеровано пропозиції головам місцевих рад населених пунктів потенційним учасникам багатосторонньої угоди – про добровільне об’єднання
вказаних місцевих рад в асоціацію.
1.3. Координація робіт з
проектування та спорудження транспортних
магістралей, 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 замовлення в ДІПМ «Містопроект» та координація 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 транспортних і пішохідних зон середньовічного ядра міста
Львова.
1.3.2.Співорганізація ХХVIII сесії Міждержавної ради з геодезії, картографії,
кадастру та дистанційного зонування Землі у м. Львові з 22 до 27 вересня 2008р.
1.3.3.Спільно з ВАТ «Львівобленерго» проведені виїзні наради, на яких
визначено місця розташування електропідстанцій на вулицях Академіка Лазаренка,
Грабовського (Цитадель), Єрошенка та біля Голосківського цвинтаря (Північний
житловий район).
1.3.4.Проведено ряд нарад з ДП «Західгеодезкартографія» щодо створення
топопланів масштабу 1:2000 північної частини міста (район житлового масиву
«Рясне-II, промзони «Рясне») та південної частини і наступного їх цифрування
(всього 55 планшетів) на основі виконаних в 2008р. ДП «Західгеодезкартографія»
аерофотознімань.
1.3.5.Розглянуто і погоджено містобудівне обґрунтування будівництва вул.
Ряшівської від вул. Кульпарківської до вул. Патона із залученням коштів інвестора.
1.3.6.Розглянуто і погоджено територію транспортної розв’язки вул. СтрийськаНаукова-Хуторівка.
1.3.7.Підготовано завдання на розробку «Комплексної схеми транспортного
руху м. Львова» до проекту «Стратегія міського транспортного руху в м. Львові», для
робочої групи на виконання гранту банку ЄБРР для німецького консорціуму «PTV AGVCDB GMBH»
1.3.8.Визначено місця та розроблено схему розміщення нових автобусних
станцій на під’їздах до Львова.
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.Розроблені завдання, програма та концепція зовнішнього комплексного
благоустрою у м. Львові (Малюнок 3).
1.4.2.Внесено зміни та доповнення до Правил розміщення малих архітектурних
форм для здійснення підприємницької діяльності у м. Львові і порядку надання
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дозволів на розміщення об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери
послуг у малих архітектурних формах (ухвала сесії Львівської міської ради від
28.02.08 №16.
1.4.3.Підготовлено Положення про порядок організації та проведення конкурсу
на визначення орендаря конструктивних елементів благоустрою для розміщення
літніх майданчиків та підготовка проекту ухвали «Про затвердження порядку
організації та проведення конкурсу на визначення орендаря конструктивних
елементів благоустрою для розміщення літніх майданчиків».
1.4.4.Підготовлено ухвалу сесії Львівської міської ради від 18.12.2008 №2311
«Про затвердження Перспективної схеми розміщення малих архітектурних форм, як
частини Програми комплексного благоустрою території міста».
1.4.5.Визначений перелік та схеми місць розташування літніх майданчиків без
прив’язки до стаціонарних об’єктів ресторанного господарства та підготовлено
вимоги до зовнішнього вигляду літніх майданчиків.
1.4.6.Розроблені рекомендації стосовно типів покрить доріг та тротуарів для
територій різного історичного зонування міста.
1.4.7.Підготовлено інформацію про первісний вигляд будинків, які знаходяться
в історичному ареалі м. Львова та розпочато роботу по паспортизації будівель
історичного ареалу міста.
1.4.8.Проведено інвентаризацію вивісок та рекламоносіїв у історичному
середовищі та проведено семінар з виконавцями вивісок на тему: «Вивіска в
історичному середовищі».
1.4.9.Підготовлені пропозиції щодо будівництва нових фонтанів у м. Львові.
1.4.10.Проведена інвентаризація та оцінка проектів парків м. Львова.
1.5. Організація та проведення у встановленому порядку архітектурних і
містобудівних конкурсів:
1.5.1.Закладено веб-сайт «Конкурсне проектування» та організовано роботу на
ньому з проведення архітектурних і містобудівних конкурсів.
1.5.2.Проведено Міжнародний відкритий містобудівний конкурс з розробки
архітектурно-містобудівної концепції громадського центру житлового району Сихів у
Львові.
1.5.3.Організовано та проведено Міжнародний архітектурний конкурсу «Проект
готельного комплексу в умовах регенерації історичного кварталу на розі вулиць
Краківської та Вірменської»
1.5.4.Розроблена Програма та містобудівне обґрунтування розміщення готелю
на вул. Вічевій,1.
1.6. Підготовка інвестиційних та маркетингових пропозицій щодо забудови
конкретних територій
1.6.1.Розроблено концепцію реалізації ідей конкурсного проекту громадського
центру житлового району Сихів: будівництво культурно-освітнього центру, проект
трамваю на «Сихів», проект освоєння вільних територій громадського центру
«Сихів», будівництво багатофункціонального оздоровчо-спортивного комплексу
(ініціатор – група підприємств «РОСАН»).
1.6.2.Розроблено концепцію
громадського підцентру в районі вулиць
Липинського – Лінкольна – Б.Хмельницького – Замарстинівська: готельно-оздоровчий
комплекс на 200 місць; готельно-офісний комплекс на 300 місць; 2 автосалони;
торгово-розважальний комплекс; офісний центр.
1.6.3.Підготовлено пропозиції розміщення земельних ділянок для будівництва:
Льодового палацу на вул. Трускавецькій – вул. Пулюя; нового міжнародного
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терміналу аеропорту «Львів»; Західного регіонального сортувального центру
«Укрпошта»; сучасної бібліотеки на пр. В.Чорновола в м. Львові.
1.7. Міжнародна діяльність у сфері містобудування:
1.7.1.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).
Проведено міжнародну науково-практичну конференцію з презентацією проекту ІІІ
трансєвропейського коридору «VIA REGIA» у Львові у березні 2008 року (70
учасників, 35 країн).
1.7.2.Проведено
3
засідання
міжнародної
архітектурно-містобудівної
експертної ради, де розглянуто і оцінено проекти Міжнародних архітектурних
конкурсів громадського центру житлового району Сихів у Львові і готелю на розі вул.
Краківської – Вірменської.
1.7.3.Оглянуто ділянки наступних архітектурних конкурсів на пл. Міцкевича,
пл. Вічевій, вул. Федорова, вул. Довбуша і висловлено рекомендації та підтримано
діяльність у напрямку розвитку конкурсного архітектурного проектування. За
результатами засідання
міжнародної архітектурно-містобудівної ради Львова,
підготовлено публікацію для фахівців архітекторів та громадськості міста.
1.8. Координація виконання науково-дослідних 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».
Перелік запланованих проектів, які будуть реалізовані протягом 1-2
років.
2.1. Впровадження відкоригованого генерального плану Львова у розвитку
конкретних програм, містобудівних вузлів і об’єктів.
2.1.1. Координація розроблення Місцевих правил забудови Львова.
2.1.2. Координація розроблення транспортної схеми Львова.
2.1.3. Розроблення концепції Великого Львова і приміської зони міста.
2.1.4. Розроблення Концепції житлової політики у м. Львові на 2008-2010рр.
2.1.5. Розроблення Програми реструктуризації територій Львова з метою
вишукування резервів освоєння: 1) Спеціальні (військові території - винос). 2)
Території колективних садів і городніх товариств (перевід у житлові території). 3)
Промислові території (освоєння територій підприємств – банкрутів).
2.1.6. Розроблення концепції розміщення містобудівних вузлів:
1) Територія ЄВРО-2012;
2) Вузол зовнішнього транспорту Вокзал Львів;
3) ЄВРОКОЛІЯ;
4) Аеропорт;
5)Новий громадський центр на Стрийській (міська рада, облдержадміністрація,
суди);
6) Північний підцентр Львова на вул. Липинського.
2.2. Впровадження результатів міжнародного архітектурно-містобудівного
конкурсу на громадський центр Сихова.
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2.2.1. Координація робіт з фінансування і виконання робіт по проектуванню
вузлів громадського центру Сихова.
2.2.2. Розміщення багатофункціонального центру ігрових видів спорту (разом з
компанією РОСАН).
2.2.3. Підготовка ділянок (Містобудівні обґрунтування, ухвали сесії ЛМР) для
розміщення об’єктів сервісної інфраструктури громадського центру Сихова.
2.2.4. Координація
проектних
пропозицій
прокладення
підземного
транспортного рівня громадського центру Сихова.
2.2.5. Розміщення молодіжного центру профілактики узалежнень о.Салезіан
УГКЦ.
2.3. Впровадження концепції житлової політики м. Львова на 2009-2018 рр.
2.4. Координація розроблення і впровадження Комплексної програми
благоустрою Львова
2.4.1. Координація робіт з фінансування і виконання проектів Комплексного
благоустрою.
2.4.2. Отримання та оцінка проекту Комплексного благоустрою Львова.
2.4.3. Впровадження проекту Комплексного благоустрою Львова.
2.4.4. Участь в організації тендеру на розміщення замовлень для реалізації
елементів Комплексного благоустрою Львова.
2.4.5. Координація роботи щодо розроблення Програми освітлення Львова
(грант з Бельгії).
2.5.Впровадження Програми «Парки Львова».
2.4.6. Координація розроблення проектної документації 10 основних парків
Львова. Початок реконструкції парків.
2.4.7. Координація розроблення проектів комплексного благоустрою та
дендрологічної реконструкції парків Львова.
У сфері природних ресурсів та регулювання земельних відносин
Розроблено проект Концепції розмежування земель державної та комунальної
власності м. Львова, яка має на меті обґрунтувати принципи поділу земель за
формами власності, групами власників і користувачів та за угіддями, визначити
шляхи, етапи, механізми та обсяги ресурсного забезпечення реалізації цього
процесу. У процесі реалізації концепції передбачено здійснити зонування території
міста та функціональне використання земельних ділянок.
З метою удосконалення, спрощення і прозорості процесу передачі земельних
ділянок у власність ініційовано прийняття таких нормативно-правових актів:
- Порядок вибору і надання земельних ділянок в оренду для розміщення об'єктів
некапітальної забудови. Він має розповсюджуватися на випадки забудови
орендарями земельних ділянок тимчасовими спорудами.
- Положення про порядок здійснення самоврядного контролю за використанням та
охороною земель у місті;
- Порядок здійснення землеустрою, як основного інструменту самоврядного
управління та впровадження заходів із раціонального використання і охорони
земель;
- Технічний регламент щодо картографічного забезпечення землеустрою та ведення
земельно-кадастрової інформації з визначенням необхідного обсягу картографічної
інформації.
За звітний період надходження від сплати орендної плати за землю склали
39423,1 тис. грн (у порівняні до 2007 року зросли в 1,6 раза), що складає 98,5%
виконання плану.
Станом на 01.01.2009 укладено:
- 1448 договорів оренди землі на суму 13 662,58 тис. грн;
- внесено 324 зміни до діючих договорів оренди землі щодо збільшення
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розміру орендної плати за землю на суму 6896 тис. грн;
- 270 договорів про земельний сервітут на суму 268,49 тис. грн/рік;
- 1376 угод про відшкодування втрат від неотримання коштів Львівською
міською
радою за
фактичне
землекористування
суб`єктами
підприємницької діяльності на орієнтовну суму орендної плати – 11652 тис.
грн.
За звітний період надходження від продажу землі до міського бюджету склали
31625,00 тис. грн, що складає 30% виконання плану, з них 5444,02 тис. грн від
продажу земельних ділянок на конкурентних засадах (аукціоні).
Протягом 2008 року із запланованих 5 земельних аукціонів (7 земельних ділянок
вартістю 45405,23 тис. грн) відбулось 2 аукціони, на яких реалізовано 2 земельні
ділянки вартістю 4550,00 тис. грн.
Причина низького рівня продажу земель у 2008 році полягає у зміні законодавства
України у сфері продажу земель несільськогосподарського призначення, що
зупинило продаж земельних ділянок від квітня до жовтня 2008 року.
У сфері інвентаризації земель
Протягом 2008р. надано в постійне користування земельні ділянки 61 школам
та ДНЗ м. Львова.
Підготовлено графічні матеріали щодо меж природо-заповідного фонду і
скеровано на затвердження сесією міської ради: зелена зона «Майорівка», парк
«Личаківський», в т.ч. меморіальний комплекс «Пагорб Слави», парк Кортумова гора,
парк Боднарівка.
Проведено інвентаризацію земель, які потрапляють в межі проектованих
об’єктів дорожньої та інженерно-транспортної інфраструктури м. Львова для
проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012».
Визначено перелік землекористувачів, що знаходяться в межах контурів
проекту реконструкції Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів».
Скеровано листи ОСББ та ЖБК про необхідність оформлення документів на
землю прибудинкових територій та надано роз’яснення про порядок набуття цих
земельних ділянок, а також розроблений алгоритм щодо визначення меж
прибудинкових територій багатоквартирних будинків, які перебувають на балансі
Львівських комунальних підприємств з обслуговування житлового фонду.
Проводяться роботи з погодження топографічних матеріалів щодо долучення до
меж м. Львова 2,5 тис. га лісів Брюховицького та Винниківського лісництва та
погодження їх меж.
Управління підготувало пропозиції з формування спільних інвестиційних проектів
розміщення нових виробництв, рекреаційно-житлових та інших об’єктів за
погодженням із територіальними громадами приміських зон.
За ініціативи управління розроблено Концепцію формування приміських зон м.
Львова та їх меж як складову частину формування містобудівної системи «Великий
Львів» (1-а черга) і програми розмежування земель державної та комунальної
власності (2-а черга), що має на меті обґрунтувати принципи поділу земель за
формами власності, групами власників і користувачів та за угіддями, визначити
шляхи, етапи, механізми та обсяги ресурсного забезпечення реалізації цього
процесу.
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У сфері створення та супроводу інформаційної системи земельнокадастрового обліку земель
З метою належного управління земельних ресурсів міста, спільно із
спеціалізованими організаціями розроблено програмне забезпечення щодо
створення місцевої реєстраційної кадастрової системи земель міста. Проведено
апробацію земельно-інформаційної (кадастрової) системи м. Львова, іде завершення
апробації системи із врахуванням місцевих умов та вводяться додаткові компоненти
щодо розширення меж її роботи. Придбано основний та додатковий сервери для
зберігання та обробки інформації.
У сфері виконання нормативних документів міської ради, державні закупівлі
На виконання ухвал міської ради визначено перелік земельних ділянок (97
ділянок загальною площею 179 га), на яких планується будівництво об’єктів для
проведення фінальної частини чемпіонату з футболу «ЄВРО-2012», розроблено
Концепцію формування приміських зон м. Львова та їх меж як складову частину
формування містобудівної системи «Великий Львів» (1-а черга) і програми
розмежування земель державної та комунальної власності (2-а черга),
проводиться робота щодо координації дій виконавчих органів Львівської міської,
Винниківської міської, Брюховицької та Рудненської селищних рад з питань
містобудування, архітектури та землеустрою.
Відповідно до річного плану державних закупівель на 2008 рік, було
проведено 5 процедур закупівель послуг, з них 3 процедури запиту цінових
пропозицій і 2 процедури відкритих торгів. Закупівлі проведено відповідно до
чинного законодавства України.
У сфері екології та благоустрою
До основних напрямків, по яких проводилася робота у сфері екології та
благоустрою належать:
1. Атмосферне повітря
На основі даних Львівського обласного центру з гідрометеорології та власних
досліджень (виконаних хімічною лабораторією КП «Адміністративно-технічне
управління») систематизовано та проведено аналіз (в т. ч. порівняльний) стану
забруднення атмосферного повітря м. Львова. Було визначено місця найбільшого
забруднення атмосферного повітря (одно- і багатокомпонентні перевищення ГДК).
Реалізація запропонованих шляхів для покращення існуючої ситуації є фінансовозатратною і тривалою в часі, проте врахування наявних даних при розробці стратегії
міського транспортного руху дасть змогу суттєво покращити стан атмосферного
повітря у м. Львові.
2. Промислові та побутові відходи
Розроблено схему розташування основних складів небезпечних відходів у
межах м. Львова. З метою оцінки впливу на навколишнє природне середовище
сховища кислих гудронів, що утворились в результаті діяльності ВАТ «Львівський
дослідний нафтомаслозавод» на території міського сміттєзвалища проводились
дослідження їх інфільтратів в межах Голосківського кладовища.
3. Водні ресурси
За результатами систематичного контролю за станом водних об’єктів міста
встановлено значні перевищення ГДК багатьох забрудників. Для покращення даної
ситуації підготовлено та направлено листи головам районних адміністрацій та
директору ЛКП «Зелений Львів» щодо розробки та погодження у департаменті
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містобудування планів робіт із санації водних об’єктів, розташованих на
підпорядкованих територіях та подано пропозиції щодо фінансування з
природоохоронного фонду заходів спрямованих на покращення стану водних
об’єктів.
Для покращення контролю якості стічних вод та відкритих водойм за кошти
міського фонду охорони навколишнього природного середовища закуплена
пересувна екологічна лабораторія. Проведено розчистку водних об’єктів на території
Музею народної архітектури та побуту у м. Львові, Регіонального ландшафтного
парку «Знесіння» та на вул. Холмській. Ведеться систематичний контроль за
виконанням плану-графіку будівництва локальних очисних споруд для налагодження
процесу очищення стічних вод підприємства ЗАТ «Ензим» з метою доведення їх
якості згідно встановленого ліміту.
4. Парки, лісопарки та зелені зони міста
Спільно з управлінням природних ресурсів та регулювання земельних відносин
проведено інвентаризацію матеріалів та документів для завершення робіт з
встановлення меж території парків, лісопарків та зелених зон у м. Львові.
Розпочато роботи по залученню та координації зусиль державних
природоохоронних органів, правоохоронних органів з метою охорони парків,
лісопарків та зелених зон міста. Налагоджено співпрацю з ДАІ, що дозволило різко
зменшити кількість заїздів автотранспорту на території парків.
5. Проведення тематичних природоохоронних операцій
5.1.Проведення Всеукраїнської тематичної природоохоронної акції «Первоцвіт 2008». В результаті виявлено понад 10 000 квітів Шафрану Гейфеля – виду,
включеного до Червоної книги України. Сума завданих державі збитків становить
120 000 грн. Науковцями ботанічного саду Львівського національного університету
імені Івана Франка було надано невідкладну допомогу й висаджено усі 10 000
первоцвітів.
5.2.В рамках проведення тематичної операції “Ялинка», вдалось спільно з
державними природоохоронними і правоохоронними органами, виявити незаконні
склади ялинок, привезених на продаж й притягати власників до відповідальності.
5.3.Проведено тематичну фотовиставку, присвячену дню довкілля “Парки – легені
міста» й розроблено тематичні плакати, присвячені боротьбі із засміченням парків,
які успішно використовувались в якості соціальної реклами.
Протягом 2008 року було підготовлено проекти 3 розпоряджень: «Про
утворення комісії для розгляду питань використання та збереження лісових ресурсів
у м. Львові», «Про утворення тимчасової комісії для розгляду виданих Державних
актів на право постійного користування земельними ділянками ботанічного саду та
дендрологічного парку державного вищого навчального закладу «Національний
лісотехнічний університет України», «Про організацію роботи щодо розроблення і
формування проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.
Львова на 2009 рік», 1 рішення «Про адміністративні послуги, що надаються
управлінням екології та благоустрою департаменту містобудування», 2 ухвал: «Про
затвердження Положення про міський фонд охорони навколишнього природного
середовища», «Про внесення змін до ухвали міської ради від 27.12.2007 № 1420
«Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Львова на 2008
рік».
За звітний період розглянуто 960 звернень громадян, юридичних та фізичних
осіб. Станом на 01.01.2009 року усі звернення розглянуто в термін згідно чинного
законодавства та надано відповіді.
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Робота регіонального ландшафтного парку «Знесіння»
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 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, освітньо-наукової 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.
Парк у 2008 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.
Штат Парку – 16 штатних одиниць.
Роботи з благоустрою в 2008 році велися Підприємством – ТзОВ
«Галбудпостач».
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Роботи з благоустрою території Парку за 2008 рік

Назва заходу:

1
Ремонт вхідних зон з
вул. Буської, Лісної
Видалення
пошкоджених,
засохлих дерев та кущів та
садіння нових дерев та
кущів
Ремонт
дитячих,
оздоровчих майданчиків та
інших
садово-паркових
об’єктів
Комплекс робіт для захисту
території від ерозії ґрунтів
Облаштування місць для
проведення літніх таборів
Ремонт господарських
приміщень, сходів, доріжок
Догляд за шкілкою,
клумбами, косіння трав,
очищення доріжок
Розчищення та благоустрій
озер на території парку
Формування крон дерев,
знешкодження омели
Прибирання парку,
вивезення сміття
Придбання обладнання та
інвентарю
Видалення аварійних дерев
Облаштування зони
відпочинку (геологічна
експозиція на вул. Довбуша,
24)
ВСЬОГО:

Державни
й
бюджет
пла
зві
н
т
на
рік
рік
2
3
х

Обласний
бюджет

Міський та районні
бюджети

план
на
рік

звіт
рік

план
на
рік

звіт
рік

4

5

6

7

х

х

25,3

25,3

х

%
Вико
н

Інші джерела
план
на
рік

звіт
рік

%
Вико
н.

9
х

10
х

11
х

х

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

8
100
100

х

х

х

х

38,5

38,5
100

х

х

х

х

29,3

29,3

х

х

х

х

5,8

5,8

х

х

х

х

4,8

4,8

х

х

х

х

16,3

16,3

100
100
100

х

х

х

100
х

х

х

х

45,2

45,2

х

х

х

х

20,0

20,0

х

х

х

х

56,9

56,9

х

х

х

х

100,0

100,0

х
100

45,0

100
100

х

х

45,0 100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

20,0

20,0

100

х

х

х

х
х

х
х

х
х

х
х

37,9

37,9

100

11,0
х

11,0
х

100
х

0,0

0,0

0,0

0,0

400,0

400,0

100

56,0

56,0 100

Згідно ст.23 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» на
регіональні ландшафтні парки покладається виконання завдань:
- збереження природного та історико-культурного середовища;
- сприяння та проведення освітньо-виховних заходів і науково-дослідної
роботи;
- створення умов для рекреації і туризму.
Для виконання покладених на Парк завдань, його дирекція організувала і провела за
звітний період цілий ряд робіт ( самостійно та із залученням юридичних і фізичних
осіб).
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Виконання програмно-цільового бюджету парку «Знесіння»
Показник продукту:
1
Кількість збереженої території, покритої мішаними
лісами, га
Кількість збереженої території, покритої трав’яною
рослинністю, га
Кількість збереженої території водних плес, га
Кількість створених місць для відпочинку
населення
Кількість проведених екскурсій громадянам
Кількість забезпечених та проведених навчань із
учнівською та студентською молоддю
Кількість проведених конференцій, пов’язаних із
збереженням довкілля
Кількість установ та організацій, яким надано
освітньо-культурні заходи
Участь у семінарах, конференціях, круглих столах
із еколого-освітньої тематики
Кількість проведених суспільно-масових заходів

Заплановано:
2
76,94

Виконано:
3
76,94

25,6

25,6

0,55
25

0,55

50
260

32
260

5

3

30

30

30

34

60

37

Діяльність в освітньому та науково-дослідному напрямку:

- Проведено лекції (12) з природоохоронної тематики «Наслідки підпалювань трави»,
«Форми охорони довкілля в умовах міста - приклад регіонального ландшафтного
парку «Знесіння»), загально-пізнавальної тематики («Капища Знесіння», «Знесіння –
перлина міста Львова», «Історичні загадки Знесіння», «Лікарські трави «Знесіння»,
«Тваринний світ «Знесіння», «Джерела парку «Знесіння»).
- Підтримка функціонування філії Кафедри екологічної економіки Національного
лісотехнічного Університету України на базі Інформаційно-освітнього центру Парку;
надання приміщень і технічна підтримка програми сприяння для Львова в контексті
проекту «3-стороння співпраця між містами Львів – Вроцлав – Дрезден для передачі
знань і ноу-хау в галузі екології».
- Налагоджено співпрацю з Люблінським католицьким університетом ім.Яна Павла ІІ
(Польща)
Проведені рекреаційно-туристичні заходи:

- Проведення екскурсій (32 екскурсії, сер. кількість екскурсантів - від 10-и до 35-и
чол.).
- Співпраця з пейнтбольним клубом «Shooters» у забезпеченні функціонування
пейнтбольного майданчика.
- Надання технічної підтримки для проведення літніх денних оздоровчих дитячих
таборів «Левеня», «Зелене Сховище», зеленої школи «Чистий край – чиста
планета».
- Участь в нарадах з питань розвитку залізнично-туристичного маршруту ПідзамчеЛичаків через парк «Знесіння».
Інформаційно-популяризаційна робота:

- Поширення друкованих видань про парк «Знесіння» (календарі, карти, путівники,
брошури), випущено буклет «Могила СС на цвинтарі Старого Знесіння»;
- Зустріч з волонтерами ЮНЕСКО в контексті програми паспортизації та
інвентаризації історичних пам’яток міста Львова.
- Зустріч та переговори з представниками Італії «Федерація парків Італії» про
співпрацю в рамках Європейського співробітництва.
- Зустріч та переговори з представниками Голландії «Федерація директорів парків
Голландії» про співпрацю в рамках Європейського співробітництва.
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Робота КП «Адміністративно-технічне управління» у частині нагляду за
дотриманням природоохоронного законодавства
Загальні показники
№
п/
п

Показники

2006р.

2007р.

2008р.

Проведено обстежень підприємств,
організацій
Складено приписів для усунення
порушень

259

261

394

280

222

323

3.

Виявлено недоліків, порушень

413

378

566

4.

Усунено порушень внаслідок приписів

253

208

278

5.

Нараховано збитків, грн.

1.
2.

32869

35185

69813

Обстеження природних об’єктів в межах м. Львова (проведення хімічних аналізів)
Природні об’єкти
Ставки, озера, річки, потічки

2006р.

2007р.

2008р.

41

46

45

Заходи з охорони та збереження міських зелених насаджень
№
п/п
1.

Показники
Протоколи про адмінправопорушення

2006р.

2007р.

2008р.

22

38

41

2.

Нараховано збитків за пошкодження,
знищення зелених насаджень, грн.

30860

31581

63425

3.

Відшкодовано збитків, грн.
(станом на 01.03.09р.)

32125

21536

37574

Протягом року було розглянуто 83 усні та письмові звернення фізичних та
юридичних осіб, більшість яких (66) стосувались знищення або пошкодження
зелених насаджень. Усі звернення були розглянуті, на письмові звернення
відповіді надані у встановлені терміни.
Кількість приведених до нормального стану будмайданчиків (шт.)
2006 р.
70

2007 р.
57

Кількість ліквідованих стихійних звалищ (шт.)
2006 р.
2007 р.
72
106
32

2008 р.
102
2008 р.
124

Кількість протоколів про адмінправопорушення за самовільне встановлені
МАФів (шт.)
2006 р.
147

2007 р.
172

2008 р.
121

У співпраці з райадміністраціями проведено облік МАФ, роз’яснювальну роботу з
підприємцями, що привело до скорочення кількості самовільно встановлених МАФів.
Робота у галузі зовнішньої реклами, спрямована на збереження архітектурного
середовища
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Показники

Од. виміру

2006р.

2007р.

2008р.

шт.

751

1071

1834

шт.

282

364

1378

шт.

751

1188

1834

шт.

1271

572

310

шт.

23

16

13

шт.

539

306

932

Виявлено порушень
в т.ч. самовільного встановлення
конструкцій
Скеровано приписів
Скеровано подань про порушення в
УуСЗПС
Підготовлено наказів про демонтаж
самовільно
встановлених
конструкцій
Внесено в накази самовільно
встановлених конструкцій

Позитивні кроки, на шляху впорядкування зовнішньої реклами:
- вперше проведена повна інвентаризація конструкцій зовнішньої реклами по місту
Львову;
- розробляється нова інформаційна система контролю за рекламою і
надходженнями.
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Малюнок 1
Генеральний план м. Львова

Малюнок 2
Ландшафтна карта м. Львова
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Малюнок 3
Комплексна програма благоустрою м. Львова

Надходження коштів до міського бюджету від сплати орендної плати за землю

45000

40020
39423,1

40000
35000
30000

25721,4

25059,4

25000
тис.грн

18637,7
20000

планові надходження
орендної плати за землю

17000

фактичні надходження
орендної плати за землю

15000
10000
5000
0
1
2006р.

2
2007р.

3
2008р.
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Затвердження меж парків м. Львова
Інвентаризація земель природо-заповідного фонду
(загальна кількість об'єктів )

15
3

5
Затверджено межі парків 2000-2008р.
Підготовлено проекти ухвал по затвердженню меж парків
Виготовляються планово-картографічні матеріали

Прийнято в експлуатацію об’єктів
340
350
300

278

250
225

250

215
200

200

2006 шт.
2007 шт.

150

2008 шт.
100

34

41

43

50
0
Багатоквартирні
житлові будинки

Об`єкти
соцкультпобуту

Індивідуальні
житлові будинки
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Розподіл коштів на догляд та утримання парків, лісопарків та зелених зон
м. Львова у 2008 році (2 957,5 тис. грн)
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Департамент житлового господарства та інфраструктури
Управління капітального будівництва
У 2008 році обсяг капітальних вкладень за рахунок бюджету розвитку міського
бюджету, цільового фонду розвитку соціальної інфраструктури, субвенцій державного
бюджету та інших джерел по управлінню капітального будівництва складав 451,28 млн
грн (в тому числі 200 млн грн видатків, що передбачалися на будівництво і
реконструкцію об'єктів, пов'язаних з проведенням фінальної частини Чемпіонату Європи
з футболу «ЄВРО-2012»), в тому числі за джерелами фінансування:
Бюджет розвитку міського бюджету, у тому числі 200 млн грн
видатків, що передбачалися на будівництво і реконструкцію
об’єктів, пов'язаних з проведенням фінальної частини
Чемпіонату Європи з футболу «ЄВРО-2012», з яких 120 млн
грн нерозподілених видатків
Цільовий фонд розвитку соціальної інфраструктури
Субвенції державного бюджету
Інші джерела фінансування (обласний бюджет, субвенція
Малехівської сільради, резервний фонд, кошти інвесторів)

352,94 млн грн

13,67 млн грн
80,51 млн грн
4,15 млн грн

Виконання робіт станом на 1.01.2009 року становить 188,2 млн грн, (у
порівнянні з 2007 роком – 123,3 млн грн), в тому числі:
Бюджет розвитку міського бюджету
Цільовий фонд розвитку соціальної інфраструктури
Субвенції державного бюджету
Інші джерела фінансування (обласний бюджет, субвенція
Малехівської сільради, резервний фонд, кошти інвесторів

119,135 млн грн
8,006 млн грн
56,627 млн грн
4,38 млн грн

Фінансування робіт станом на 1.01.2009 року склало 169,0 млн грн, в тому числі:
Бюджет розвитку міського бюджету
94,3 млн грн
Цільовий фонд розвитку соціальної інфраструктури
3,82 млн грн
Субвенції державного бюджету, інші кошти державного 69,26 млн грн,
бюджету
Оголошено 127 процедур закупівель (тендерів), з них за результатами
проведених торгів укладено 106 договорів:
- відкриті торги – 102 шт.
- закупівля в одного учасника – 4 шт.
У сфері шляхового господарства
Планом передбачено виконання робіт з загальним обсягом фінансування 48,6 млн грн
(у порівнянні з 2007 роком 15,172 млн грн)
Роботи проводились на 6 об’єктах, а саме:
- Будівництво трамвайної колії на житловий масив «Сихів» і вул. Стуса (І черга)
- Реконструкція вул. І.Мечникова від вул. Личаківської до вул. К.Левицького (І етап
реконструкції)
- Реконструкція вул. Чупринки на ділянці від вул. С.Бандери до вул. Київської
- Реконструкція вул. Городоцької (від вул. Кульпарківської до вул. Чернівецької)
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- Реконструкція пл. Ярослава Осмомисла
- Реконструкція пл. Торгової.
Роботи з реконструкції вул. Чупринки завершені, на решті об’єктів – виконані
певні етапи робіт, або завершені частково. На інші об’єкти розроблено проектнокошторисну документацію, проте роботи на об’єктах не розпочаті.
Сума виконаних робіт становить 43,123 млн грн Профінансовано 36,776 млн
грн (Діаграма 1)
У сфері заходів із енергозбереження в установах освіти
На заходи з енергозбереження передбачено видатків на суму 37,1 млн грн
Загалом, виконано робіт на 29,438 млн грн, профінансовано 21,263 млн грн (у порівнянні
з 2007 роком 10,108 млн грн). Роботи виконувались на 39 об'єктах, в основному по
заміні вікон та дахів, влаштування котелень та заміни систем теплозабезпечення. На
об’єктах освіти забезпечено подачу тепла в осінньо-зимовий період (Діаграма 2).
Продовжується будівництво навчально-виховного комплексу «Дошкільний
навчальний заклад першого ступеня» у м/р Сихів-18 , добудовується СЗШ № 74 в с.м.т.
Рудно.
У сфері видатків на об’єкти охорони здоров’я
Загалом було передбачено видатків в сумі 8,9 млн грн, виконано робіт на 6,975
млн грн, профінансовано 4,319 млн грн (у порівнянні з 2007 роком 4,838 млн грн).
Роботи виконувались на 8 об'єктах, зокрема:
- Реконструкція котельні ПС № 1 «Станція швидкої медичної допомоги» на вул.
Київській,31,
- Реконструкція пральні 7-ї міської клінічної лікарні із заміною обладнання,
- Реконструкція лікувального корпусу 8-ї лікарні з влаштуванням шатрового даху та
надбудовою на вул. Навроцького,23,
- Реконструкція дитячого стаціонарного відділення ЛК ММО «Фтизіопульмонологія» на
вул. Замарстинівській, 274.
Видатки у сфері культури
На заходи у сфері культури передбачено видатків в сумі 13,39 млн грн,
виконано робіт на 8,028 млн грн, профінансовано 5,067 млн грн (у порівнянні з 2007
роком 1,499 млн грн), Діаграма 4.
Роботи виконувались на 16 об'єктах, зокрема:
- Реконструкція приміщень Першого Українського театру для дітей та юнацтва, вул.
Гнатюка, 11
- Реконструкція Палацу культури ім. Г.Хоткевича, вул. Кушевича, 1
- Реконструкція музичної школи №10 на вул. Пулюя,7
- Реставрація пам'ятки архітектури 17 ст. Львівського Будинку органної та камерної
музики по вул. С.Бандери, 8.
У сфері реконструкції парків міста
На реконструкцію парків міста передбачено видатків в сумі 5,15 млн грн,
виконано робіт на 1,623 млн грн, профінансовано 0,831 млн грн (у порівнянні з 2007
роком 0,568 млн грн), (Діаграма 5).
Роботи виконувались на таких об’єктах:
- Реконструкція парку ім. І.Франка
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- Реконструкція та організація території парку «Високий Замок»
- Реконструкція та ландшафтне облаштування парку «Залізна Вода»
- Реконструкція та ландшафтне облаштування Личаківського парку
- Реконструкція парку – пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного
значення «Стрийський парк»
Не розпочаті заплановані роботи з будівництва парку ім. Папи Римського Івана Павла
ІІ.
У сфері проектних робіт
Передбачено загальну суму видатків в розмірі 65,2 млн грн, виконано робіт на 41,093
млн грн, профінансовано 45,441 млн грн (у порівнянні з 2007 роком 42,556 млн грн)
Роботи виконувались на таких найважливіших об’єктах:
- Реконструкція приміщення стоматполіклініки на проспекті Червоної Калини під
Сихівську районну адміністрацію
- Реконструкція нежитлових будинків по вул. Саксаганського,13, вул. Стецька,13 , вул.
І.Франка, 30
- Будівництво 94 квартирного житлового будинку на вул. П.Полуботка - (ІІ черга
будівництва - 59 кв.) для відселення мешканців будинків, розташованих в історичній,
частині міста
- Відновлення та впорядкування військових могил, військових меморіалів на території
ЛКП «Личаківський цвинтар», на вул. Мечнікова та вул. Пасічній, будівництво нижньої
частини меморіалу воїнам УГА на території ЛКП «Музей «Личаківський цвинтар»
- Реконструкція нежитлових приміщень для управління державної реєстрації та єдиного
реєстраційного офісу на вул. Весняній,4
- Впорядкування поховань жертв тоталітарного режиму на Янівському цвинтарі.
У сфері збереження, розвитку та реконструкції пам’яток історії та культури
Загалом передбачено коштів в сумі 35,5 млн грн, в тому числі 30,0 млн грн
субвенції державного бюджету, виконано робіт на 24,930 млн грн, профінансовано
21,471 млн грн (у порівнянні з 2007 роком 11,159 млн грн).
Роботи виконувались на 19 об'єктах, зокрема:
- Реконструкція приміщень Музею національно-визвольних змагань на вул. Лисенка
№23а
- Реконструкція та реставраційно-ремонтні роботи будинку Ратуші, пл. Ринок, 1 в м.
Львові
- Будинок міського арсеналу у м. Львові, вул. Підвальна, 5
- Національний музей українського мистецтва, вул. Драгоманова, 42
- Монастир Домініканців, пл. Музейна та інші.
У сфері субвенції державного бюджету передбачено видатків в сумі 37,3 млн грн, в
тому числі 25,5 млн грн субвенції державного бюджету на соціально-економічний
розвиток та на заходи з енергозбереження, виконано робіт на 28,167 млн грн,
профінансовано 30,775 млн грн (у порівнянні з 2007 роком 36,486 млн грн)
Роботи виконувались на 19 об'єктах, зокрема:
- на об’єктах енергетичного та водопровідно-каналізаційного господарства міста
- будівництво збірників-інфільтратів на Грибовицькому сміттєзвалищі
- будівництво школи в с. Малехів.
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У сфері будівництва і реконструкції об’єктів, пов’язаних з проведенням
фінальної частини чемпіонату Європи з футболу «ЄВРО-2012»
У 2008 році управління було замовником з будівництва і реконструкції
об’єктів, пов’язаних з проведенням фінальної частини чемпіонату Європи з
футболу
«ЄВРО-2012». Управлінням розпочато будівництво стадіону на вул.
Стрийській – Кільцевій. Генпідрядника з будівництва стадіону було визначено у
листопаді 2008 року, ним став ТзОВ ПБП «Азовінтекс» (угода №107 від 12.11.2008 року).
Дозвіл інспекції ДАБК на виконання підготовчих робіт з будівництва стадіону отримано
19.12.2008 року. Виконані підготовчі роботи, а саме: зрізка дерев лісопосадки на суму
113,888 тис. грн, зняття чорнозему на суму 333,229 тис. грн. Також виконані
загальнобудівельні роботи з влаштування доріг та майданчиків на суму 2267,665 тис.
грн фундаменти під встановлення баштових кранів на суму 548,440 тис. грн. Загальна
сума виконаних робіт з будівництва стадіону становить 3263,224 тис. грн. Крім цього
ТзОВ ПБП «Азовінтекс» надав акти на передислокацію техніки і обладнання на суму
694,015 тис. грн.

Управління транспорту та зв’язку
У сфері міського пасажирського транспорту
У 2008 році пасажирські перевезення у м. Львові здійснювались ЛКП
«Львівелектротранс», ЛК АТП №1 та 23 перевізниками різних форм власності. У місті
функціонує 82 міських автобусних маршрути, на яких щоденно працює в середньому
920 автобусів різної місткості, 10 трамвайних маршрутів та 11 тролейбусних
маршрутів (Діаграма 1, 2).
Через зменшення фінансування з державного бюджету на покриття збитків від
перевезення пільгових категорій пасажирів з 01.03.2008р. закрито автобусний
маршрут №1, який працював у звичайному режимі роботи.
Проводячи оновлення електротранспорту за рахунок коштів міського і
державного бюджету ЛКП «Львівелектротранс» придбано 2 нових тролейбуси з
низьким рівнем підлоги, які пристосовані для перевезення людей з особливими
потребами. Всього протягом 2006-2008 рр. для ЛКП «Львівелектротранс» придбано
13 нових низькопідлогових тролейбусів. Також за кошти міського бюджету ЛКП
«Львівелектротранс» придбано 11 од. вживаних капітально відремонтованих
трамваїв Чеського виробництва. Всього протягом 2007-2008 рр. придбано 22 вагони.
У 2008 році було ініційовано і розпочато реалізацію «Концепції створення
потужностей для виготовлення трамваїв з шириною колії 1000 мм». Основним
напрямком Концепції є створення на базі депо ЛКП «Львівелектротранс» серійного
виробництва трамвайних вагонів для колії шириною 1000 мм. Причиною прийняття
такого рішення є майже 100% знос наявних трамвайних вагонів, термін експлуатації
яких закінчився 5-10 років тому, а також відсутність в Україні виробництва вагонів з
шириною колії 1000 мм.
Відповідно до умов договорів на право перевезення пасажирів
автотранспортом, на міських маршрутах пасажирського автотранспорту на
01.01.2009 року оновлено приблизно 90% транспортних засобів. (Станом на
01.01.2008 р. перевізниками було оновлено 85% транспортних засобів.) На
оновлення перевізниками залучено близько 150 млн грн Коштів міського бюджету на
оновлення парку автотранспорту не залучалось.
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З метою впорядкування руху приміського та міжміського пасажирського
автотранспорту на території м. Львова та у його центральній частині, а також
ліквідація самовільно утворених кінцевих зупинок автобусних маршрутів приміського
та міжміського сполучення на території м. Львова неодноразово спрямовувалися
відповідні листи та пропозиції до обласної держадміністрації, без якої вирішення
цього питання неможливе.
Управлінням підготовлено та затверджено виконавчим комітетом рішення
«Про затвердження Положення про організацію мережі таксомоторних стоянок у м.
Львові». На території міста здійснюють таксоперевезення орієнтовно 5-6 тис.
автомобілів. На кінець 2008 року обладнано лічильниками понад 2000 автомобілів
таксі (на початок 2008 року кількість встановлених лічильників була орієнтовно 200
од.)
Проведено 2 аукціони з визначення операторів паркування автотранспорту. В
2008р. до збору коштів за паркування автотранспорту на території м. Львова було
залучено 51 оператора паркування для обслуговування 97 вулиць (3949 місць), 134
місць відведено таксоперевізникам під паркування (стоянку) таксі та 457 місць
надано юридичним особам для паркування службового автотранспорту. Загалом, під
паркування задіялось 4540 місць. За 2008 рік за паркування надійшло у міський
бюджет 2056,2 тис. грн (Діаграма 3).
Створено електронну карту всіх зон паркування, встановлено 3 паркомати для
збору коштів.
У сфері зв’язку
Сьогодні у м. Львові послуги зв’язку надають 6 операторів телефонного
зв’язку, які створили свої мережі: ЛФ ВАТ «Укртелеком», ДП ТзОВ «Фарлеп», ТзОВ
«Аркада», ТзОВ «Телком», СП «Українська хвиля», ТзОВ «Голден Телеком», а також
відомчі АТС підприємств та організацій.
На початок 2009 року ємність телефонних станцій у м. Львові становить 249,7
тис. номерів (на 01.01.08р. було 239,3 тис. номерів), щільність домашніх телефонів
на 100 сімей – 89,3 номерів.
Внаслідок перерозподілу сфері кабельного телебачення послуги фактично
надають 4 підприємства: ТзОВ «Воля-Кабель», ПМП «Центуріон»,ТзОВ «Діалект»,
ТзОВ «ОДЕКО».
Завершилося будівництво мережі КТБ на 230 тис. потенційних абонентів.
Фактично користується послугами приблизно 140 тис. абонентів.
Управлінням розроблене та прийняте виконавчим комітетом рішення «Про
внесення змін та доповнень до рішення виконкому від 31.08.2007р №675 «Про
порядок будівництва базових станцій стільникового зв’язку у м. Львові», яким чітко
встановлено перелік проходження документів для отримання дозволу на будівництво
БССЗ та нарахування інвестиційного внеску на розвиток соціальної інфраструктури.
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Додатки
Діаграма 1
Кількість одиниць транспорту, що працює на міських маршрутах загального
користування

автобус

трамвай

тролейбус

1200
1000
800
600
400
200
0
2005

2006

2007

2008

Діаграма 2

Кількість перевезених пасажирів у 2008 році, млн.чол.
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Діаграма 3
Динаміка надходжень збору за паркування автотранспорту
протягом 2006-2008р.
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Управління інженерного господарства
Основні напрямки господарської діяльності є: теплопостачання, водопостачання та
водовідведення, зовнішнє освітлення, капітальний ремонт об’єктів шляховомостового господарства, санітарне (літнє) та зимове прибирання доріг, надання
послуг із захоронення, утримання міських цвинтарів, тощо.
В
рамках
реалізації
Програми
реконструкції
та
модернізації
теплоенергетичного господарства м. Львова за кошти міського бюджету та
субвенційні кошти було виконано робіт на суму 62,9 млн грн.
За кошти міського бюджету та субвенційні кошти відремонтовано
водопровідно-каналізаційних об’єктів та мереж на суму 34508,7 тис. грн.
Для забезпечення місцевого співфінансування проекту «Водопостачання та
каналізування м. Львова» (повернення позики Світовому Банку та сплату відсотків за
її користування) з міського бюджету виділено 8733,1 тис. грн.
Для оплати виконаних робіт та проведення заходів з благоустрою з міського
бюджету виділено суму 10890,770 тис. грн, виконано робіт капітального ремонту
об`єктів благоустрою на суму 1554,147 тис. грн.
На утримання світлофорних об’єктів використано коштів 847,0 тис. грн.
Виконано робіт капітального ремонту та реконструкції об’єктів шляховомостового господарства на суму 30570,0 тис. грн.
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Для відновлення основних засобів та покращення фінансового стану
підпорядкованих управлінню комунальних підприємств на поповнення їх статутного
фонду з міського бюджету надійшло коштів на суму 22424,5 тис. грн:
- ЛКП «Залізничнетеплоенерго» – 4292,0 тис. грн
- ЛМКП «Львівводоканл» – 5773,1 тис. грн
- ЛКАТП 1339 – 3307,4 тис. грн
- ЛМКП «Львівтеплоенерго» – 9052,0 тис. грн
У сфері теплопостачання
Найбільші виробники теплової енергії є ЛМКП «Львівтеплоенерго» і ЛКП
«Залізничнетеплоенерго», які виробляють 90 % всієї теплової енергії. На балансі
даних підприємств перебуває 143 джерел теплопостачання.
Проведено ряд технічних та організаційно-технічних заходів в рамках
підготовки до опалювального сезону 2008-2009 рр. (Таблиця 1)
За кошти підприємств виконано мінімально-необхідний обсяг робіт на суму 16
млн грн та забезпечено 100% технічну готовність об’єктів до опалювального сезону.
За підсумками року зросла дебіторська заборгованість підприємств
теплопостачання на 39,9 млн грн Основний боржник – населення (79 %). Неповнота
розрахунків населення (91,4%) призвела до зростання боргу за теплову енергію на
19,9 млн грн Загальна заборгованість населення на початок 2009 року становить
116,9 млн грн.
Основними завданнями на 2009 рік у сфері теплопостачання є:
- залучення інвестицій для реконструкції та модернізації основних засобів
виробництва теплопостачальних підприємств
- впровадження заходів по зменшенню питомих затрат палива на виробництво
теплової енергії шляхом модернізації існуючої системи централізованого
теплопостачання з застосуванням енергоощаднього обладнання та переходу
на альтернативні до газу види палива,
- ліквідація та реконструкція підвальних котелень.
У сфері водопостачання і водовідведення
Водопостачання м. Львова здійснюється з 17 водозаборів, розташованих до
110 км від міста. Подачу води здійснюють 26 водопровідних станцій, а
водовідведення – 12 каналізаційних насосних станцій.
Для транспортування води задіяно 1830,8 км водопровідних мереж, з них 506,1
км. знаходяться в аварійному стані та 637,8 км каналізаційних мереж, з них
аварійних 177,2 км.
На виконання Програми покращення водозабезпечення споживачів м. Львова
у 2008р. здійснені роботи на суму 34 508,7 тис. грн з передбачених 74 250,0 тис. грн.
Дебіторська заборгованість ЛМКП «Львівводоканал» зросла на 20,7 млн грн і
становить 105,5 млн грн Кредиторська заборгованість зросла на 9,06 млн грн і
становить 41,7 млн грн.
Проведено роботи із встановленням квартирних лічильників води. Загалом,
кількість квартирних лічильників води становить 377,8 тис. шт., що охоплює обліком
66 % абонентів.
45

Загалом ЛМКП «Львівводоканал» надано послуг з водопостачання та
водовідведення на суму 158,97 млн грн Рівень розрахунків споживачів становить
87% .
Основними завданнями на 2009 рік є:
- цілодобове водопостачання
- покращання фінансового стану ЛМКП «Львівводоканал»
- реалізація заходів, які дозволять зменшити втрати води у мережах
- робота із мешканцями, з метою покращання стану розрахунків за надані
послуги.
Перелік робіт, які передбачені у 2009р. у сфері водопостачання, відображено у
Таблиці 2.
У сфері благоустрою
З міського бюджету освоєно коштів:
10890,770 тис. грн – для оплати виконаних робіт і заходів з благоустрою
1554,147 тис. грн – для виконання робіт капітального ремонту.
Для ЛКАТП-1339 придбано спеціальної техніки на загальну суму 8307,4 тис.
грн. Крім цього, для забезпечення робіт з механізованого прибирання доріг у літній
період придбано і передано в ЛКАТП-1339 та ЛКП «Шляхово-ремонтне підприємство
Франківського району» вакуумно-підмітальні машини на загальну суму 1900,0 тис.
грн.
Для санітарного прибирання районним адміністраціям у 2008 році виділено
коштів на загальну суму 28460,5 тис. грн.
На виконання Правил благоустрою і утримання території м. Львова придбано
та встановлено чавунних урн 151 шт. – 483,804 тис. грн, урн з гранітної крихти 90
шт. – 19,8 тис. грн.
Основними завданнями на 2009 рік є:
З метою вирішення проблемних питань у сфері благоустрою та підвищення
якості та ефективності виконуваних робіт планується у березні 2009 р. винести на
розгляд виконавчого комітету рішення щодо реорганізації ЛКАТП №1339, ЛКП
«Шляхово-ремонтних підприємств районів» шляхом злиття вищезазначених
підприємств у Львівське міське комунальне підприємство «Львівавтодор».
У сфері зовнішнього освітлення
У 2008 році на зовнішнє освітлення освоєно 8342,77 тис. грн в т.ч.:
- на експлуатацію – 7829,07 тис. грн (утримання зовнішнього освітлення – 2399,9
тис. грн; оплата за спожиту електоенергію – 4579,2 тис. грн; утримання аварійнодиспечерської служби (АДС) – 849,97 тис. грн.
- на капітальний ремонт – 513,7 тис. грн, в результаті чого відремонтовано 27
вулиці (Характеристика існуючого стану зовнішнього освітлення показано в Таблиці
3).
З метою економії енергоресурсів проведені роботи по заміні 1576
електросвітильників на нові енергозберігаючі. Покращено освітлення 112 вулиць.
Загалом, освітленість по місту в середньому складає 83%.
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У сфері вулично-шляхової мережі міста
У місті Львові налічується 1300 міських вулиць загальною довжиною 580
кілометрів, площа проїжджої частини яких становить 4 465,3 тис. м2.
Протягом року відремонтовано 69,06 тис.м2 дорожнього покриття (1,55 % від
його площі у місті) на суму 30,57 млн грн.
Районними адміністраціями міста проведено поточний ремонт 7,044 тис. м2
дорожнього покриття із мозаїки та бруківки, і 211,258 тис. м2 асфальто-бетонного
покриття (що становить 4,89 % від його площі у місті) на суму 31,48 млн грн.
На поточний ремонт та експлуатацію світлофорних об’єктів використано
коштів у сумі 847,0 тис. грн. Також встановлено 2 нових світлофорних об’єкти на
перехресті проспекту Червоної Калини – вул. Сихівська, на проспекті Червоної
Калини, 70; та 1 об’єкт – капітально відремонтовано.
Встановлено 7 елементів примусового обмеження швидкості. Відновлено та
замінено фізично зношених 480 дорожніх знаків.
Проблемні питання:
- не вдалося завершити капітальний ремонт вулиць Ярослава Мудрого,
Скорини, Ужгородської, Івана Франка, Шпитальної, проїзду Крива Липа. (Причина переможцями тендерних закупівель стали недостатньо кваліфіковані підрядні
організації).
- не завершено реконструкцію вул. Наукової (несприятливі погодні умови)
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Таблиця 1
Інформація про входження в опалювальний сезон 2008-2009 рр.
по об’єктах теплопостачання комунальних підприємств
02.11.2008р.
(1-ша доба)

04.11.2008р.
(3-тя доба)

1-й тиждень

запущено

запущено

запущено

Підприємство
котельні

%

ЦТП

%

котельні

%

ЦТП

%

котельні

%

ЛМКП
«Львівтеплоенерго»

65

54

119

100

117

97

114

100

121

100

114

100

ЛКП
«Залізничнетеплоенерго»

20

98

35

100

20

98

35

100

22

100

35

100

Разом

85

60

149

100

137

97,5

149

100

143

100

139

100

1

ЦТП

%

Таблиця 2
Перелік робіт, виконання яких передбачено у 2009 році
Назва об’єкту
Заміна водопровідних мереж на пр. Свободи D=200мм., L=1,2км.
Заміна каналізаційного колектора на вул. Д.Грицая та вул.
Переяславській
Будівництво інженерних мереж індивідуальної забудови ж/м
с. Білогорща
Каналізування вул. Естонської
Каналізування вулиць Кримська, Бучми
Каналізування вул. Р.Купчинського
Капітальний ремонт вул. Митрополита Липківського – Кордуби.
Каналізаційний колектор
Капітальний ремонт водопроводу на вул. Б.Хмельницького –
Липинського
(у т.ч. проектні роботи)
Капітальний ремонт водопроводу на вул. Хвильового
Капітальний ремонт аварійного водопровідного вводу до ЦТП
на вул. Миколайчука, 26а
Капітальний ремонт каналізаційної мережі у житловому масиві
«Білогорща»

Передбачено коштів
тис. грн
2335,9
1070,0
900,0
509,0
1300,0
300,0
1000,0
1100,0
800,0
49,5
67,184

Капітальний ремонт каналізаційних мереж

134,316

Місцеве співфінансування проекту Водопостачання та каналізування м.
Львова

9857,0

Всього

16422,9

2

Таблиця 3
Характеристика існуючого стану зовнішнього освітлення

№
з/п

Назва обладнання, машин і
механізмів

Од.
виміру

Кількість
наявного
обладнання

Замортизовано
обладнання
машин і
механізмів

Замортизовано
обладнання
машин і
механізмів, %

1.

Повітряні лінії (ПЛ)

км

602,1

246,3

40,9

2.

Кабельні лінії (КЛ)

км

231,8

152,04

65,6

3.

Шафи управління системи ЗО

шт.

298

163

54,7

4.

Опори з/б

шт.

6259

4431

70,8

5.

Опори металеві

шт.

3876

3795

97,9

6.

Опори дерев’яні

шт.

32

32

100

7.

Електросвітильники

шт.

23172

9547

41,2

8.

Спецмашини і механізми

од.

21

3

2
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Примітка

2 од. підлягають
списанню, 3 од.
потребують
капремонту

Управління житлового господарства
Житловий фонд м. Львова налічує 19816 житлових будинків, заг.пл.
13735,2 тис.кв.м. , з яких (Діаграма 1):
402 житлових будинків підприємств, організацій, заг.пл. 1064,7 тис. кв.м
265 житлових будинків ЖБК, заг.пл. 1184,1 тис.кв.м.
10170 приватних будинків, заг. пл. 1309,2 тис.кв.м.
8695 житлових будинків, заг.пл. 9504,3 тис. кв.м, які знаходяться у
власності територіальної громади м. Львова, де 8256,6 тис.кв.м.
приватизовано, що становить 86,6 % (Діаграма 2).
У 2008 р. за кошти державної субвенції при співфінансуванні міською радою
департаментом встановлено 130 вузлів обліку та регулювання подачі теплової
енергії на загальну суму 2,553 млн. грн.
Станом на 01.01.2009 року з 1560 житлових будинків комунальної власності
міста, які обладнані системами центрального опалення, 1127 будинків обладнано
лічильниками обліку теплової енергії. Для забезпечення 100% обліку споживання
теплової енергії у житлових будинках комунальної власності міста необхідно
обладнати вузлами обліку ще 433 будинки – це 760 лічильників теплової енергії.
У сфері впорядкування вивезення та утилізація твердих побутових відходів
Із запланованих на 2008р. 1326,6 тис. грн на об’єкт «Сміттєзвалище в с.
В.Грибовичі – будівництво збірників фільтрату» (376,6 тис. грн – бюджет розвитку
міського бюджету, 950,0 тис. грн – субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на соціально-економічний розвиток) освоєно 768,6 тис. грн.
Збудована станція хімічної очистки, встановлено обладнання для очистки
інфільтрату, ведеться наладка обладнання. Виконано роботи з встановлення ваг (2
шт.), збудовано КПП. Завершено роботи по зовнішньому освітленню, підведено
мережі водопроводу і каналізації.
Вирішено питання щодо забезпечення оздоровчими путівками дітей сіл
Грибовицької та Малехівської сільських рад. У 2008 році організовано 2 заїзди на
175 дітей та 11 супроводжуючих на суму 180 тис. грн.
У сфері капітального ремонту та технічного обслуговування житлового фонду
У відповідності
до затвердженого титульного списку об'єктів
капітального ремонту житлового фонду м. Львова у 2008 році було
передбачено 26 984,9 тис. грн коштів з міського бюджету. Фактично
використано 22 758,2 тис. грн, за які проведено ремонтні роботи у 383 житлових
будинках (Діаграма 3).
У 167-ми будинках виконані роботи з капітального ремонту покрівель на суму
10669,37 тис. грн (Діаграма 4).
Виконані роботи по ремонту балконів у 10-ти житлових будинках,
протиаварійні роботи у 159-ти житлових будинках на суму 8668,25 тис. грн
Окрім того, проведено заміну газових та електроплит на загальну суму 200,0
тис. грн.
У рамках виконання Програми технічної експертизи, модернізації та заміни
ліфтів бюджетом міста на 2008 рік були передбачені кошти в сумі 3277,28 тис. грн За
вказані кошти проведено ремонт ліфтів у 32-х житлових будинках та проведено
технічну експертизу у 82-х ліфтів на суму 354,04 тис. грн (Діаграма 5).

Відповідно до Програми ремонту протипожежних систем автоматики та
димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості міським бюджетом на
2008 рік передбачені кошти у сумі 500,0 тис. грн, за які частково проведені роботи у
4-х житлових будинках на суму 380,83 тис. грн.
Станом на 01.01.09р. у м. Львові зареєстровано 279 ОСББ, що складає понад
7% від площі будинків комунальної власності. Досить позитивна тенденція
створення об’єднань у місті спостерігалася у 2007-2008роках (Діаграма 6).
За кошти міського бюджету в сумі 2 450 тис. грн у 2008р. проведено окремі
ремонтні роботи капітального характеру (покрівлі, інженерні мережі, фасади та
ін.) у 23-х будинках ОСББ.
Міжвідомчою комісією при виконавчому комітеті було розглянуто 76
питань, по яких прийняті наступні рішення:
- надання дозволів на реконструкцію, переобладнання нежитлових
приміщень під житлові – 31 питання. Прийняті позитивні рішення по 12
питаннях
- визнано аварійним, що загрожують обвалом – 5 будинків
- визнано непридатними для проживання – 3 квартири
- надано дозвіл на реконструкцію і капітальний ремонт будинків
(квартир) по 4-х адресах
- виведено з аварійного стану – 3 квартири, а також надано дозвіл на
виведення з аварійного стану будинків №4 на вул. Вірменській та №27 на пл.
Ринок.
- надано дозвіл на переобладнання горищного приміщення під житло на
вул. Степана Бандери, 45.
Крім цього проведено 11 засідань міжвідомчої комісії з питань відключення
квартир, під’їздів і будинків від системи централізованого опалення та влаштування в
них автономного опалення на яких розглянуто 68 звернень. Підготовлено 14 проектів
рішення, які були винесені на розгляд виконавчого комітету міської ради.
У сфері зарахування громадян на квартирний і кооперативний облік та
закріплення житла
Станом на 01.01.2009 року у Львівській міській раді на обліку по поліпшенню
житлових умов перебувають:
- на квартирному обліку – 24433 сім’ї (перший черговик з 1964 року):
у списку для першочергового надання житла – 6924 сім’ї
у списку для позачергового надання житла – 1657 сімей
- на кооперативному обліку – 16177 сімей:
у списку для першочергового вступу в члени ЖБК – 4535 сімей.
Протягом року на квартирний облік було зараховано
кооперативний – 316 сімей (Діаграма 7).
Знято з квартирного та кооперативного обліків 184 сім’ї.

628 сімей, а на

Впроваджено Програму автоматизації квартирного та кооперативного обліків у
Львівській міській раді «ЧЕРГА», що дозволило розширити доступ користувачів до
бази даних черговиків міської ради.
Змінено статус 18-ти гуртожитків в житлові будинки, в наслідок чого покращено
житлові умови 1470 сімей.
Черговикам міської ради надано 22 квартири (17 – з метою тимчасового
поліпшення житлових умов до підходу основної черги, 5 – повноцінні квартири).
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Для відселення мешканців з аварійних будинків, що загрожують обвалом,
надано 17 квартир.
Станом на 01.01.2009 року необхідно відселити мешканців з 112 квартир
будинків, що загрожують обвалом. Для відселення необхідно надати 123 квартири
загальною площею 6304 кв.м. Для вирішення цієї проблеми необхідно кошти в сумі
28159968 грн.
Крім цього департаментом житлового господарства та інфраструктури
протягом 2008 року:
1. організовано
проведення
толок
Львівськими
комунальними
підприємствами (кожних два тижні)
2. розроблено та затверджено індивідуально по кожному будинку тариф на
послуги з утримання будинків та прибудинкових територій
3. розроблено та затверджено Єдиний договір про надання житловокомунальних послуг
4. розроблено уніфіковану структури ЛКП та приведено у відповідність
штатні розписи
5. запроваджено систему інформування мешканців про надання послуг ЛКП
шляхом вивішування інформаційних оголошень у житлових будинках
6. досягнуто позитивних результатів у фінансово-господарській діяльності
ЛКП
7. організовано та здійснено ліквідацію наслідків буревію 23.06.2008 року
на загальну суму 10652,2 тис. грн.
8. організовано ліквідацію наслідків вибуху у житловому будинку № 14 на
вул. Костюшка.

Додатки
Діаграма 1
Структура житлового фонду м. Львова
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Діаграма 2
Житловий фонд територіальної громади м. Львова
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Діаграма 3
Динаміка проведення ремонтних робіт у будинках житлового фонду м. Львова
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Діаграма 4
Довідка по капітальному ремонту покрівель
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кількість відремонтованих покрівель

Діаграма 5
Динаміка проведення модернізації, капітального ремонту, заміни ліфтів у
житлових будинках, які знаходяться у власності територіальної громади м. Львова
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Діаграма 6
Динаміка створення ОСББ
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Діаграма 7
Порівняльний аналіз зарахованих сімей на квартирний та кооперативний облік
за 2005-2008 роки
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Прийняття відомчого житлового фонду у власність територіальної громади
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Департамент гуманітарної політики
Відділ у справах дітей
На кінець 2008 р. на обліку у ВуСД м. Львова перебуває 696 дітей, з них: 231–
дітей-сиріт, 379 – дітей, позбавлених батьківського піклування, 31 дитина схильна
до бродяжництва і жебрацтва.
У 2008 році повністю завершено роботу щодо обліку дітей у Всеукраїнській
Єдиній електронній базі даних «Діти». Створено одну прийомну сім’ю. Дві сім’ї
проходять етап встановлення контакту з дітьми. Станом на 1 січня 2009р. у місті
функціонує 6 прийомних сімей та один дитячий будинок сімейного типу, де
виховується 12 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2008
році для приміщення, в якому функціонує дитячий будинок сімейного типу, придбано
ще один комплект меблів для дітей, охоронні металеві решітки та засклено балкони.
Управління культури і туризму
Видатки на культуру у 2008 р. склали 44 464,4 тис. грн (у 2007 р.- 23 045,0, у
2006 р. – 18 325,6), в т.ч. на туризм – 747,9 тис. грн
Ремонти. Проведено капітальні ремонти на загальну суму 3 150,9 тис. грн
Заходи. Проведено 92 загальноміських заходи на загальну суму 4 399,5 тис.
грн
Бібліотеки. Придбано понад 500 творів на сучасних носіях до фондів
мультимедійних центрів. До фондів міських публічних бібліотек надійшло 37,6 тис.
прим. книг. З міського бюджету на поповнення бібліотечних фондів було виділено
536,1 тис. грн Для підтримки українськомовного книговидання у 2008 році було
використано 306,0 тис. грн, на конкурсній основі підтримано 15 книговидавничих
проектів.
Музичні школи. Закуплено музичні інструменти для дитячих мистецьких шкіл на
загальну суму 299,7 тис. грн Надано пільги на навчання 387 дітям (інвалідам
дитинства, сиротам, багатодітним, малозабезпеченим) на суму 82 тис. грн
Музеї. Впродовж року два муніципальні музеї відвідали 355,3 тис. відвідувачів,
музейні фонди поповнилися на 297 одиниць; організовано 36 виставок, проведено
1463 екскурсії.
Знаковим є запуск міської сторінки в Інтернеті з базою даних про культуру,
мистецтво і туризм у місті (www.cultureandtourism.lviv.ua);
Туризм. У 2008 році Львів представлено на 11 міжнародних туристичних
виставках (5 - в Україні, 1 - в Польщі, 1 – у Франції, 1 – в Австрії, 1 - в Німеччині, 1 - в
Англії, 1 – в Росії). Міська рада сприяє проведенню туристичних виставок у м. Львові,
яких у 2008 відбулося три.
З метою врегулювання діяльності нелегальних іноземних та іногородніх
екскурсоводів у м. Львові прийнято ухвалу Львівської міської ради від 23.10.2008 №
2139 «Про затвердження Положення про порядок проведення екскурсійної діяльності у
м. Львові». У грудні 2008 проведено 2 контрольні рейди з залученням працівників
муніципальної дружини і громадських організацій. Контроль з боку міської влади вже
спонукав багатьох нелегальних екскурсоводів піти на навчання та отримати необхідні
дозволи для проведення такої діяльності. Станом на 1 січня 2009 року прийнято 150
заяв від фахівців туристичного супроводу, видано 86 посвідчень міського зразка.
Формується база даних екскурсоводів, яка буде доступною на інтернет-сайтах ЛМР
для всіх учасників туристичного ринку. Для вирішення проблеми паркування
туристичного транспорту ухвалою міської ради №2065 від 11.09.2008р. затверджено
перелік зон паркування туристичного транспорту.
У 2008 році підписано контракт на реалізацію проекту «Створення туристичноінформаційної інфраструктури у м. Львові» за рахунок коштів ЄС. Впровадження
проекту дозволить покращити внутрішню і зовнішню комунікаційну доступність
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туристичних об’єктів за допомогою вказівників, планшетів, карт, табличок з назвами
вулиць тощо.
Основними завдання управління культури і туризму на 2009 рік є:
- Мінімізація кількості нелегальних екскурсоводів;
- Створення умов для паркування туристичного автотранспорту;
- Збільшення кількості туристів у місті на 20%;
- Поповнення бібліотечних фондів та збільшення кількості читачів у бібліотеках;
- Відновлення роботи кінотеатрів.
Управління молоді, сім’ї та спорту
У галузі молодіжної політики у 2008 році проведено 232 заходи, на які
виділено 854,667 тис. грн Фінансову підтримку отримали 38 молодіжних та дитячих
громадських організацій.
Оздоровлення. Молодіжні організації міста провели у літній період 51
наметовий табір. Було оздоровлено 1 536 молодих людей.
За бюджетні кошти міста організовано оздоровлення 228 дітей м. Львова в
оздоровчо-лікувальному комплексі «Ровесник» (Сокальський район, с. Бендюги), в
дитячому оздоровчо-санаторному таборі «Світанок» (м. Трускавець, урочище
Помірки) та вперше у таборі «Берег» що в місті Алушта АР Крим. Вартість наданих
послуг 396,444 тис. грн
Майданчики. Встановлено 75 дитячих, дитячо-спортивних майданчиків на суму
3 633,607 тис. грн та облаштовано три великих спортивних комплекси на суму
768,250 тис. грн Встановлено найбільший в Україні парк екстремальних видів спорту.
УДЮМК. Шість районних установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів
використовують для організації своєї роботи 76 приміщень, в яких працює 90 гуртків.
Роботу з дітьми та підлітками забезпечують 40 педагогів –організаторів. До роботи в
гуртках та секціях залучено майже 3 300 дітей .У 2008 році було проведено ремонт
16 приміщень на суму 672,707 тис. грн
Молодіжне кредитування. За рахунок коштів міського бюджету через Львівське
регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи державного
фонду сприяння молодіжному житловому будівництву було надано 12 пільгових
кредитів на суму 4 220,4 тис. грн
Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Центр надає соціальні послуги найбільш вразливим категоріям населення. На
утримання центру у 2008 році з міського бюджету виділено – 1 333,686 тис. грн
Центром було реалізовано 43 заходи на загальну суму – 91,477 тис. грн
При Центрі створено ряд спеціалізованих служб:
«Служба підтримки сім’ї»;
Спільний проект Благодійного Фонду «Ставропігіон» і Центру – Телефон
«Довіри -058»;
• Консультативні пункти при міських пологових будинках;
• «Школа волонтерів»;
• «Служба соціального супроводу неповнолітніх та молоді, які повернулися з
місць позбавлення волі або були умовно засуджені»;
• Студентська соціальна служба.
У 2008 році у районах м. Львова створено відділи міського центру.

•
•

Фізична культура. Робота проводиться у чотирьох напрямках:
- проведення спортивно масових заходів – 702 242,70 грн.
- фінансова підтримка ДЮСШ – 173 301,40 грн.
- фінансова підтримка команд майстрів – 1 450 147,60 грн.;
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- фінансова підтримка спортивних споруд – 193 738,90 грн.
.
Всього – 2 519 430,60 грн.
Однією з проблем масового спорту є недоступність та недостатня кількість
спортивних об’єктів для проведення змагань. Необхідним є будівництво сучасних
спортивних комплексів в кожному районі м. Львова.
ДЮСШ. У м. Львові працює 50 ДЮСШ різного підпорядкування. Дуже гостро
стоїть питання фінансування шкіл, які не є комунальними, а фінансуються за рахунок
коштів соцстраху. У 2008 році щодо двох шкіл розпочато процес передачі у
комунальну власність.
Серед найважливіших завдань в галузі спорту на 2009 рік управління бачить
розвиток комунальної спортивної бази, в першу чергу на вул. Кастелівка, 8.
Управління освіти
Одним з найважливіших досягнень у роботі управління стало прийняття на сесії ЛМР
Програми розвитку освіти. Програма розроблена у вигляді проектів і передбачає
навчальну, виховну та матеріальну сторони освітнього процесу на 2008-2012 роки.
У 2008 році у м. Львові функціонувало 263 навчальних заклади, в тому числі:
• 96 дошкільних навчальних закладів (759 груп, 19330 вихованців, 3940
працівників; призупинив діяльність відомчий ДНЗ №61);
• Один будинок дитини (9 груп, 87 вихованців);
• Один кризовий центр «Діти вулиці» (1 група, 22 вихованці);
• 138 загальноосвітніх навчальних закладів (2797 класів, 69 237 учнів, 8725
працівників, з них 6322 педагогічні);
• 27 позашкільних навчальних закладів (874 працівники, 21 496 вихованців).
Три заклади – два приватної форми власності та один відомчий припинили свою
роботу.
У 2008 році в ЗНЗ навчалося 69 237 учнів, що на 2 768 менше, ніж у 2007 р.
Відповідно класів – 2 797, що на 82 менше, ніж у 2007 році та на 172 менше, ніж у
2006 році.
Позитивними є те, що у перших класах навчається 6290 учнів, що на 83 учні
більше, ніж у 2007, а також зменшення кількості учнів, які навчаються у другу зміну.
Враховуючи демографічну ситуацію, вимоги до профілізації навчання, вимоги до
підвищення якості навчання, відбулися наступні зміни:
• Інформаційно-методичний центр освіти м. Львова перетворено у Навчальнометодичний центр освіти м. Львова;
• СЗШ № 19 реорганізовано у навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія
«Галицька»;
• СЗШ № 64 реорганізовано у навчально-виховний комплекс «Школа І ст. –
гімназія «Гроно»;
• НВК «Садок-школа «Центр реабілітації» – у ДНЗ комбінованого типу
«Барвінок»;
• З метою надання психологічної та соціальної підтримки дітям з особливими
потребами створено Дистанційний навчально-консультаційний центр при
НВК «Школа-гімназія «Сихівська».
Серед змін в навчальному процесі слід відзначити запровадження в п’ятих класах
(у вигляді експерименту) викладання більшості предметів одним педагогом, ширше
запровадження інклюзивної освіти.
Проблемними моментами є:
• Збільшення кількості груп продовженого дня.
• Очікується зменшення кількості учнів 10 класів у 2009 році.
• З різних причин навчанням не охоплено 39 дітей, у 2007 році – 43.
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Якість навчання підтверджується зайнятими місцями на олімпіадах різного
рівня. Троє учнів зайняли призові місця на міжнародних олімпіадах, 56 – на
Всеукраїнських.
Профілізація навчання у 2008 році значно зросла – з 49,2% до 66,2% учнів 10-11
класів. Найбільш поширеним профілем навчання є суспільно-гуманітарний напрям, у
якому домінують економічний та правовий профілі. Поглибленим вивченням
предметів охоплено 30,7% учнів.
Комп’ютеризація. 2008 рік можна назвати роком комп’ютеризації освітніх
закладів, зокрема встановлено:
• Комп’ютерні класи конфігурацією 10+1 для ЗНЗ І-ІІІ ступеня – 50 класів;
• Комп’ютерні класи конфігурацією 5+1 для ЗНЗ І та І-ІІ ступеня – 9 класів;
• Комп’ютерна техніка для ПНЗ, вечірніх СЗШ, ДНЗ, НВК “садок-школа» – 130
одиниць;
• Мультимедійних проекторів – 91 шт.;
• Ноутбуків – 108 шт.
• Комп’ютерні класи конфігурацією 10+1 для ЗНЗ І-ІІІ ступеня – 50 класів;
Вартість комп’ютеризації у 2008 році – 3 200 тис. грн
250 педагогічних працівників ЗНЗ у 2008 році пройшли навчання в рамках
проектів «Інтел. Навчання для майбутнього» та «Майкрософт. Партнерство у
навчанні».
Проблемним залишається стан забезпеченості лабораторним обладнанням
кабінетів фізики, хімії, біології. Вперше за останні 19 років за кошти міського бюджету
придбано п’ять кабінетів загальною вартістю 350 тис. грн Також вперше придбано 8
496 книг на суму 200 тис. грн.
Позашкільна освіта. 23 383 дітей та учнів займаються в 27 позашкільних
закладах, в тому числі дев’яти дитячо-юнацьких спортивних школах. Вартість
утримання позашкільних закладів у 2008 році становила 15 952,7 тис. грн, що на
46,8% більше ніж у 2007 році.
Групи в садочках. Впродовж 2008 року відкрито 20 груп в дошкільних
навчальних закладах. Таким чином кількість дітей, які відвідують ДНЗ збільшилась з
18366 до 19330. Садочками охоплено 59% дітей дошкільного віку.
У 97 групах ДНЗ комбінованого типу охоплено вихованням 1946 дітей з
особливими потребами.
Проблемними питаннями ДНЗ є:
1. наповненість груп. На 100 місць припадає 143 дитини. Враховуючи темпи
росту народжуваності (4%), нормативні вимоги щодо наповнення груп, то до
2012 року необхідно відкрити 700 груп.
2. Харчування. Натуральні норми виконуються в середньому на 81% при вартості
харчування однієї дитини на день 10,30, у 2007 році – 7,4 грн.
Основні проблеми освітньої галузі:
• Відсутність достатньої кількості місць у ДНЗ;
• Недостатня нормативна і матеріальна база для інтеграції дітей з особливими
потребами в дитяче середовище ДНЗ та ЗНЗ;
• 10 недіючих басейнів у навчальних закладах, 12 потребують капітального
втручання;
• Наявність пічного опалення та підвальних котелень в 36 навчальних закладах;
• Енергоощадність будівель закладів освіти;
• Незадовільний стан дахів, вікон, сантехнічних вузлів, систем опалення,
більшості приміщень навчальних закладів;
• Невиконання натуральних норм харчування учнів;
• Морально та фізично застаріле обладнання та засоби навчання;
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30 навчальних закладів недоукомплектовано комп’ютерною технікою;
На 70% інформаційно застарілі і не відповідають освітнім стандартам
бібліотечні фонди.

Основні завдання освіти на 2009 рік:
1. Реорганізувати:
• шляхом об’єднання СЗШ № 35 та СЗШ № 6;
• СЗШ № 16 та ВСЗШ № 3 у профільну школу;
• СЗШ № 20 та Будинок школяра Шевченківського району у НВО
«загальноосвітня середня школа-позашкільний навчальний заклад» з
поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу.
• СЗШ І-ІІ ст. «Школа радості» у НВК « школа І-ІІ ст.- садок «Школа радості».
2. Розширити мережу дошкільних навчальних закладів, відкрити додатково 22
дошкільні групи;
3. Створити шість ресурсних центрів профільного навчання, євроінтеграції та
інформаційних технологій;
4. Створити доступне середовище для дітей з особливими потребами у СЗШ №
95 в рамках проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливостями
психофізичного розвитку в Україні»;
5. Придбати шість сучасних навчальних кабінетів фізики, хімії та біології;
6. Доукомплектувати 30 навчальних закладів комп’ютерною технікою;
7. Виконати роботи з капітального ремонту шести спортивних залів навчальних
закладів;
8. Провести ремонт чотирьох басейнів;
9. Замінити вікна у 14 навчальних закладах;
10. Виконати роботи з капітального ремонту приміщень у 32 навчальних закладах.
11. Завершити централізацію бухгалтерій установ освіти;
12. Привести у відповідність кількість персоналу до кількості учнів.
Управління охорони здоров'я
2008 рік в галузі охорони здоров'я відзначений різкими якісними та кількісними
змінами:
1. кількість закладів охорони здоров'я у підпорядкуванні УОЗ зменшено з 31 до
23. Завдяки цьому зменшено кількість:
• ліжок – з 4 095 до 3 365
• посад лікарів – на 218 шт. од.
• посад медсестер - на 517,25 шт. од.
2. Крім того, завдяки управлінським заходам
• кількість ліжок денного стаціонару зросла на 43 до 547.
• Кількість стаціонарних ліжок зменшена на 125.
• Середній термін перебування хворого на лікарняному ліжку скорочено
більше ніж на добу.
• Бригади швидкої медичної допомоги приїздять на місце виклику в межах 15
хв у 70% випадків, тоді як два останні роки тому цей показник становив 54%
• Створено відділення інтервенційної радіології у лікарні швидкої медичної
допомоги (ЛШМД) (введено 36,5 посад)
• Організовано відділення мікрохірургії ока у комунальній 8 міській клінічній
лікарні (8 МКЛ)
• Створено палату інтенсивної терапії в опіковому відділенні 8 МКЛ
• Створено 40 ліжок паліативної допомоги на базі 4 МКЛ (20 ліжок) та 5 МКЛ
(20 ліжок)
• Створено реабілітаційний кабінет у ЛШМД
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Відкрито 31 дільницю сімейної медицини у 1МП, 4МП, 6МП, 3МКЛ
Відкрито стоматологічне відділення на базі 4 МП (Сихівський район)
Проведено Дні профілактики та раннього виявлення артеріальної гіпертензії.
Обстежено – 152 007 осіб. Виявлено АГ у 42580 осіб.
• У результаті 8 проведених профілактичних акцій загалом обстежено –
264 147 осіб.
• Створено 12 індивідуальних пологових залів та 2 сімейні пологові палати у
ПБ №1.
• Створено 8 індивідуальних пологових залів у 3 МКЛ.
Фінансування медичної галузі у 2008 році становило 286 488 тис. грн, що на
22 465 тис. грн більше ніж у 2007. У 2008 році в порівнянні з 2007 роком відбулися
такі зміни у структурі видатків: на медикаменти скоротилися з 14 833,4 тис. до
13 201,6 тис. грн, на харчування з 5 844,53 тис. грн зросли до 6 968,5 тис. грн,
обладнання та санітарний транспорт зросли з 4 300 тис. грн до 12 131 тис. грн,
видатки на капітальний ремонт та реконструкцію зросли у понад 2 рази – з 11 660
тис. грн у 2007 році до 24 200 тис. грн у 2008.
Крім коштів бюджету, у 2008 році було залучено 9 233 тис. грн, що на 46% ніж у
2007 році. Проте останні кілька років м. Львів відстає за цим показником від
Львівської області та України.
Головним результатом роботи управління як наслідок управлінських рішень та
задіяння фінансових ресурсів слід вважати зменшення показника смертності та
різкий приріст населення – 1,1 на тисячу осіб.
Серед проблем медичної галузі слід відзначити значне відставання м. Львова
від України за такими показниками:
• посадами лікарів – 38,6 шт. од. на 10 тис. нас. (по Україні – 51,6 шт. од. на 10
тис. нас.)
• фіз. особами лікарів – 45,25 на 10 тис. нас.(по Україні – 42,3 на 10 тис. нас.)
• ліжками – 44,6 на 10 тис. нас. (по Україні – 85 на 10 тис. нас.)
Окрім того, значною проблемою медичної галузі є функціонування окремих
установ в непристосованих будівлях.
Пріоритетами на 2009 рік в галузі охорони здоров'я є:
• Оптимізація ліжкової мережі, подолання диспропорції між первинною та
спеціалізованою медичною допомогою;
• Виконання існуючих програм та комплексних заходів;
• Підготовка медичної галузі до проведення ЄВРО- 2012;
• Підвищення рівня профілактичної роботи і посилення пропаганди здорового
способу життя;
• Покращення якості надання медичної допомоги, впровадження новітніх
діагностичних та лікувальних технологій;
• Створення двох сучасних відділень невідкладної допомоги у лікарнях, які
визначені базовими в підготовці до Євро-2012;
• Енергозбереження в закладах охорони здоров'я.
Управління соціального захисту
Фінансування заходів і програм соціального захисту населення у 2008 р.
проводиться з різних рівнів бюджетів: державного, обласного та міського.
Загальна сума видатків за 2008 рік по управлінню соціального захисту склала
267 619, 28 тис. грн, у порівнянні з 217 167,2 тис. грн. у 2007 р.:
За даними Єдиного державного реєстру пільговиків, на обліку у відділах
соціального захисту перебуває 162,308 тис. осіб, які мають право на пільги.
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Станом на 1.01.2009 року пільги на оплату житлово-комунальних послуг з
державного бюджету надаються 108 771 особі на загальну суму 56 906,8 тис. грн
За рахунок субвенцій з державного бюджету надано субсидій на оплату
житлово-комунальних послуг для 11 094 сімей, які проживають у Львові на загальну
суму 7 702,8 тис. грн.
Для покращення соціального захисту багатодітних родин з ініціативи управління
соціального захисту у 2008 році вперше з міського бюджету Львова запроваджено:
• одноразову матеріальна допомога багатодітним сім’ям, на утриманні яких
четверо і більше дітей на потреби (в т.ч. на проїзд в громадському
транспорті) – 324 багатодітним сім’ям на суму 324,0 тис. грн;
• одноразову допомога сім’ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей
віком до 18 років (або до 23 років, якщо діти навчаються у ВНЗ І-IV рівнів
акредитації) для організації батьками їхнього відпочинку або оздоровлення –
33 сімей – на суму 247,5 тис. грн.
• щомісячну виплата сім’ям, в яких одночасно народилося троє і більше дітей,
- чотири сім'ї отримали виплати на суму 13,4 тис. грн;
У 2008 р. за підсумками конкурсу соціально-культурних проектів управління
соціального захисту підтримало 24 проекти 18 неурядових організацій на суму 514,8
тис. грн.
На виконання Комплексної програми соціального захисту і реабілітації людей з
особливими потребами на 2007-2010рр. впродовж 2008 року здано в експлуатацію
297 об’єктів із врахуванням потреб доступності для неповносправних.
У 2008 р. для покращення соціального становища вразливих категорій громадян
з ініціативи управління соціального захисту вперше запроваджено та надано:
• пільги на послуги зв’язку ветеранам УПА, вдовам ветеренів УПА та вдовам
політв’язнів; 296 осіб - на суму 33,9 тис. грн.
• компенсацію вартості путівки особі, що супроводжує інваліда 1-ї групи з
числа осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС, 1 особі на суму 2,5 тис. грн.
• щомісячну доплата інвалідам 1-ї групи загального захворювання, які не
мають права на пенсію в органах пенсійного фонду, 23 особи - на суму 8,9
тис. грн
УСЗ забезпечило виплату одноразових матеріальних допомог на виконання
депутатських повноважень 4 267 особам за рахунок коштів місцевого бюджету на
загальну суму 175 6649,71 грн. Середній розмір допомоги становив 411,68 грн. Крім
цього забезпечено виплату:
• до Дня Матері – 1647 матерям, які виховують дітей-інвалідів – на суму 247,1
тис. грн.
• до Дня захисту дітей – 463 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування - на суму 92,6 тис. грн.
• до річниці Чорнобиля – 898 особам постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС –
на суму 89,8 тис. грн.
• з нагоди свята Героїв - 70 ветеранам війни – на суму 7,0 тис. грн.
• до Дня визволення Львова – 35 ветеранам війни, що брали участь у боях за
наше місто - на загальну суму 3,5 тис. грн.
• до річниці Незалежності України – 1175 реабілітованим громадянам,
ветеранам війни та особам, які були переслідувані за віру та політичні
переконання – на суму 117,5 тис. грн.
• до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій - 12 особам,
переслідуваним за віру – на суму 12,0 тис. грн.
• до річниці УПА та свята Покрови - 631 учаснику бойових дій УПА та інваліду
війни УПА – на суму 63,1 тис. грн.
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до Міжнародного дня сліпих – 917 інвалідам по зору 1-ї групи - на суму 91,7
тис. грн.
до Дня святого Миколая – 547 дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківської
опіки, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам - мешканцям міста Львова – на
суму 273,5 тис. грн.

На утримання чотирьох підпорядкованих управлінню установ у 2008 році
виділено 5 777,7 тис. грн:
Зокрема на обслуговуванні Центру реабілітації перебувають 128 осіб з числа
дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства. Щоденно перевозиться на програми центру
більше 50-ти клієнтів.
Протягом 2008 року управління провело ряд заходів: Святвечір на Водохреща
для малозабезпечених та бездомних мешканців Львова; Великодній сніданок для
260 малозабезпечених осіб в дворику Ратуші; фотоконкурс «Соціальне обличчя
Львова». До відзначення Дня Святого Миколая для 746 дітей-інвалідів віком до 8
років було закуплено на загальну суму 50 944 грн. і роздано подарункові набори
(комплект махрових рушників та солодощі). До відзначення зимових свят для 936
малозабезпечених одиноких непрацездатних громадян, які є на обслуговуванні у
Львівському територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів та
одиноких непрацездатних громадян, управління соціального захисту ЛМР
профінансувало закупівлю і роздачу продуктових наборів з 12 найменувань продуктів
вартістю 106, 83 грн. кожен набір.
Управління соціального захисту було співорганізатором:
• I Екуменічного Соціального Тижня (ЕСТ) у Львові «Подбай про ближнього», 915 червня 2008р.;
• Форуму Соціальних Інвестицій, який проходив у Львові вперше 24-25 жовтня;
• Тижня заходів, присвячених пам’яті осіб, переслідуваних за віру, в часі якого
була експозиція фотографій з історії підпілля УГКЦ «Збудована вірою» та
вечір-реквієм «Збудована вірою» в театрі ім. М. Заньковецької.
Підсумком проведення даного заходу стала ухвала сесії Львівської міської ради
«Про визнання статусу «Репресованої Церкви» за Українською греко-католицькою
Церквою.
Серед проектів, які реалізовуються на міжнародному рівні, слід відзначити
Міжнародний проект в рамках програми LogoEast II з муніципалітетом м. Дельфт
/Нідерланди/ щодо підвищення ефективності менеджменту в структурі
обслуговування населення. Для втілення цієї ідеї у одному з районних відділів
соціального захисту буде створено Єдиний центр обслуговування споживачів, де
будуть приймати різнотипні звернення мешканців міста, які в подальшому
надходитимуть до спеціалістів з профільних питань.
У 2008 році на фінансування галузей департаменту гуманітарної політики з
міського бюджету використано 946 245,2 тис. грн із запланованих 980 702,7 тис грн.
загального фонду бюджету, тоді як бюджет управлінь ДГП у 2007 році становив 667
018,0 тис. грн. За рахунок бюджету розвитку та фонду розвитку соціальної
інфраструктури роботи зроблено на 160 об’єктах, на що витрачено 90 000 тис. грн.
•
•
•
•
•

Основні завдання на 2009 рік:
Виведення підвальних котелень та пічного опалення з приміщень;
Застосування енергоощадних технологій;
Комп’ютеризація та інформатизація усіх галузей;
Застосування принципів конкурсу при формуванні календарного плану роботи
управлінь;
У зв’язку з обмеженим фінансуванням – розроблення проектно-кошторисної
документації на реконструкцію об’єктів гуманітарного профілю.
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Департамент ЄВРО 2012
У сфері будівництва стадіону
• Участь у розробці робочого проекту та організації тендеру на вибір генерального
підрядника будівництва стадіону. 01 серпня 2008 року було завершено розробку
робочого проекту будівництва стадіону, після чого здійснено експертизу та
погодження робочого проекту.
• Наданий ДП «Укрдержбудекспертиза» у Львівській області комплексний висновок
Державної експертизи з проекту «Будівництво стадіону на вулиці СтрийськійКільцевій дорозі в м. Льовові» та отримано Дозвіл на виконання будівельних
робіт, виданий Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у
Львівській області.
• 12 листопада 2008 року підписано договір генпідряду на будівництво стадіону із
маріупольською
компанією
ВАТ
«Проектно-будівельне
підприємство
«Азовінтекс».
• Створення відділу «Дирекція з будівництва стадіону», при управлінні капітального
будівництва, на який покладено функції контролю виконання генпідрядником
обов’язків передбачених угодою, контролю витрат коштів генпідрядником, а також
здійснення інших функції в якості служби замовника.
• 22 грудня 2008 року Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю у
Львівській області надала дозвіл на початок підготовчих будівельних робіт
стадіону до ЄВРО 2012 на вул. Стрийській – Кільцевій дорозі. Поштовхом для
надання дозволу Держархбудконтролем стала ухвала сесії Львівської міської
ради, згідно з якою управлінню капітального будівництва департаменту житлового
господарства та інфраструктури було доручено підписати договір генерального
підряду будівництва стадіону.
У сфері адміністрування, будівництва та розвитку інфраструктури
Спільно із профільними департаментами підготовили зміни до Міської цільової
програми підготовки та проведення ігор фінальної частини Євро-2012 у м. Львові
відповідно до постанови Кабінету міністрів України №937 від 16.10.2008 року «Про
внесення змін у додатки 1-3 до Державної цільової програми підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу».
Програма затверджена сесією ЛМР 16.02.2009р.
Розроблено разом з профільними департаментами ЛМР та подано
в
Міністерство економіки та Кабінет міністрів України Комплексний план заходів на
2009 рік згідно наданих рекомендацій.
Відповідно до зміненої міської цільової програми підготовки та проведення ігор
фінальної частини Євро-2012 у м. Львові проводилися заходи з її виконання, а саме у
сфері:
1. спортивної інфраструктури – координувалася робота з надання майна
спортивної інфраструктури міста в оренду для будівництва тренувальних баз
(стадіони «Юність», «Сокіл», «Україна») та виконанню зобов’язань інвесторів з
виконання графіків та об’ємів задекларованих робіт;
2. транспортної інфраструктури – координувалася робота між управлінням
капітального будівництва, управлінням інженерного господарства, проектними
інститутами виконання будівельних робіт з побудови нових вулиць та
розв’язок, реконструкції існуючих, оновлювали список вулиць у підготовці до
Євро-2012
Департаментом готувалися звіти для експертів УЄФА відповідно до графіку
подачі та вимог з питань підготовки нового стадіону, транспортної інфраструктури,
інфраструктури розміщення.
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Проводилася робота щодо залучення потенційних вітчизняних та зарубіжних
інвесторів у сферу розміщення, спортивну та транспортну інфраструктуру міста
(банки ЄБРР, ЄІБ, KFW).
Організовано та проведено заходи стосовно інфраструктури розміщення
гостей та учасників чемпіонату:
1. Розроблено меморандум про співробітництво та організацію взаємовідносин
з власниками запроектованих готелів, та тих що знаходяться на стадіях
будівництва та реконструкції, узгоджували графіки будівництва, підписано 30
таких меморандумів.
2. Проведено роз’яснювальну роботу з власниками/директорами існуючих
готелів щодо планованого підписання договорів на бронювання номерів між
УЕФА та ними.
3. Департамент був співорганізатором ІІ Міжнародної науково-практичної
конференції «Індустрія гостинності України і Польщі: «Разом готуємося до
ЄВРО 2012» в рамках «Турекспо 2008», що відбулася 23 жовтня 2008 року.
4. Проведено 2 детальних аналітичних дослідження та підготовлено звіти
«Існуючий стан готельного ринку Львова» та «Перспективи розвитку
готельного ринку Львова до 2018 р.».
Ініційовано та організовано зустріч інвесторів готельної сфери з віцепрем’єром України щодо вирішення проблемних питань на найвищому державному
рівні.
Фінансові показники виконання заходів у 2008 році цільової програми підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.08 №937, за рахунок
коштів субвенції з державного бюджету вказані у таблиці 1.
Фінансові показники, які характеризують виконання Державної цільової програми
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу, за рахунок коштів міського бюджету м. Львова приведені у таблиці 2.
У сфері інформації та промоції
•
•
•
•
•
•

В рамках інформаційних функцій було проведено:
Брифінги, круглі столи, прес-конференції – 20.
Подано інформаційних приводів, новин – 195, що у 16 разів більше ніж у 2007
році.
Участі працівників департаменту у тематичних теле- та радіопрограмах.
Надано близько 320 відповідей на інформаційні запити представників ЗМІ.
Розроблено на наповнено сторінку ЄВРО 2012 промоційного сайту м. Львова.
До сторінки ЄВРО 2012 увійшли такі нові рубрики, як: фотогалерея,
мультимедіа, годинник відліку, хроніки та графік будівництва стадіону.
Налагоджено співпрацю із іноземними журналістами, реалізовано за їх участю
33 інформаційних проекти. В результаті в європейських медіа вийшла низка
статей, теле- та радіоефірів, які позитивно висвітлювали підготовку Львова до
ЄВРО 2012.

У рамках промоційної діяльності здійснені наступні заходи:
• Розроблено інформаційний буклет «ЄВРО 2012: Ми це зробимо!».
• Здійснено апробацію майбутньої фан-зони: організація перегляду фіналу
чемпіонату Європи з футболу 2008 року на пл. Ринок.
• Департамент виступив співорганізатором конференції «Індустрія гостинності
України і Польщі: разом готуємось до ЄВРО 2012» в рамках проведення IХ
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Міжнародної виставці-ярмарку «ТурЕКСПО-2008» та ІІ Спеціалізованої
експозиції «Готельний та ресторанний бізнес».
Розроблено карту «Готелі Львова: існуючі та майбутні в рамках підготовки та
проведення ЄВРО 2012».
Співорганізовували промоційну акцію «Кордон 803» (футбольний матч між
українськими та польськими урядовцями, депутатами, міськими чиновниками).
Проведено конкурс на емблему «Львів 2012», в якому взяло участь 588 робіт
від 200 конкурсантів. Визначено переможця та номінантів, яким виплачені
грошові премії на суму 11500,00грн.
Організовано проведення відкритого уроку з малювання емблеми «Львів2012» у школах Львова.
Департамент виступив співорганізатором акції «Футбол проти расизму», яка
проходила за погодженням із УЄФА та промоційного футбольного матчу серед
футбольних вболівальників «ЄВРОФАН 2009».
Організація промоційної акції «Урочисте закладення пам’ятної капсули у
фундамент стадіону».
Розроблено презентації інвестиційних проектів в рамках підготовки до ЄВРО
2012 для представлення у торгово-промислову палату міста Гамбург
(Німеччина).
Підготовлено промоційні матеріали на чемпіонат світу з футболу 2010р. в м.
Аргостолі (Греція).
Співорганізовано прес-тур журналістів центральних видань України до Львова
в рамках висвітлення підготовки міста до ЄВРО 2012.
Підготовлено проект статуту Ради міст «ЄВРО 2012».

У сфері міжвідомчої координації
Робота управління міжвідомчої координації розпочалась в жовтні 2008р. За цей
період управлінням зроблено наступне:
• прийнято активну участь у формуванні регіонального центру з питань безпеки
та правопорядку
• прийнято участь у проведенні спільних показових навчань щодо ліквідації
наслідків аварії техногенного характеру, яке проводилось за ініціативи ГУМНС
України у Львівській області на базі готелю «Супутник»
• прийнято участь у семінарі-нараді за участю керівництва ГУ МВС України у
Львівській області та представників Міністерства внутрішніх справ і
адміністрації Республіки Польща з питань забезпечення безпеки та
правопорядку під час підготовки до проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
• участь у семінарі «ЄВРО 2012 – організація безпеки» (м.Київ, ФФУ, 29.10.2008
року)
• участь у засіданні з питань підготовки міста до ЄВРО 2012 (за ініціюванням
Львівської торгово-промислової палати та Генерального консульства Чеської
Республіки у Львові – 04.11.2008 року)
У взаємодії з правоохоронними та іншими державними органами проводилася
робота щодо впровадження в життя Концепції забезпечення безпеки та
правопорядку під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від
17.09.2008 року №1244-р.
Здійснено аналіз європейського досвіду з питань забезпечення громадського
порядку і громадської безпеки під час масових видовищних заходів з метою
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застосування його в умовах проведення футбольних матчів чемпіонату Європи 2012
року з футболу, зокрема проведення футбольних матчів у місті Львові.
Проведено консультації з представниками ФФУ з питань підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
щодо вимог ФІФА, УЄФА, ФФУ стосовно громадського порядку та безпеки.
ДОДАТКИ
Таблиця 1
Показники, які характеризують виконання Державної цільової програми
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу за рахунок коштів міського бюджету м. Львова
№ завдання
1
Будівництво нових та
реконструкція діючих
стадіонів для проведення в
Україні матчів фінальної
частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу (далі Чемпіонат)
Створення сучасних систем
для забезпечення надання
послуг громадського
транспорту навколо м.
Києва, Донецька, Львова,
Дніпропетровська, Одеси,
Харкова та здійснення
контролю за безпекою на
дорогах, що ведуть до
стадіонів

Завдання і заходи Державної
програми
2
Будівництво стадіону по вул.
Стрийській – кільцевій дорозі

Виконання,
тис грн.
3
4718,1

Оновлення парку трамвайних
вагонів у містах, в яких
відбуватимуться матчі
чемпіонату, а саме у Львові
Оновлення парку тролейбусів у
м. Львові

5250,0

Будівництво та реконструкція
трамвайних і тролейбусних ліній
у містах, в яких відбуватимуться
матчі Чемпіонату у Львові
Будівництво, реконструкція,
капітальний ремонт мереж і
споруд централізованого
водопостачання та
водовідведення у містах, в яких
відбуватимуться матчі
Чемпіонату у Львові
Будівництво, реконструкція,
ремонт автомобільних доріг
комунальної власності у місті
Львові

840,0

9592,1

1258,1

89460,3

Разом
106400,5
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Забезпечення надання
необхідних медичних послуг
належної якості та
максимальної доступності
Проведення необхідних
робіт з реставрації та
ремонту будівель театрів і
музеїв, цирків. Концертних
організацій, бібліотек та
вищих навчальних закладів,
що є пам»ятками
архітектури, історії та
культури, національних
заповідників, парків
культури і відпочинку в
містах, в яких
проводитимуться матчі
Чемпіонату, а також у містах
та селах, що розташовані на
маршрутах руху учасників
Чемпіонату та туристів

12760,4
Відбудова кварталів історичної
забудови, розташованих на
маршрутах пересування
учасників Чемпіонату і туристів
Реставрація скульптур, що є
пам»ятками архітектури і
розташовані на маршрутах
пересування учасників
Чемпіонату і туристів
Реставрація та ремонт будівлі
Музею національно-визвольних
змагань
Реставрація та ремонт будинку
Ратуші
Реставрація та ремонт
Вірменського собору
Разом

2523,1

18,9

186,8
1200,0
713,4
4642,2

Виготовлення інформацій
них брошур про м. Львів

Розробка, виготовлення,
придбання та розповсюдження
на українському та світовому
ринках туристичної рекламноінформаційної продукції; оплата
перекладу; розробка карт,
путівників, виготовлення
компакт-дисків про Львів

49,9

РАЗОМ
128571,1
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Департамент «Адміністрація міського голови»
Завдання, які ставить перед собою міська влада, невід’ємні від завдань і
вимог, які стоять перед департаментом «Адміністрація міського голови». Відповідно
до Ухвали №219 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами
Львівської міської ради» основними напрямками роботи департаменту в 2008 році
були внутрішня політика, інформаційна політика і зовнішні відносини та контроль і
аудит.
Кошторис на 2008 рік по департаменту «Адміністрація міського голови» був
затверджений в сумі 5 920 800 грн., а з урахуванням змін – в сумі 6 422 436 грн.
Фактично видатки за 2008 рік склали 6 163 495 грн. або 95,97%.
Підпорядковане ЛКП редакція газети ЛМР «Ратуша» профінансоване в сумі
719959 грн. згідно поданих заявок. Заборгованості немає.
У 2008 році були проведені запити цінових пропозицій на закупівлю
транспортних послуг та послуг у сфері реклами. Транспортні послуги надавалися
протягом року, а послуги у сфері реклами з серпня по грудень. Претензій щодо якості
наданих послуг не було, послуги були надані в повному обсязі.
Робота управління внутрішньої політики спрямована на організацію,
забезпечення роботи міського голови, приймальні міського голови, координацію
взаємодії з виконавчими органами ради, підприємствами, установами, організаціями.
У 2008 році значно зросла активність державних структур, громадян та
юридичних осіб, що зумовлено пожвавленням інвестиційної діяльності у місті та
громадської ініціативи, які
вплинули на статистику звернень та ділової
кореспонденції.
Кількість листів, адресованих міському голові, зросла і становить близько 5
тисяч листів, що на 20% більше в порівнянні з минулим роком, з яких:
- близько 2 000 – це ділова кореспонденція (державних та центральних органів
влади);
- майже 3 000 – звернення юридичних та фізичних осіб.
Крім цього, управлінням опрацьовано понад 6 тис. внутрішньої кореспонденції
(інформаційні, службові записки, пропозиції, аналітичні матеріали тощо).
У контексті опрацювання кореспонденції, скерованої на міського голову,
управлінням підготовлено понад 10 тис. проектів резолюцій, опрацьовано і
підготовлено близько трьох тисяч листів від міського голови.
Спеціалістами управління прийнято і опрацьовано 3,5 тис. листів і звернень
скерованих на департамент «Адміністрація міського голови».
Дуже важливою ланкою в роботі управління є підготовка управлінських рішень.
Основний акцент у плані управлінських – розпорядчих документів, зосереджуємо на
дорученнях міського голови. За звітний період було підготовлено і поставлено на
контроль 3820 доручень. З них 40% – це доручення за результатами апаратних
(планових) нарад, решта 60% – за підсумками зустрічей міського голови з
представниками професійного середовища, мешканцями міста, спілкування у
прямому ефірі, з
гарячої лінії, окремі доручення. Працівниками управління було також підготовлено
120 проектів розпоряджень міського голови, 2 рішення виконавчого комітету.
Фахівцями управлінням було підготовлено 287 Подяк і Дипломів міського
голови. Підготовлено і відправлено 494 вітальні телеграми і понад 5000 привітань з
державними, національними, релігійними і професійними святами.
Що стосується заходів за участю міського голови управлінням було
підготовлено 50 оперативних планів, здійснено організаційне забезпечення 50
апаратних і 12 розширених нарад, а також підготовлено і забезпечено участь
міського голови у 200 публічно-політичних заходах, які відбувались у м. Львові.
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Проведено організаційне забезпечення 32 відряджень міського голови по
Україні і 6 відряджень за кордон.
Для управління інформаційної політики та зовнішніх відносин 2008 рік
відзначився в першу чергу значною організаційною динамікою, що у свою чергу
вплинуло на підвищення якості виконання своїх основних завдань.
Зовнішня політика за звітний період була спрямована на забезпечення
налагодження співпраці з країнами, міжнародними організаціями, містамипартнерами Львова за кордоном.
Організовано та проведено 32 протокольні зустрічі, серед них з
Надзвичайними і Повноважними Послами Фінляндії, Бельгії, США, Канади, Великої
Британії, Італії, ПАР, Ізраїлю, Ватикану, Німеччини, членами Палати представників
Конгресу США, комерційними структурами та представниками міст-партерів Львова.
Здійснено близько 1000 письмових перекладів.
Підготовлено 36 розпоряджень про прийом офіційних делегацій. Організовано
2 заходи за участю глав держав.
Підписано Протокол про наміри щодо співпраці між Львівською міською радою
(Україна) та Ризькою думою (Латвійська Республіка); Декларацію про створення
Ради міст «ЄВРО-2012»; Декларацію про спільні дії в напрямку реалізації проекту
євроколії «Польща-Україна»; Протокол намірів про основні напрямки співпраці в
рамках підготовки до ЄВРО-2012 між містами Львів, Київ, Краків; Угоду між
Львівською міською радою, Фондом ефективного управління та Монітор Компані
Юероп в рамках проекту з підвищення конкурентноспроможності Львова.
Діяльність спрямовувалась на покращення іміджу міста на міжнародній арені
згідно з державною стратегією розвитку міжнародних відносин через:
- реалізацію спільних проектів
- популяризацію знань про Львів (Україну) серед громадськості України та інших
країн світу, в рамках якої:
1) співорганізовано ряд міжнародних культурних акцій (Дні Кракова у Львові;
Зустріч міст-партнерів Фрайбурга; Свято консульств у місті Ліон; Дні Відня у Львові,
концерт колективу з міста Кутаїсі «Баграті»; фестиваль «Кінолев»; фестиваль
«Золотий лев»; Дні Львова, Луцька, Івано-Франківська у Ряшеві і ін.)
2) промоція міста здійснювалась через участь у міжнародних заходах (семінари,
ярмарки, конференції, культурні мистецькі акції, ярмарки, бізнес-подорожі)
відрядження міського голови та представників ЛМР для участі у семінарах,
конференціях, ярмарках, культурних мистецьких акціях, бізнес-подорожах і т.д.
Для забезпечення прозорості та відкритості в діяльності органів місцевого
самоврядування м. Львова, висвітлення питань роботи міської ради, виконавчого
комітету та міського голови протягом 2008 року відділом «Прес-служба» було
налагоджено системний потік інформації від Львівської міської ради, а саме:
запроваджено неформальні зустрічі посадовців із журналістами – проект
«Медіа-сніданки з посадовцями». Проведено 5 медіа-сніданків.
У 2008 році відділом «Прес-служба» було використано ряд інноваційних
методів щодо інформування. Зокрема, налагоджено співпрацю з контактними
аудиторіями львівського бізнесу, мешканців похилого віку, молодіжною аудиторією.
Для цього було використано такі методи як розсилка електронних вісників для
бізнесу, розповсюдження корисної інформації через буклети, розсилку актуальної
інформації через смс.
Основний напрям інформування, окрім масового, був скерований на
одержання мешканцями в першу чергу корисної та необхідної інформації.
В 30-ти місцях у місті розміщено скриньки з буклетами корисної інформації у
рамках програми малих проектів Посольства Королівства Нідерландів (Матра КАП).
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Впроваджено проект «Електронний вісник для бізнесу». Щотижневе
електронне видання про новини з економіки, фінансів та підприємництва.
Здійснюється розсилка на понад 1000 електронних адрес львівських підприємств.
Розроблено та розміщено 4 соціальні білборди в рамках соціальної реклами
Львівської міської ради.
Розроблено та розміщено на інформаційних щитах 4 типи тематичних
інформаційних листівок.
Розроблено ролик про дитячі майданчики для трансляції на телебаченні.
Відділом щоденно проводяться події для ЗМІ (брифінги, прес-конференції,
виїзди) – 2-3 події на день, загалом понад 1000 подій на рік, а також розсилаються
анонси подій для ЗМІ – «Календар подій».
Підготовлено та запроваджено спеціалізовану розсилку на спеціалізовані
економічні, культурні та видання з тематикою ЄВРО 2012.
Стандартизовано усі процедури у відділі через підготовку і написання
стандартів якості виконання завдань.
Розроблена чітка схема написання новин з додаванням аудіофайлів.
Протягом року здійснювалась підготовка окремих сторінок у ЗМІ для
висвітлення діяльності Львівської міської ради – сторінка «Площа Ринок, 1» у газеті
«Експрес» та сторінка «Новини міста» у «Високому замку».
Продовжено систему інформаційного сервісу: щодня
організовувалося
близько 35 коментарів для журналістів.
Запроваджено щоденну систему розсилки – протягом дня журналісти
отримували від прес-служби 10 новин, а загалом у 2008 році прес-служба розіслала
понад 1500 новин про діяльність Львівської міської ради.
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 «Для львів’ян – нова система якісного інформування».
Відділом промоції були проведені та підтримані наступні культурнопромоційні активності:
Форум видавців у Львові, VIII Львівський Міжнародний економічний форум,
святкування річниця УПА, Львівський театральний фестиваль, Великодні свята, День
міста Львова, День культурного розмаїття, Квест
«Шевченкознай», квест
«Бандеразнай», фестиваль «Jazz Bez», фестиваль «Літо на ринку», інші заходи.
Ініційовано та підтримано кампанії соціальної реклами у Львові: «Толока2008», «Збереження дитячих майданчиків», Дні Львівської культури у
Дніпропетровську, «Збереження парків», «Профілактика онкологічних захворювань»,
«Вимірювання тиску», «Партнерські пологи», «Емблема до Євро-2012» та інші.
Введено в дію, вдосконалено промоційний інтернет – портал, здійснюється
адміністрування промоційного сайту міста. Щодня промоційний портал відвідує
близько 800 користувачів із цілого світу.
Проведено загальноукраїнську рекламну кампанію «Зустрінемось у Львові» на
загальнонаціональних телевізійних каналах, через мережу кінотеатрів на території
України, а також інтернет-засобами, що дало: приріст відвідуваності туристами
Львова, збільшення інтересу до Львова потенційних туристів, відвідування
промоційного сайту www.lviv.ua зросло у 2 рази. Загалом від початку роботи сайту
його відвідувачами стали понад 186 000 інтернет-користувачів, а переглядів по
рубриках сайту сягнуло більше 836 000. Найбільше переглядів припадає на рубрики
сайту «Туристу» та «Візитка міста»
Проведено VIII Львівський міжнародний економічний форум, який вже є
традиційним для Львова, та гостинно приймає бізнесменів та політиків різних рівнів,
для широкої дискусії та напрацювання реальних інвестиційних проектів для Львова
та області. На Форумі піднімались теми: партнерство та можливості для нашого
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регіону; сталий розвиток регіонів, як основа росту конкурентноздатних державних
економік.
Виготовлено сувенірну продукцію та поліграфічні матеріали.
Підготовлено 2 рішення виконкому. Опрацьовано та погоджено на
відповідність до затверджених стандартів візуалізації матеріали по 116 зверненнях.
Управлінням контролю та аудиту в 2008 р. проведено:
Попередні перевірки та погодження проектно-кошторисної документації,
будівельних, ремонтно-будівельних, реставраційних та інших робіт для потреб міста,
перевірка фактично виконаних робіт, замовниками яких виступають виконавчі органи
ради.
Як результат цієї роботи було розглянуто 2173 об’єкти загальною вартістю при
розгляді – 431 685,5 тис. грн, погоджена вартість робіт – 428 851,0 тис. грн і
встановлено завищення вартості робіт на суму 2 834,6 тис. грн, що дало можливість
запобігти необґрунтованим витратам бюджетних коштів та направити зекономлені
кошти на виконання додаткових об’ємів робіт.
Перевірка достовірності інвесторської кошторисної документації будівництва
об`єктів для визначення розміру інвестиційного внеску на розвиток соціальної
інфраструктури м. Львова.
За результатами перевірок 227 об’єктів загальною вартістю робіт – 2 034
354,9 тис. грн, погоджена кошторисна вартість будівельних робіт – 2 165 052,5 тис.
грн. Перевіркою донараховано 130 697,6 тис. грн.
З донарахованої суми на бюджетні рахунки міста додатково надійшла сума 6
534,9 тис. грн внеску на розвиток соціальної інфраструктури міста Львова.
Перевірки достовірної вартості об’єктів самочинного будівництва для
визначення суми коштів до цільового фонду розвитку соціальної інфраструктури
міста. Протягом даного періоду було розглянуто 472 об’єкти самочинного
будівництва. В результаті проведеної перевірки вартість самочинного здійсненого
будівництва збільшено на 3 103,1 тис. грн.
Як показує аналіз даних перевірок, інвестори суттєво занижують вартість робіт
з метою уникнення додаткових витрат в частині збільшення розміру суми
інвестиційного внеску на розвиток соціальної інфраструктури м. Львова.
За 2008 рік управлінням проведено 81 перевірку фінансово-господарської
діяльності виконавчих органів ради та комунальних підприємств, установ та
організацій, відповідно до затвердженого плану та окремих доручень. Проведено 31
виїзну перевірку з питань фактичних обсягів та якості виконання ремонтнобудівельних робіт, замовниками яких виступають органи виконавчої влади.

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, забудови 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 2008 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.
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I. 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 з питань національної культурної спадщини, управлінням
реставрації Міністерства регіонального розвитку та будівництва, національним
бюро ICОMOS.
• проведено виїзне засідання в інституті археології НАН України для врегулювання
питань щодо виконання археологічних досліджень у місті та розмежування
повноважень між ЛКП «Археологічно-архітектурна служба» та рятівною
археологічною службою інституту археології.

•

•
•
•

1.2. Діяльність управління з міжнародних відносин у галузі охорони і
використання пам’яток історії і культури:
Організовано та проведено міжнародний семінар «Мультикультурна спадщина та
проблеми її збереження і реставрації», присвячений 10-ти річчю внесення
Ансамблю історичного центру Львова до Списку Світової Спадщини ЮНЕСКО. за
участю представників Німеччини, Нідерландів, Польщі, Румунії, Білорусі Львів (1819 квітня 2008 р.).
участь у роботі міжнародної конференції «Львів-Відень: Спадщина ЮНЕСКО» (2324 вересня, Львів) та доповідь на тему «Історична спадщина Львова: 10 років під
охороною ЮНЕСКО»
участь у круглому столі з питань збереження культурної спадщини в рамках
економічного форуму Львова та доповідь.
продовжено співпрацю з організацією міст світової спадщини Центральної та
Східної Європи. Участь в зустрічі міст світової спадщини Центрально-Східної
Європи (Будапешт, 9-11 вересня). Підготовлено та надіслано звіт про роботу в
галузі збереження культурної спадщини Львова до Центру ОМСС.
• співпраця з національним комітетом ЮНЕСКО Польщі. Участь в урочистій
академії, присвяченій 30-річчю внесення Кракова до Списку Світової
Спадщини ЮНЕСКО (Краків, 4-6 вересня)
• участь в міжнародному проекті вивчення досвіду створення Візит-центрів.
• участь в міжнародному проекті «Моніторинг стану об'єктів культурної
спадщини». Партнери: управління охорони історичного середовища,
Центральний Державний історичний архів Львівської області, Фонд УкраїнаСША і національна служба парків США»
• підготовка матеріалів для міжнародного проекту освітлення пам'яток
архітектури м. Львова (спільно з заступником міського голови з гуманітарних
питань В. Косівим та представником м. Гент, Бельгія Філіпом де Ру);
• продовжено реалізацію програми «Спільна спадщина» спільно з
департаментом культурної спадщини Міністерства культури Польщі. В
результаті у 2008 р.:
отримано дофінансування на проведення реставраційних робіт у
Вірменській катедрі. Польсько-українська група реставраторів провела
реставраційні роботи живопису на південній стіні вірменської катедри;
проведено реставрацію 4-х надгробків на Личаківському кладовищі
українсько-польською групою реставраторів (2 червня - 30 жовтня 2008
р.), три з яких профінансовано Міністерством культури Польщі, один
товариством правників;
розпочато
інвентаризацію
мистецьких
пам'яток
Личаківського
кладовища;
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•

•

опрацьовано план спільних заходів на 2009 р.
проведено вивчення досвіду ревіталізації історичних кварталів міст Сібіу та
Тімішоара (Румунія) для впровадження у Львові за фінансової та методичної
підтримки міністерства економіки Німеччини за участю German Technical
Cooperation (GTZ).
започатковано співпрацю з Лігою історичних міст. Участь та представлення
Львова на 11 світовій конференції Ліги історичних міст (10-12 червня, Конія).

1.3. Підготовка об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру
нерухомих пам’яток України:
• Підготовлено та скеровано до Державної служби документацію на 10 об'єктів
культурної спадщини для занесення їх до Державного реєстру за категорією
місцевого значення;
• спільно з управлінням реставрації Міністерства регіонального розвитку та
будівництва України опрацьовано загальнодержавний реєстр пам’яток
архітектури національного значення.
•

1.4 Робота із зверненнями громадян, юридичних та фізичних осіб:
за звітній період розглянуто та опрацьовано 6015 звернень, заяв і документів
у результаті розгляду:
- підготовлено висновки щодо проектної документації на проведення
ремонтно-реставраційних робіт на 4607 об’єктах;
- підготовано та розглянуто 84 реставраційних та планових завдань;
- опрацьовано 445 проектів на встановлення вивісок та зовнішньої реклами і
малих архітектурних форм та надано відповідні висновки;
- підготовано 225 висновків щодо розташування земельних ділянок та
надано 140 висновків щодо проектів відведення земельних ділянок для
будівництва та обслуговування будинків;
- укладено 88 попередніх договорів про укладення в майбутньому охоронних
договорів з користувачами (орендарями), власниками пам’яток архітектури
та укладено 103 охоронних договори з користувачами (орендарями) та
власниками пам’яток архітектури;
- надано понад 332 висновків про відчуження, передачу у володіння,
користування приміщень в пам’ятках архітектури;
- систематично здійснювалось спостереження за історичною забудовою
міста, при виявленні пошкоджень скеровуються листи в районні
адміністрації та управління житлового господарства для їх негайної
ліквідації.

1.5. Організація та координація робіт ведення обліку об’єктів культурної
спадщини:
• обстежено технічний стан 191 пам’яток архітектури, будівель і проведено
фотофіксацію – 367 будівель на території історичного ареалу (діаграма 1);
• встановлення охоронних дощок на пам’ятках архітектури Львова: встановлено
90 охоронних дошок; проведено їх фотофіксацію;
• Організація археологічних досліджень (виконавець – ЛКП «Археологічноархітектурна служба») та археологічний нагляд за веденням земляних робіт на
вул. Федорова, 24-28.
1.6. Видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам’яток, припинення
робіт на цих пам’ятках:
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•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

проведено
75
перевірок
додержання
вимог
пам’яткоохоронного
законодавства та інших нормативно-правових актів. Проводився нагляд за
виконанням ремонтно-реставраційних робіт;
видано 57 розпорядження про припинення самовільних робіт (діаграма 2);
складено 10 протоколів про адміністративне правопорушення у сфері охорони
культурної спадщини;
скеровано
подання
про
виявлені
порушення
пам’яткоохоронного
законодавства та надання інформації контролюючим органам міста:
прокуратурі Львівської області - 18;
прокуратурі м. Львова - 33;
районним прокуратурам міста - 38.
1.7. Робота за окремими напрямками:
проведено 13 засідань консультативної ради з питань збереження культурної
спадщини, на яких розглянуто ряд важливих проектів реставраційних робіт та
історико-містобудівних обґрунтувань об’єктів нового будівництва;
робота в робочій групі щодо спорудження пам’ятника Ю. Шухевичу;
підготовлено розпорядження міського голови № 521 від 20.10.2008 р. «Про
утворення робочої групи для врегулювання питань щодо синагоги «Золота
Роза» та території давнього єврейського кладовища, обмеженого вулицями
Клепарівською, Броварною, Раппапорта та Базарною», проведено 2 засідання
робочої групи;
підготовлено реставраційні вимоги до спорудження пам’ятника професорам
Львова на Вулецьких пагорбах;
здійснено координацію робіт по встановленню фонтану перед театром опери
та балету ім. С. Крушельницької;
організовано та проведено міжнародний конкурс на меморіал пам'яті жертв
репресій тоталітарних режимів в тюрмі на Лонського.

1.7. Участь в організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників у сфері охорони культурної спадщини:
•
•

перепідготовка спеціалістів по програмі підвищення кваліфікації державних
службовців (посадових осіб) в Національній академії державного управління
при Президенті України;
прганізовано і проведено спільно з кафедрою реставрації Національної
Академії мистецтв літню школу форматорів для реставрації декору зі штучного
каменю (серпень 2008 р).

1.8. Інформування громадськості щодо програм та проектів будь-яких змін у
зонах охорони пам’яток та історичного ареалу:
• проведено 20 прес-конференцій, підготовлено 130 повідомлень в пресі та на
радіо.
2. Для розвитку галузі охорони культурної спадщини здійснювалась:
2.1. Організація розроблення програм охорони культурної спадщини:
На замовлення управління виконано такі науково-дослідні, ремонтнореставраційні роботи:
«Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури»:
- проведення реставрації: розкриття та первинного укріплення живопису в келії
2-го поверху пам’ятки архітектури монастиря Бернардинів на пл. Соборній, 3а у м.
Львові – 18,9 тис. грн;
- консервація та реставрація декоративних елементів балкону будинку на вул.
Личаківська, 5 у м. Львові – 59,6 тис. грн (тендер по процедурі місцевих закупівель),
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- реставрація пошкодженого вандалами розп'яття на Вірменській церкві
(квітень, 2008, кошти громади)
- реставрації дерев’яного хреста на пр. Свободи (спонсорські кошти).
«Розробка схем та проектних рішень масового застосування»:
- опрацювання стратегічного плану збереження історичної забудови міста –
64,1 тис. грн (тендер по процедурі запиту цінових пропозицій);
- опрацювання проекту регенерації кварталу в межах вул. Пекарської,
Шімзерів, Мечнікова – 29,9 тис. грн;
- 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 – 10,0 тис. грн
«Операційні видатки – паспортизація, інвентаризація пам’яток архітектури»:
- виготовлення і встановлення охоронних дощок на об’єктах культурної
спадщини – 30,4 тис. грн.
2.2. Організація досліджень об’єктів культурної спадщини, які потребують
рятівних робіт:
• Обстежено стан скульптурного декору будинку № 15 на проспекті Свободи,
фотофіксація, складання акту, опрацювання плану заходів;
• обстежено стан аттику на будинку № 32 на площі Ринок, фотофіксація,
складання акту;
• проведено інвентаризацію скульптурного декору будинків та споруд і окремо
стоячих скульптур епохи ренесансу та бароко;
• обстеження об’єктів та складання програми реставравраційних робіт 6-ти
нагробків Личаківського кладовища (виконання робіт в 2009 р.)
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.3. Популяризація справи охорони культурної спадщини:
Опрацьовано друковане видання «Врятована спадщина»;
проведено лекції на курсах ріелтерів (24 березня 2008 р.) та на курсах
екскурсоводів;
участь в роботі над другим томом «Енциклопедії Львова»;
здійснено координацію роботи міжнародної студентської школи ЮНЕСКО
(липень 2008).
Проблемні фактори в роботі управління:
не налагоджена пам’яткоохоронна вертикаль в державі, як наслідок, відсутність
чіткого розподілу повноважень між пам’яткоохоронними органами різного рівня;
відсутність підзаконних актів до Закону України «Про охорону культурної
спадщини», які будуть врегульовувати б процес накладення штрафних санкцій
на порушників пам’яткоохоронного законодавства;
недостатня кількість працівників управління для забезпечення процесу
приватизації пам’яток;
відсутність розуміння підходів і недотримання вимог щодо особливостей
проектування і виконання реставраційних робіт замовниками – структурними
підрозділами Львівської міської ради;
відсутність
містобудівної
документації
регуляторного
характеру
для
деградованих, постпромислових, поствійськових територій в історичному ареалі
міста;
відсутність регуляторно-правових механізмів захисту візуального середовища
історичної забудови міста.
Сильні сторони в роботі управління:
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1. інтенсивна міжнародна співпраця в галузі охорони об’єктів культурної
спадщини міста;
2. залучення іноземних інвестицій та спонсорів для фінансування реставраційних
та консерваційних робіт;
3. співпраця з вищими навчальними закладами міста та реалізація спільних
навчально-практичних проектів;
4. активна робота з пресою для інформування громади міста про цінність
архітектурної спадщини Львова, співпраця з громадськими організаціями.

Діаграма 1. Обстеження пам’яток архітектури та будівель
на території міста
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Діаграма 2. Видано розпоряджень про припинення самовільних робіт на
території історичної забудови
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Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення
Виконання законодавчих, правових та нормативних актів органів
державної влади та місцевого самоврядування.
З метою реалізації завдань передбачених вимогами Законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України у сфері ЦЗ (ЦО) населення і
територій від НС у 2008 році проведено значний обсяг роботи:
• уточнено «Паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій на території
міста»;
• продовжено виконання «Плану першочергових заходів та робіт щодо
запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного
характеру»;
• прийнято участь:
9 у проведенні цільової перевірки ГУ МНС України у Львівській області
Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів»;
9 у показовому навчанні на базі ВАТ «Туристична фірма «Львів-Супутник»;
• на виконання доручення першого заступника міського голови, організовано
вивезення з ВАТ »Квіти Львова» на утилізацію 4295 кг непридатних
пестицидів;
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•
•
•
•

спільно з управлінням з питань надзвичайних ситуацій Львівської ОДА
вилучено на утилізацію 5019 кг рідких та 17720 кг сухих небезпечних хімічних
речовин з агрофірми «Провесінь»;
продовжується робота щодо виконання другого етапу програми утилізації і
повного вивезення з території м. Львова (2005-2010 рр.) 15653 кг сухих та
624 кг рідких небезпечних хімічних речовин;
реалізовано вивіз боєприпасів із артилерійських складів у смт. Брюховичі;
проведено тренування районних ланок управління та сил ЦО для
забезпечення функціонування господарства міста в умовах осінньо-зимового
періоду з перевіркою готовності техніки шляхово-ремонтних підприємств.

Підготовка органів управління, сил та засобів цивільної оборони
(цивільного захисту).
З метою оцінки реального стану готовності органів управління, сил та засобів
ЦО до дій у надзвичайних ситуаціях, підвищення їх рівня підготовки до виконання
завдань.
Підготовка керівного складу та населення з цивільної оборони
(цивільного захисту.)
Підготовка міських ланок у 2008 році здійснювалась на підставі організаційнометодичних рекомендацій МНС України і реальної оцінки стану справ у зазначеній
сфері.
На обласних курсах ЦО пройшли функціональну підготовку 158 осіб керівного
та начальницького складу ЦО підприємств, установ та організацій, що складає 84,9
%, на міських курсах ЦО – 851 особа, що становить 113,5%.
В освітній галузі основну увагу зосереджено на реалізації вимог «Положення
про функціональну підсистему «Освіта і наука України» ЄДС щодо організації
підготовки учасників навчально-виховного процесу і працівників закладів освіти до
захисту і дій у НС».
Підготовка проводиться на основі програм:
- основи безпеки життєдіяльності
- основи медичних знань.
При проведенні заходів - Днів «ЦО», Тижнів безпеки дитини, до яких було
залучено більше 100 тис. дошкільнят, учнів ЗОШ та ВПУ, а також більше 23 тис.
студентів ВНЗ, прийняли участь майстри виробничого навчання міських курсів
навчально-методичного центру ЦЗ та безпеки життєдіяльності та викладачі всіх шкіл
та дошкільних навчальних закладів міста.
Реальний стан проведеної роботи з питань підготовки та готовності до дій у НС
був оцінений при проведені районних оглядів-конкурсів.
Краще вирішувались питання в Галицькому, Сихівському та Залізничному
районах, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Національний
університет «Львівська політехніка», Львівський державний коледж ім. А.
Крупинського.
Контроль безпечного функціонування об'єктів, їх утримання та
готовності сил і засобів до виконання завдань згідно призначення.
З метою безпечного функціонування об'єктів підвищеної небезпеки проведено
комісійні цільові перевірки із залученням інспекції техногенної безпеки ГУ МНСУ в
Львівській області, фахівців міської СЕС хімічно-небезпечних підприємств.
Перевірено готовність підприємств ЖКГ, теплопостачальних організацій та
спеціальної техніки до осінньо-зимового сезону.
Проведено цільові перевірки стану ЦО і безпеки життєдіяльності
викладацького складу та студентів навчальних закладів, зокрема Львівського
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інституту туризму і економіки, ТзОВ «Медичний коледж «Монада», Львівського ВПУ
комп'ютерних технологій та будівництва, Львівського вищого професійного училища
автомобільного транспорту та будівництва, Львівського ліцею харчових технологій,
Львівського ВПУ-20.
Краще питання вирішувались у Галицькому, Сихівському та Залізничному
районах, спеціалізованими службами ЦО міста:
9 медичною;
9 охорони громадського порядку;
9 житлового господарства та інфраструктури;
9 оповіщення та зв'язку,
а також підприємствами, установами і організаціями:
9 ДП «Львівський державний ювелірний завод»,
9 ЗАТ фірма «Нафтогазбуд»,
9 УМР «Львівтрансгаз»,
9 ЗАТ «Львівський жиркомбінат»,
9 ВАТ «Львівський локомотиворемонтний завод»,
9 пасажирське вагонне депо «Львів»,
9 АТ «Галичфарм»,
9 ЛМКП «Львівводоканал»
9 КМК «Лікарня швидкої медичної допомоги».
На виконання наказу міського голови – начальника цивільної оборони міста
Львова від 23 липня 2008 року № 16-мг «Про проведення огляду-конкурсу на кращу
захисну споруду цивільної оборони міста Львова» комісією в період з 24 вересня по
24 жовтня 2008 року проведено міський етап огляду-конкурсу на кращу захисну
споруду цивільної оборони.
За підсумками роботи комісії, у відповідності до наказу міського голови –
начальника цивільної оборони міста Львова від 5 листопада 2008 року № 26-мг «Про
підсумки огляду-конкурсу на кращу захисну споруду цивільної оборони міста Львова»
визначено:
- перше місце – сховищу № 48609 ДП «Державний ювелірний завод»;
- друге місце – сховищу № 48008 станція «Клепарів»;
- третє місце – сховищу № 48310 ДП НЕК «Укренерго».
Аналіз виникнення надзвичайних ситуацій та організація діяльності комісій з
питань ТЕБ та НС міста та районів.
За 2008 рік на території міста виникло:
- надзвичайних ситуацій – 6 (в яких загинуло 6 осіб (в т.ч. 2 дітей).,
постраждало 42 особи (в т.ч. 6 дітей) та нанесено збитків на суму 8.078.099
грн.;
- некласифікованих подій – 161, із них:
- пожежі
– 41;
- наявність шкідливих речовин понад ГДК
– 18;
- виявлення застарілих боєприпасів
– 50;
- нещасні випадки з людьми
– 32;
- повідомлення про замінування
– 14.
Найбільш резонансними були вибух газу та руйнування будинку № 14 на вул.
Костюшка,
буревій 23 червня 2008 року, створення потенційної загрози функціонуванню у
регламентованому режимі шляхопроводу на вул. Левандівській.
Для оперативної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, кекласифікованих
подій, що сталися та з метою їх попередження в подальшому, комісіями ТЕБ та НС
міського та районних рівнів прийнято 138 протокольних рішень.
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Всього за минулий рік роботи комісій прийнято рішень на залучення в
інтересах господарства міста з резервного фонду додаткових коштів:
• державного бюджету – 35 млн. 37 тис. 237 грн.;
• обласного бюджету – 302 тис. 500 грн.
Недоліки та існуючі проблеми в діяльності управління
При загальних позитивних результатах роботи, ряд завдань з підготовки
цивільної оборони та цивільного захисту, вирішення питань попередження та
недопущення надзвичайних ситуацій, вирішувався повільно, в деяких випадках –
формально або не в повному обсязі. А саме, не розробляються локальні системи
виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення на
хімічнонебезпечних об'єктах та об'єктах підвищеної небезпеки.
Існуюча система оповіщення не забезпечує в достатній мірі доведення
сигналів централізованого оповіщення та оперативність збору інформації і її обробку
в разі загрози виникнення НС або при переведенні органів управління міста у вищі
ступені готовності в мирний і особливий період.
Слабо і на недостатньому рівні проведена робота та не отримано підтримки
під час формування місцевого бюджету на 2009 рік.
Так, в резервний фонд передбачено виділення 1 млн грн, що складає 0,07 %
від загального бюджету при нормативних вимогах в 1%.
Не передбачено фінансування, а відповідно виконання програм «Про ремонт
протипожежної автоматики та димовидалення», «Про створення страхового фонду
документації у м. Львові».
Не виконано в повному обсязі 3 (три) рішення міської комісії з питань ТЕБ та
НС стосовно припинення діяльності автозаправочної станції на вул. Замарстинівська
– І. Мазепи.
На низькому рівні можливостей, і з кожним роком вони знижуються через
постійне скорочення штату управління та чисельності штатних працівників ЦО
підприємств державної, комунальної та інших форм власності, знаходиться
здійснення заходів контролю готовності підпорядкованих органів управління, сил та
засобів ЦЗ до дій за призначенням у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
Разом з тим проведені перевірки викривають зниження рівня готовності
міських спеціалізованих служб та формувань до виконання завдань за
призначенням, зокрема служба торгівлі і харчування ЦО.
Значну частину надзвичайних ситуацій в місті складають пожежі, особливо в
житловому секторі. Враховуючи, що пожежні підрозділи оперативно реагують на
пожежі, які виникають (за минулий рік врятовано по місту матеріальних цінностей на
суму 19.375.694 грн., врятовано 155 осіб, 70 будівель, 8 одиниць техніки.
Міською радою, її виконавчими органами неодноразово розглядались питання
протипожежного захисту, але щорічний дефіцит міського бюджету не дозволяє
втілити в життя всі заходи, що плануються.
Особливу тривогу викликає фінансування робіт по ремонту інженерних систем
димовидалення у будинках підвищеної поверховості.
Складною залишається і разом з тим погіршується проблема утримання в
робочому стані пожежних гідрантів та джерел водопостачання.
Станом на 01.03.2009 року на балансовому обліку ЛМКП »Львівводоканал»
знаходиться 2770 пожежних гідрантів, з яких 965 (35% від наявної кількості) не
справних і потребують ремонту або заміни.
Викликає тривогу несправність та відсутність пожежних гідрантів в закладах
освіти, об'єктів охорони здоров'я, соціального захисту, об'єктах з масовим
перебуванням людей та об'єктах підвищеної небезпеки.
Проблемним питанням для управління та міста залишається стан інженерного
захисту населення та території міста. Фонд капітальних захисних споруд ЦО в місті
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накопичувався десятиріччями і забезпечував укриття 100 % працюючої зміни
підприємств. Але внаслідок зміни форм власності, розпаду ряду підприємств за
останні 10-15 років ремонтні роботи та профілактичне обслуговування сховищ не
проводиться, кошти на утримання не виділяються. За обліковими даними та даними
попередньої інвентаризації стан наявних сховищ характеризується:
Утримання ЛКП (ЖЕК) районів підвальних приміщень в належному стані, як
найпростіших сховищ для непрацюючого населення м. Львова, також потребує
більшої уваги і фінансування.
Залишається невирішеною проблема забезпечення автономними джерелами
енергоживлення медичних закладів м. Львова. Львівський діагностичний
онкологічний регіональний центр (обласного підпорядкування) на вул. Я.Гашека, 2а
(Сихівський район) списав автономні джерела, які не забезпечували нормальної
роботи, і залишився взагалі без джерел автономного живлення (в цьому лікарняному
закладі нараховується 600 хворих).
У зв'язку із будівництвом стадіону стала актуальною проблема переносу в
обхід будівельного майданчика ділянки водогону Стрий-Львів та переобладнання
існуючих хлораторних установок на ст. Сокільники на електролізні установки із
застосуванням гіпохлориду натрію (орієнтовна вартість робіт – 15 млн грн).
Потребує посиленої уваги з боку житлово-комунальних служб питання:
- проведення ремонтів аварійних підпірних стінок;
- капітальних ремонтів аварійних балконів та будинків;
- відселення мешканців з аварійних будинків.
На стадії довготривалого вирішення знаходиться питання утилізації токсичних
відходів виробництва, пестицидів, отруйно хімікатів, які тимчасово зберігаються на
спеціальних площадках та складах підприємств (ВАТ «Агрофірма Провесінь» – 15,6 т).
На даний час залишається проблемою і з кожним роком погіршується
утримання та доукомплектування до 100% потреби запасів матеріально-технічних
засобів для ліквідації наслідків НС в місцевому запасі на базі управлінь житлового та
інженерного господарства, охорони здоров'я, а також в об'єктових запасах
потенційно-небезпечних підприємств (відповідно до вимог Закону України «Про
захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного
походження», постанови КМУ від 29.09.2001р. № 308).
Робота зі зверненнями громадян та засобами масової інформації
За результатами роботи із зверненнями громадян проведено аналіз реального
стану обстановки та екологічної безпеки в місті, за підсумками якого:
- надано 8 інтерв'ю місцевим радіо і телебаченню;
- прийнято участь у 2 круглих столах та 2 прес-конференціях;
- розміщено 25 матеріалів на сайті міської ради;
- розміщено 3 матеріали в друкованих засобах.
У 2008 р працівниками управління прийнято участь у 10 засіданнях
містобудівної ради і її секцій та надано відповідні пропозиції і зауваження.
Стан фінансової діяльності та використання коштів
Фінансова діяльність управління здійснювалась в межах затвердженого
кошторису.
Оплата праці працівників
– 618 830 грн (код-1111,1120);
Видатки на забезпечення діяльності – 233 200 грн (код-1130);
Оплата комунальних послуг
– 151 100 грн (код-1160);
Видатки на утримання ЗПУ
– 288 200 грн (код-1165).
Організація діяльності (що заплановано зробити) в поточному році.
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В поточному році основні зусилля практичної діяльності управління
зосереджуються на:
9
продовженні роботи з вдосконалення підготовки спеціалістів ЦО (ЦЗ),
органів управлінь міської ланки Львівської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;
9
плануванні та організації виконання запобіжних заходів щодо зменшення
ризику виникнення надзвичайних ситуацій;
9
забезпеченні виконання заходів за планом роботи міського голови –
начальника цивільної оборони міста з питань цивільної оборони та цивільного
захисту населення;
9
забезпеченні роботи міської та районних в місті комісій з питань ТЕБ та НС
і організації виконання їх рішень у межах своїх повноважень.

Управління державної реєстрації
Управління державної реєстрації утворене відповідно до ухвали міської ради
№1170 від 15.04.2004р. «Про внесення змін до структури виконавчих органів
Львівської міської ради» і діє на підставі Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та Положення про управління
державної реєстрації.
В склад управління входили апарат управління, відділ
інформації та
діловодства, відділ реєстрації з двома секторами: реєстрації і комп’ютерного
забезпечення та електронного обміну.
В підпорядкуванні управління комунальних підприємств немає.
Протягом звітного року управління здійснювало:
- організацію та координацію роботи державних реєстраторів;
- матеріально-технічне забезпечення роботи державних реєстраторів;
- державну реєстрацію (перереєстрацію), реєстрацію змін та доповнень до
установчих документів, скасування державної реєстрації: місцевих об’єднань
громадян, органів територіальної самоорганізації населення, громадських формувань
з охорони громадського порядку і державного кордону, об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків;
- ведення Реєстру громадських організацій, об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків, громадських формувань з охорони порядку і державного
кордону;
- формування та зберігання, протягом встановленого законодавством строку
реєстраційних справ та подальшої передачі їх до архівної установи відповідно до
чинного законодавства та інше.
Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців» та плану роботи управлінням державної реєстрації
Львівської міської ради у 2008 році вчинено 36655 реєстраційних дій, в т.ч.:
- проведено державну реєстрацію 1309 новостворених юридичних осіб;
- проведено державну реєстрацію 5757 фізичних осіб-підприємців;
- проведено державну реєстрацію припинення діяльності 224 юридичних осіб;
- проведено державну реєстрацію припинення діяльності 728 фізичних осібпідприємців;
- до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
включено відомості про суб’єктів господарювання та видано свідоцтв про державну
реєстрацію 1252 юридичним особам та 1717 фізичним особам-підприємцям,
благодійним фондам, громадським організаціям, зареєстрованим органами юстиції;
- проведено державну реєстрацію змін до установчих документів 2444
юридичних осіб;
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- внесено зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному
державному реєстрі, що не пов’язані з внесенням змін до установчих документів –
2388 одиниць;
- внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців 315 судових рішень про припинення діяльності юридичних осіб;
- внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців інформацію щодо: відсутності підтвердження відомостей про 325
юридичних осіб, відсутності 237 юридичних осіб за вказаною в установчих
документах адресою та про втрату оригіналів установчих документів 93 юридичними
особами;
- виготовлено 23 дублікати втрачених установчих документів;
- забезпечено доступ засновникам, представникам правоохоронних,
контролюючих органів та виконавчих служб до 343 реєстраційних справ;
- виготовлено та оформлено згідно вимог чинного законодавства 312 копій
вилучених реєстраційних справ;
- передано в інші регіони України 46 реєстраційних справ юридичних осіб та
362 реєстраційних справ фізичних осіб – підприємців;
- видано виписок з Єдиного державного реєстру 6320 одиниць;
- видано витягів та довідок з інформацією з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 4500 одиниць;
- видано довідок про резервування найменування юридичних осіб 1390
одиниць.
Щомісячні порівняльні показники державної реєстрації юридичних та фізичних
осіб - підприємців представлено в діаграмах (діаграми 1, 2).
У 2008 році зареєстровано 80 міських громадських організацій та 2 громадські
формування з охорони громадського порядку та державного кордону, а також 52
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків
( діаграми 3,4, 5).
Від реєстраційного збору у місцевий бюджет поступило 554,5 тис. грн, що на
0,8 % більше запланованого показника.
Перевиконання планових показників пояснюється високою кваліфікацією
працівників та зразковою організацією їх роботи, а також тим, що у 2008 році
фінансово-економічна криза тільки розпочалася і не встигла суттєво загальмувати
підприємницьку діяльність - її негативний вплив ми відчули в грудні 2008 року та в
січні-березні цього року.
З дати введення в дію Закону України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців» (з 01.07.2004р.) до Єдиного державного реєстру
включено відомості про 16118 юридичних осіб та 34077 фізичних осіб-підприємців.
Проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності 952
юридичних осіб і 2898 фізичних осіб-підприємців. Станом на 01.01.2009р. в базі
даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у м.
Львові містяться відомості про 15166 юридичних осіб та 31179 фізичних осіб –
підприємців.
Щорічні порівняльні показники державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців та динаміка надходження коштів до місцевого бюджету
від реєстраційного збору представлені в діаграмах 6 і 7.
У 2008р. управлінням для нового приміщення на вул. Весняній, 4 придбано
офісні меблі, сейфи та виготовлено стенди для розміщення інформаційних
матеріалів на суму 106,9 тис. грн.
Управління співпрацювало з структурними підрозділами Львівської міської
ради та Львівської облдержадміністрації. З метою забезпечення проведення
щомісячного моніторингу створення робочих місць на підприємствах, установах та
організаціях міста управління щомісячно та щоквартально надавало департаменту
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економічної політики Львівської міської ради,
Львівському міському центру
зайнятості, Головному управлінню економіки Львівської облдержадміністрації
зведені показники проведення державної реєстрації у м. Львові.
На виконання листа директора департаменту економічної політики від
10.10.2008р. № 23-3341 працівниками управління розповсюджено, а також надіслано
поштою 783 інформаційні листівки про правову відповідальність керівників за
порушення трудового законодавства.
На виконання завдань департаменту економічної політики протягом звітного
року подавались дані про:
- новостворені юридичні особи, у назві яких використовується місцева
символіка;
- юридичні особи, які мали намір змінити місцезнаходження за межі м. Львова.
Працівники управління представляли інтереси управління та приймали участь
у 267 судових засіданнях з питань державної реєстрації в правоохоронних та
контролюючих органах, судах різних інстанцій, прокуратурі, органах ДПІ.
Юридичною службою управління надавалась правова допомога державним
реєстраторам. Так з 267 судових засідань, які відбулися в 2008 році представники
юридичної служби приймали участь у 214 судових засіданнях як представники
управління а також за дорученнями державних реєстраторів або спільно з ними.
Працівники управління надавали допомогу мешканцям міста в установленні
місцезнаходження
підприємств, установ та організацій, на яких вони раніше
працювали, для оформлення пенсій.
Впродовж 2008 року працівниками управління опрацьовано 13870 одиниць
вхідної та вихідної кореспонденції, у т.ч.:
- видано 2795 довідок для отримання соціальної допомоги;
- розглянуто та вирішено у вказані терміни 259 заяв та звернень громадян.
Звернення в основному стосувались надання інформації (повторних заяв та
звернень громадян не надходило);
- підготовлено 119 кадрових та розпорядчих наказів.
Доручення міського голови, першого заступника міського голови, керуючого
справами виконкому виконані у встановлені ними терміни.
Відповідно до вимог
ст.19 Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
направлено рекомендованими
листами 1193 юридичним особам повідомлення про необхідність подання
державному реєстратору реєстраційної картки про підтвердження відомостей про
юридичну особу.
Прийом документів від фізичних осіб, що мають намір стати підприємцями та
фізичних осіб-підприємців, від представників діючих та створюваних юридичних осіб
та прийом заявників з усіх питань, покладених на управління проводилась щоденно
в робочі дні з 10.00 до 13.00 год.
В обслуговуванні підприємців приймали участь представники дозвільної
системи Львівського міського управління МВСУ у Львівській області та районних
управлінь Пенсійного фонду України у Львівській області .
У 2008р. не було об’єктивних скарг на роботу державних реєстраторів.
Скорочено черги, які виникали при подачі звітності представниками юридичних осіб
шляхом удосконалення цієї процедури і постійного інформування суб’єктів
підприємницької діяльності про можливість надсилання її поштою. Розповсюджено
серед відвідувачів управління, а також направлено листами 1202 юридичним особам
роз’яснення щодо можливості подання звітності до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на електронному носії або через
мережу Інтернет.
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Для надання послуг технічної підтримки програмного комплексу
автоматизованих робочих місць державних реєстраторів (АІС «ЄДР»)
укладено
договір з Державним підприємством «Інформаційно-ресурсний центр».
На ВЕБ-сторінці Львівської міської ради для суб’єктів підприємницької
діяльності та осіб, які бажають займатись підприємницькою діяльністю розміщена
інформація з питань державної реєстрації.
З метою впровадження нових форм спілкування та покращення
обслуговування підприємців керівником управління проводились індивідуальні
зустрічі з працівниками управління.
Шість працівників управління пройшли навчання у Львівському регіональному
інституті державного управління Національної Академії державного управління при
Президентові України.
У 2008 р. працівники управління були забезпечені всіма необхідними для
роботи витратними матеріалами, канцелярським приладдям та засобами поліграфії,
на суму 27072,83 гривень.
Асигнування в сумі 988450,00 грн., які затверджені кошторисом доходів та
видатків на 2008 рік, використані на суму 964889,40 грн., що становить 97,6% і
пояснюється економією бюджетних коштів.
Витрачання
енергоносіїв
у 2008 році здійснювалось в межах лімітів,
доведених управлінню ухвалою Львівської міської ради.
Сума коштів заощаджених на економії енергоносіїв становила 3874,77 грн.,
(водопостачання та водовідведення 123,71 грн., за електроенергію 808,99 грн., за
природний газ 2937,67 грн. та за оплату інших комунальних послуг 4,40 грн.).
Економія за придбання обладнання довгострокового користування становила
7200,24 грн.
За січень-грудень 2008 року збільшено обсяг необоротних активів на 107164,2
грн., зокрема основні засоби збільшено на суму 95213 грн., в т.ч. за рахунок
капітальних видатків на 25837,76 грн.
Станом на 1 січня 2009 року дебіторська та кредиторська заборгованості
відсутні.
У 2008р. управлінням не проводились тендерні закупівлі товарів, робіт і
послуг.
Враховуючи достатньо високий рівень підготовки працівників управління
державної реєстрації з питань державної реєстрації та практичний досвід роботи з
реєстраційними документами
керівництвом управління протягом двох років
подавались кандидатури до кадрового резерву на вакантні посади державних
реєстраторів.
З часу введення в дію Закону України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців» суттєво збільшилась кількість відвідувачів та
кількість томів реєстраційних справ, внаслідок чого приміщення на вул. Валовій,2
створює незручності для відвідувачів та не відповідає умовам для збереження
реєстраційних справ.
З метою покращення умов праці державних реєстраторів та працівників управління,
створення відповідних умов для збереження реєстраційних справ
рішенням
виконавчого комітету від 13.04.2007р. № 215 «Про передачу в користування
нежитлових приміщень на вул. Кирилівській, 3а та будівлі на вул. Весняній,4»
управлінню державної реєстрації буде надано в оренду будівлю більшої площі на
вул. Весняній,4 після завершення реконструкції будівлі. Фінансування ремонтних
робіт проводилось через управління капітального будівництва Львівської міської
ради, яке є відповідальним замовником виконання даних робіт. ПП «Архбудальянс»
згідно тендерних умов повинно було завершити ремонтні роботи до 20 червня 2008
року, про що був складений відповідний графік виконання робіт. Не виділення
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управлінню капітального будівництва коштів в повному об’ємі для об’єкту на вул.
Весняній,4 спричинило затримку здачі в експлуатацію будівлі.
Представники управління державної реєстрації
приймали участь у
щотижневих спільних нарадах з питань реконструкції та ремонту будівлі.
Після переїзду в нове приміщення на вул. Весняну,4 планується
відновлення роботи Єдиного реєстраційного офісу в повному об’ємі за участю
представників Державної податкової інспекції м. Львова, районних управлінь
Пенсійного фонду України, Головного управління статистики у Львівській області,
міського управління МВСУ у Львівській області, фондів соціального страхування та
збільшення годин прийому державними реєстраторами.

Адміністративно-господарське управління
Структурні підрозділи адміністративно – господарського управління Львівської
міської ради: відділ адміністративних послуг, загальний відділ, відділ «Центральна
міська диспетчерська служба» та відділ бухгалтерського обліку та звітності.
Підпорядковані управлінню Львівські комунальні підприємства «Ратуша – сервіс»
і «Міський центр інформаційних технологій».
Відділ адміністративних послуг
У 2008 році у відділі адміністративних послуг зареєстровано 64790 вхідних
документів, що на 5% менше ніж у 2007 році (у 2007 році зареєстровано 68180
документів), та на 3,3% більше ніж у 2006 році (у 2006 році – зареєстровано 62720
документів). Крім того, відділом адміністративних послуг, протягом 2008 року
зареєстровано 2704 громадян на особистий прийом до керівництва міської ради та її
виконавчих органів і 5721 внутрішній документ.
З 64790 вхідних документів, зареєстрованих у 2008 році, 28920 звернень
громадян, 16765 звернень юридичних осіб, 19105 – документів органів державної
влади.
Від громадян надійшло 28920 звернень, що на 11,2 % менше ніж у 2007 році
(32560). 96,7% звернень поставлено на контроль (у 2007 році – 97,4%).
Житлова проблема для львів’ян була і залишається вкрай гострою.
Найактуальнішими питаннями, з якими звертаються громадяни – це модернізація,
реконструкція житлового фонду. Переважна більшість наших городян, які потребують
поліпшення житлових умов та не мають можливості придбати нове житло, вишукують
варіанти поліпшити свої житлові умови за рахунок модернізації та реконструкції старого
житлового фонду, звертаючись до управління архітектури за відповідними висновками і
дозволами – 10024 звернень, це 34,7% від загальної кількості звернень громадян (у
2007 році – 10329, 31,7%). Житлові питання порушувались у 8054 зверненнях, що
становить 27,8% від загальної кількості звернень громадян (28920), це на 2,3% більше
ніж у 2007 році (7872). Найчастіше громадяни звертаються щодо 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 3017 –
10,4% від загальної кількості звернень громадян (у 2007 році відповідно 3103 та 9,5%).
Від органів державної влади одержано 19105 документів, що на 6% більше ніж у
2007 році. З них 40,6% (7758 документів) було взято на контроль (у 2007 році – 6367,
що становило 35,3%), решта – 59,4% (11347 документи) надіслані до відома (у 2007
році – 11652, що становило 64,7%).
Звернення органів державної влади розподілилися таким чином: найбільша
кількість документів – 11589 надійшло від правоохоронних органів, а саме: судів,
прокуратури, державної виконавчої служби, органів внутрішніх справ тощо. Це на 0,6%
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менше ніж у 2007 році (у 2007 році одержано 11659 документів). На другому місці за
кількістю одержаних документів від органів державної влади – Львівська обласна
державна адміністрація, надійшло 2667 документів, що на 5,3% більше ніж у 2007 році
(2532). На 16% (до 2241) збільшилась кількість документів, що надійшли від
міністерств та комітетів України (у 2007 році їх було 1931).
Від юридичних осіб надійшло 16765 звернень, що є на 4,7% менше ніж у 2007
році (17601). Зменшення кількості документів, прийнятих у відділі адміністративних
послуг від юридичних осіб відбулось внаслідок передачі повноважень в частині
реєстрації звернень суб‘єктів підприємницької діяльності щодо надання дозволів
управлінню «Дозвільний офіс».
56,3% 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 тощо). Найбільше звернень стосується питань комунального власності –
1839 або 11% від усіх звернень юридичних осіб. На другому місці за кількістю –
звернення з питань реклами 1558 або 9,3%. Кількість звернень з економічних питань,
що стосуються бюджету, майнових сертифікатів, розрахунку розміру внеску у розвиток
соціальної інфраструктури м. Львова, становить 1244 або 7,4%. Значна кількість
звернень – 982 або 5,9% стосується питань землевпорядкування: приватизація
земельних ділянок, надання в оренду земельних ділянок, укладення договорів оренди
земельних ділянок тощо. Звернень з питань архітектури: надання висновків щодо
реконструкцій, добудов, підготовки матеріалів до проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок тощо надійшло 972, що становить 5,8% у групі звернень
юридичних осіб.
За типом, звернення, у порядку зменшення кількості, розподілилися таким
чином:
заяви – 36741 (від громадян – 21617, від юридичних осіб – 15124);
заяви з повним пакетом документів /адміністративні послуги/ – 8172 (від
громадян – 6594, від юридичних осіб – 1578);
скарги – 714 (від громадян – 691, від юридичних осіб – 23);
пропозиції – 58 (від громадян – 18, від юридичних осіб – 40).
У 2008 році кількість скарг збільшилась на 14,4% і становить 714 або 1,6% від
загальної кількості звернень громадян і юридичних осіб (45685). Кореспонденти
скаржаться з питань: житлово-комунального господарства (компетенція районних
адміністрацій) – 336, житлово-комунального господарства (компетенція департаменту
житлового господарства та інфраструктури) – 104, незадовільного стану інженерного та
дорожнього господарства – 44, незадовільної роботи громадського транспорту – 42
тощо.
Працівниками адміністративно – господарського управління організовано 376
особистих прийомів громадян керівниками міської ради та її виконавчих органів згідно
затвердженого графіка прийому громадян (у 2007 році – 388).
На виконання розпорядження міського голови від 03.04.2008 №95 «Про заходи
щодо виконання положень Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №
109/2008» у вестибюлі відділу адміністративних послуг розміщено сенсорний термінал,
за допомогою якого громадяни отримують інформацію про адміністративні послуги, які
надають виконавчі органи Львівської міської ради, процедуру їх розгляду та вирішення,
переліки необхідних документів, графіки, особистих прийомів, роз‘яснення та
консультації з найбільш актуальних питань, що порушують громадяни у зверненнях.
У звітному періоді підготовлено розпорядження міського голови від 26.05.2008
№193 «Про організацію особистого прийому громадян керівниками Львівської міської
ради та її виконавчих органів» та від 15.08.2008 №378 «Про затвердження Положення
щодо порядку формування та ведення баз даних про громадян, записаних на
особистий прийом до керівників Львівської міської ради та її виконавчих органів».
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В управлінні діє інформаційна довідка, в якій протягом робочого часу надають
громадянам інформацію про діяльність міської ради та її виконавчих органів, про
службові телефони та розміщення посадових осіб, особистий прийом громадян, тощо.
Інформація надається у кабінеті 117 або за телефоном 297-57-95. Упродовж 2008 року
до інформаційної довідки звернулося близько 10 тис. громадян.
Загальний відділ
Протягом 2008 року загальним відділом опрацьовано та передано на виконання
117899 документів, у тому числі:
- 64790 вхідних документів ;
- 5721 внутрішній документ;
- 47388 документів, зареєстрованих у розносних книгах кур’єрів (відповіді на вже
зареєстровані документи, службова переписка).
У 2008 році загальним відділом опрацьовано і передано за призначенням 64790
вхідних документів, що практично на 5% менше ніж у 2007 році (68180).
Опрацьовано і передано за призначенням 5721 внутрішній документ, що на
18,6% менше ніж у 2007 році (7027).
Крім цього опрацьовано і передано за призначенням 47388 документів,
зареєстрованих у розносних книгах кур’єрів, що на 46,5% більше ніж у 2007 році
(32340).
За звітний період працівниками загального відділу опрацьовано та відправлено
поштою 95187 документів, це практично на 7% більше відповідного показника 2007
року (89 тис. документів).
До вищезазначеної загальної кількості відправлених поштою листів входять
34563 од. рекомендованим відправленням, у 2007 році їх було 36700.
Крім цього загальним відділом протягом звітного періоду:
- проводилася фіксація в журналі та передача виконавцям з організаційного
управління нормативних документів міської ради – 33318 примірників;
- опрацьовано та сформовано у картотеку більше 70 тис. контрольно –
реєстраційних карток. Опрацьовано та підготовлено для архівного зберігання картотеки
2007 та 2008 років;
- проводилася фіксація у спеціальному журналі та передача зареєстрованих у
відділі адміністративних послуг судових повісток, ухвал та рішень суду (3844 записи);
- передано 391 документ щодо надання матеріальної допомоги;
- проводилася фіксація у спеціальному журналі та видача під розписку
виконавцям кореспонденції від іноземців (875 документів);
- опрацювання, тиражування, письмове складання описів, їх доставка у
відділення ВАТ «Укртелеком» телеграм, яких у 2008 році було 475;
- скеровувалися у відповідні інстанції засобами факсимільного зв’язку
повідомлення про проведення у м. Львові масових заходів (410 протягом 2008 року);
- проводилася реєстрація вихідних ініціативних документів – 1106 документів;
- проводилася письмова фіксація повернених поштою відправлень, що з тих чи
інших причин не вручені адресатам та їх передача виконавцям (4644 листи).
«Центральна міська диспетчерська служба»
У відділ «Центральна міська диспетчерська служба» протягом 2008 року
надійшло 121102 усних звернення громадян, одержаних телефоном.
З загальної кількості – 13626 звернень щодо аварійних ситуацій:
- аварії на інженерних мережах:
- електропостачання – 2343 звернення;
- водопостачання – 792 звернення;
- гарячого водопостачання, теплопостачання – 736 звернень;
- газопостачання – 96 звернень;
- витоки води – 1821 звернення;
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- питань вуличного освітлення – 370 звернень;
- несправність ліфтів – 805 звернень;
- транспортні питання – 44 звернення;
- питання житлового господарства – 5503 звернення;
- питання благоустрою (незадовільний стан доріг, порушення термінів вивезення
побутових відходів та інше) – 496 звернень;
- з інших питань (пожежі, порушення громадського порядку чи правил санітарно –
епідеміологічного благополуччя населення та інше) – 620 звернень.
Порівняно з 2007 роком відбулось збільшення кількості звернень щодо:
- аварій на інженерних мережах:
- електропостачання на 27,8%;
- гарячого водопостачання, теплопостачання на 26,9 %
- газопостачання на 57,4%;
- витокам води на 18,5%;
- питань вуличного освітлення на 25,4%;
- несправностей ліфтів на 19,8%;
- питань житлового господарства на 60,8%;
Спостерігається зменшення кількості звернень, порівняно з 2007 роком, щодо:
- питань водопостачання на 1,7%;
- питань благоустрою (незадовільний стан доріг, порушення термінів вивезення
побутових відходів та інше) на 37,6%;
- з інших питань (пожежі, порушення громадського порядку чи правил санітарноепідеміологічного благополуччя населення, оприлюднені в засобах масової інформації
доручення керівництва щодо прийому інформації про спалювання твердих побутових
відходів, листя, самочинне будівництво, неякісно проведений, за бюджетні кошти,
ремонт об’єктів житлово-комунального господарства тощо) на 81,9%.
Найбільшу частку із звернень від загальної їх кількості, які надійшли до відділу
«Центральна міська диспетчерська служба» (щодо аварійних ситуацій) складають
питання: житлового господарства – 40%, аварій на інженерних мережах
електропостачання – 17% та звернення щодо витоків води – 13%.
Загальна кількість звернень щодо аварійних ситуацій за звітний період у
порівнянні з 2007 роком зросла на 1,2% (у 2007 році їх було 13461).
Серед об’єктивних причин зростання кількості звернень наступні:
- критична, в порівнянні за останні п’ять років, зношеність мереж
електропостачання, заміна або відновлення яких не проводиться;
- збільшення кількості звернень щодо витоків води та аварій на мережах
водопостачання, зумовлене зношеністю мереж водопостачання та капітальними
ремонтними роботами які проводить підприємство;
- збільшення звернень з питань вуличного освітлення обумовлене значною
кількістю робіт з заміни, ремонту чи встановлення об'єктів вуличного освітлення, під час
яких проводиться його тимчасове відключення;
- збільшення звернень з питань несправності ліфтів обумовлене зношеністю
механізмів, масовими крадіжками запчастин.
Збільшенню отриманих телефонних звернень сприяє широкомасштабне
висвітлення в засобах масової інформації контактних телефонів відділу «Центральна
міська диспетчерська служба», зателефонувавши на які громадяни можуть отримати
оперативну і висококваліфіковану допомогу.
Проаналізувавши отриману інформацію щодо аварійних ситуацій ми бачимо, що
є 10% повторних звернень. Це свідчить про неякісно проведені ремонтні роботи та про
зношеність інженерних мереж.
Спеціалістами відділу надається інформація про роботу структурних підрозділів
міської ради та з питань аварійно – ремонтних робіт, які ведуться у міському
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господарстві. Так, за звітний період відділом було опрацьовано 35825 інформаційних
телефонних звернень.
Відділом щоденно готуються оперативні звіти та звіти про відсутність
теплопостачання в житлових будинках, у розрізі районів.
Крім того, протягом звітного періоду відділом готувались звіти за різними
формами згідно потреб виконавчих органів та керівництва міської ради, серед яких
звіти:
- про кількість невиконаних звернень;
- про витоки води;
- про відсутність електропостачання;
- про випадки самовільного будівництва.
Інформація, що надійшла по проекту гаряча лінія «Запитай у посадовця»
передавалася у відділ «Прес-служба».
У 2008 році проведено доробку програмного забезпечення комп’ютерної системи
«Автоматизоване робоче місце центральної диспетчерської служби», що надало
можливість формувати звіти за більшою кількістю критеріїв та покращило загальну
стабільність системи.
Для підвищення ефективності роботи відділу «Центральна міська диспетчерська
служба» необхідно передбачити проведення наступних заходів:
1. Забезпечити проведення управлінням житлового господарства постійного
поновлення інформації про дислокацію та балансоутримувачів будинків і споруд, у
тому числі тих, що знаходяться не на балансі міста. Внесення такої інформації до бази
даних надасть змогу спеціалістам відділу оперативно організувати усунення та
ліквідацію аварійних ситуацій, оскільки інформація про балансоутримувача та
обслуговуючу організацію буде доступною користувачам комп’ютерної системи
«Автоматизоване робоче місце центральної диспетчерської служби».
2. Встановити комп’ютерну систему «Автоматизоване робоче місце центральної
диспетчерської служби» у відповідних підрозділах районних адміністрацій.
Запровадження такого заходу надасть можливість районним адміністраціям
здійснювати в оперативному режимі контроль за усуненням аварійних ситуацій та
виконанням звернень на території району.
Видатки управління та проведені державні закупівлі
Загальна сума видатків адміністративно – господарського управління у 2008 році
склала 3441892,38 грн. Структура видатків наведена у діаграмі №1.
У звітному періоді проведено наступні державні закупівлі:
- «Послуги по забезпеченню громадського порядку» (адміністративній будівлі
міської ради). Переможець – управління муніципальної дружини. Загальна вартість
наданих послуг – 230334 грн.;
- «Послуги автотранспорту». Переможці: ЛКП «Ратуша – сервіс» (оплачено
79161,51 грн.), КП «Підприємство автотранспортного обслуговування» (оплачено
44466,36 грн.);
- «Послуги з розроблення пакетних програмних засобів (роботи і послуги для
забезпечення функціонування та розвитку Львівської інтегрованої системи обробки
інформації у Львівській міській раді (ЛІСОІ)» – переможець ЛКП «Міський центр
інформаційних технологій». Загальна вартість наданих робіт та послуг склала
295992,81грн.
Усі закуплені роботи та послуги були виконані вчасно та у повному обсязі.
ЛКП «Ратуша – сервіс»
Чистий прибуток ЛКП «Ратуша – сервіс» у 2008 році склав 0,2 тис. грн
Непередбачені витрати у 2008 році зумовлені:
- витратами, пов’язаними з участю у процедурах державних закупівель;
- страхуванням автомобілів (65,7 тис. грн);
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- зростанням протягом звітного періоду вартості товарів та матеріалів,
необхідних при наданні послуг та забезпечення діяльності комунального підприємства;
- підняттям протягом 2008 року мінімальної заробітної плати;
- необхідністю закупівлі матеріалів для надання послуг з прибирання не
передбачених у розцінках, чи передбачених розцінками в недостатній кількості;
- збільшення сторонніми підприємствами вартості технічного обслуговування
автомобілів.
Від екскурсійної діяльності (вежа Ратуші) у 2008 році отримано 214,8 тис. грн, що
на 35% більше ніж у 2007 році (159,1 тис. грн).
Львівським комунальним підприємством «Ратуша – сервіс» протягом звітного
періоду:
- проведено поточний ремонт інтер’єру вежі Ратуші;
- проведено ремонт дерев’яних сходів східної сторони адміністративної будівлі
міської ради;
- проведено поточний ремонт приміщень складу та майстерні підприємства;
- проведено поточний ремонт частини приміщень автогаражу, замінено огорожу
автогаражу підприємства;
- виплата заробітної плати та відрахування до соціальних фондів здійснювались
вчасно та у повному обсязі.
У звітному періоді підприємством проведено державну закупівлю пального.
Переможець – приватне підприємство «Комерційний центр «Бізнес – Фінанси».
Загальна вартість придбаного пального склала 373213,82 грн.
Для забезпечення подальшого вдосконалення організації діяльності Львівського
комунального підприємства «Ратуша – сервіс» необхідно:
- завершити роботи з заміни електромережі в адміністративній будівлі міської
ради та переводу живлення з 220В на 380В;
- передбачити фінансування для проведення капітального ремонту вежі Ратуші;
- проводити затвердження розцінок на послуги, що надаються підприємством,
проводити з врахуванням реальних витрат підприємства на закупівлю матеріально –
технічних засобів, необхідних для забезпечення надання цих послуг.
ЛКП «Міський центр інформаційних технологій»
Чистий прибуток ЛКП «Міський центр інформаційних технологій» у 2008 році
склав 25,5 тис. грн.
Львівським комунальним підприємством «Міський центр інформаційних
технологій» протягом звітного періоду здійснювались:
- технічний супровід пленарних засідань сесій міської ради (обслуговування
системи «Рада», аудіозапис та аудіотрансляція через Internet в реальному часі),
засідань виконавчого комітету, апаратних нарад, різноманітних презентацій,
конференцій, брифінгів тощо;
- супровід програмного забезпечення, обслуговування і адміністрування
комп’ютерної мережі та системи доступу до мережі Internet;
- обслуговування та відновлення працездатності комп’ютерної техніки (на
постійному обслуговуванні: комп’ютерів – 796; принтерів – 262);
- розроблено новий дизайн web-сторінки міської ради, забезпечено постійне
оновлення розміщеної інформації та введено нові сервіси. Середньомісячна кількість
відвідувань зросла до 7600 відвідувань (6200 у 2007 році);
- сектором оперативної поліграфії, лише для роботи сесії міської ради
виготовлено більше мільйона двосторонніх копій, а договорів про надання послуг з
утримання будинків та прибудинкових територій для населення – 2730000 двосторонніх
аркушів;
- постійне поновлення електронної карти міста, підготовка: карти та атласу
сакральних об’єктів міста; основ для туристичних карт – схем; карт – схем реконструкції
зовнішнього освітлення; планів меж парків; план механізованого прибирання міста в
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осінньо-зимовий період; карти хімічно – небезпечних об’єктів, меж історичного ареола
та ін.;
- розроблено власну web-сторінку та web-сторінку управління «Дозвільний офіс»;
- розроблено програмну оболонку для роботи сенсорного терміналу в
приміщенні відділу адміністративних послуг («Єдиного вікна»);
- реалізація програми ЛІСОІ на 2008 рік (згідно рішення виконавчого комітету від
02.09.2008 №942);
- доробка програмного забезпечення обліку квартирної черги згідно потреб
замовника;
- обслуговування системи сигналізації в адміністративній будівлі міської ради;
- встановлено та введено в дію ATC OfficeServ 7400 в Личаківській районній
адміністрації; забезпечено телефонним зв’язком управління охорони здоров’я;
- обслуговування системи обліку мешканців (в тому числі встановлення та
налагодження роботи). Слід зазначити, що система супроводжувалась на всіх робочих
місцях ЛКП лише Личаківського району, де угода укладена з районною адміністрацією.
В інших районах, у зв’язку з несплатою, обслуговування припинено для цілої низки
комунальних підприємств.
У звітному періоді підприємством проведено доробку та подальший розвиток
системи документообігу (в середовищі LOTUS NOTES), у тому числі адміністрування
баз даних та супровід програмного забезпечення. У середовищі LOTUS NOTES
розроблено нові бази даних .
Питання локальної мережі. Для вирішення проблем, які виникають у зв’язку із
збільшенням навантаження на активне обладнання комп’ютерної мережі проводились
консультації з представництвом компанії D-link та ЗАТ «Інком» з питань оптимізації
структурної схеми комп’ютерної мережі та підбору обладнання, яке б забезпечило її
надійну та стабільну роботу (з можливістю проведення відеоконференцій). На основі
проведеної роботи ЗАТ «Інком» була надана комерційна пропозиція на
переобладнання локальної мережі міської ради на базі обладнання Cisco. Орієнтовна
вартість обладнання запропонованого компанією «Інком» складає 815 тис. гривень. На
цей момент вишукуються шляхи щодо здешевлення вартості обладнання без втрати
якісних показників.
Питання відомчої телефонної станції. Після виходу з ладу допоміжної
телефонної станції міської ради проведена її часткова заміна та переналаштування. На
цей час система передачі, яка забезпечує міський зв'язок (70 – 80-х років випуску), є
технічно та морально застарілою. У випадку виходу з ладу забезпечити проведення
ремонту буде неможливо, оскільки такі системи зняті з виробництва в 2005 році.
Одним з найболючіших питань залишається нестабільна робота електромережі,
яка призводить до часткового або повного виходу з ладу комп’ютерного обладнання та
АТС.
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Додатки:

В ідділ адмініс тратив них пос л уг

‐11,2
%

Питання, з якими зв ертал ис ь громадяни у 2008 році
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Відділ адміністративних послуг

+6 %

Документи отримані від органів державної влади у 2008 році

354
168
254
61
711

Відділ адміністративних послуг

Структура звернень у 2008 році
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Відділ адміністративних послуг

+ 14,4%

Скарги, які надійшли протягом 2008 року

Відділ “Центральна міська диспетчерська служба”

Звернення щодо аварійних ситуацій
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ЛКП “Міський центр інформаційних технологій”

Прибуток ЛКП “Міський центр інформаційних технологій”

+27,5%

тис., грн.

Організаційне управління
До компетенції управління відносяться такі повноваження:
1. Редагування, виготовлення та візування проектів розпорядчих документів
міського голови, міської ради та її виконавчого комітету.
2. Реєстрація, тиражування, завірення копій, розсилка і зберігання розпорядчих
документів міського голови, міської ради та її виконавчого комітету.
3. Контроль за виконанням розпорядчих документів та доручень міського
голови, виконавчого комітету; розпорядчих документів та звернень органів державної
влади; звернень фізичних і юридичних осіб.
4. Підготовка проекту порядку денного та організація роботи і засідання
виконавчого комітету.
5. Ведення і поповнення електронної бази даних розпорядчих документів
міського голови, міської ради та її виконавчого комітету.
6. Надання у встановленому порядку копій розпорядчих документів фізичним
та юридичним особам.
7. Ведення протоколу засідання виконавчого комітету та здійснення редакції
рішень і протокольних доручень виконавчого комітету відповідно до протоколу.
8. Ведення бази даних щодо проведення масових, видовищних, розважальних
та рекламних заходів на території міста.
Для виконання поставлених завдань у складі управління функціонує три
відділи:
- відділ підготовки нормативних актів;
- відділ організаційної роботи;
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- відділ контролю за виконанням документів.
Відділ підготовки нормативних актів у 2008 році редагував та видруковував
проекти нормативних актів міського голови, міської ради та її виконавчого комітету.
За минулий рік відділ видрукував:
- ухвал міської ради - 786
- рішень виконавчого комітету - 1921
- розпоряджень міського голови - 694.
У 2008 році відділ займався формуванням справ для передачі на зберігання в
архівний відділ. Були сформовані:
- 60 томів ухвал міської ради;
- 192 томи рішень виконавчого комітету;
- 40 томів розпоряджень міського голови.
Відділ організаційної роботи зареєстрував 820 ухвал міської ради, 1479
рішень виконавчого комітету, 102 протокольні доручення виконавчого комітету та 663
розпорядження міського голови.
З кожного зареєстрованого документа було виготовлено необхідну кількість
копій, належним чином їх завірено та розіслано по підрозділах. Всі документи
реєструвалися відразу після поступлення у відділ, відразу ж після реєстрації з них
виготовлялися і завірялися копії та передавалися у розсилку. Окрім цього, копії з усіх
рішень та розпоряджень, а також з найважливіших ухвал, відразу після реєстрації у
відділі організаційної роботи передавалися у відділ «Прес-служба» для оперативного
висвітлення роботи Львівської міської ради.
У 2008 році було підготовлено і проведено 51 засідання виконавчого комітету.
У 2008 році відповідно до протоколу засідання виконавчого комітету було
складено, відредаговано, передано на підпис, а опісля зареєстровано 102
протокольні доручення виконкому та розіслано виконавцям. Необхідно зазначити, що
починаючи з 2008 року за ініціативою управління поряд з паперовою розсилкою
протокольних доручень виконкому запроваджено також їх електронну розсилку –
доручення сканується і в лічені секунди потрапляє до виконавців за допомогою
електронної розсилки.
У відділі у 2008 році було розміщені короткі пам'ятки для відвідувачів з
роз'ясненням процедури отримання завірених копій розпоряджень міського голови,
рішень виконавчого комітету. ухвал міської ради.
Відділ контролю за виконанням документів протягом 2008 року здійснював
контроль за вчасністю та повнотою виконання нормативно-розпорядчих документів
міського голови, міської ради та її виконавчого комітету.
У 2008 році було взято на контроль 403 розпорядження міського голови, 143
ухвали міської ради, 572 рішення виконавчого комітету, 102 протокольні доручення
виконавчого комітету.
Не ставились на контроль:
- ухвали міської ради щодо надання земельних ділянок фізичним та
юридичним особам, внесення змін до ухвал по земельних питаннях;
- рішення виконавчого комітету щодо зарахування громадян на квартирний
облік, переобладнання квартир, затвердження актів прийняття в експлуатацію
об'єктів, видача дозволів на розміщення зовнішньої реклами;
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- розпорядження
міського
проведення масових заходів.

голови

щодо

відзначення Подяками,

Відділ контролю за виконанням документів у 2008 році зафіксував 64710
вхідних документів. Серед них 28874 звернень громадян, 16748 звернень юридичних
осіб, 19088 - документів органів державної влади.
Загальна кількість вхідних документів зменшилася у порівнянні 2007 роком на
4,9 % (у 2007 році зареєстровано 68024 документів), а кількість документів, взятих на
контроль зменшилася на 23,2 % (у 2007 році на контроль було взято 53962
документи).
Протягом 2008 року для вищого керівництва було підготовлено 52 щотижневі
довідки про стан виконання доручень міського голови, нормативних-розпорядчих
документів Львівської міської ради, звернень фізичних і юридичних осіб.
Щотижнево керівникам виконавчих органів розсилалися листи-нагадування
про незняті вчасно з контролю документи, а найважливіші з них – перелічувалися
поіменно.
Особлива увага приділялася зверненням громадян з особистого прийому
міського голови – за виконавцями, яким на виконання скеровано звернення з
особистого прийому міського голови, ведеться персональний контроль (для цього у
відділі контролю за виконанням документів з 2008 року виділений спеціальний
працівник, який щоденно працює з такими виконавцями) і щотижнево міському голові
надається детальна інформація (у вигляді таблиці) про стан виконання звернень за
конкретно визначений особистий прийом міського голови. У разі, якщо виконавець не
реагує адекватно на прохання нашого працівника, управління скеровує відповідного
листа в управління (районну адміністрацію), де перебуває на виконанні звернення з
особистого прийому міського голови, а якщо належного реагування знову немає –
управління скеровує листа директору департаменту (заступнику міського голови) з
проханням про допомогу у роботі з виконавцем.
З 2008 року у відділі контролю за виконанням документів виділений
спеціальний працівник, який детально опрацьовує всі попередні звернення заявника,
починаючи з 2005 року; зазначає у формі довідки скільки разів заявник попередньо
звертався до міської ради, які питання порушував у своїх зверненнях, хто розглядав
його звернення, які були резолюції керівників, які результати розгляду цих звернень.
До липня 2008 року у складі управління діяв відділ ведення Державного
реєстру виборців, який вчасно і у повному обсязі виконував поставлені перед ним
завдання, зокрема були зібрані від суб'єктів подання інформації оновлені відомості
про виборців станом на 5 березня та 5 червня 2008 року. На виконання
неодноразових вимог Центральної виборчої комісії та Львівської обласної державної
адміністрації відділ був розформований, а його працівники були переведені у
новоутворені сектори обліку виборців у складі загально-організаційних відділів
районних адміністрацій.
З лютого 2008 з ініціативи організаційного управління запроваджено
загальнодоступну для всіх працівників виконавчих органів міської ради електронну
базу даних «Масові заходи», яку ми постійно наповнюємо новими даними.
Користуючись цією БД можна достовірно знати по днях і годинах: які масові заходи
відбуваються, які заплановані; місця проведення, кількість учасників, хто
організатори заходів і їх контактні телефони.
Протягом 2008 року надійшло і було внесено у базу даних «Масові заходи»
546 повідомлень від 243 суб'єктів права (політичних партій, громадських організацій,
державних установ і громадян) на проведення 1472 масових заходів у місті (у 2007
році таких повідомлень було 268, у 2006 році таких повідомлень було 687).
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У 2008 році створена електронна база даних «Документи міського голови», в
яку заносяться всі доручення міського голови та з допомогою якої здійснюється
електронна розсилка відсканованих текстів доручень міського голови у виконавчі
органи міської ради.
У 2008 році організаційне управління розглянуло 470 звернень громадян,
юридичних осіб та органів державної влади (у 2007 році було розглянуто та надано
відповідь на 490 звернень, у 2006 році - на 398 звернень).
У 2008 році організаційне управління розробило стандарти типових текстів
розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету з різних галузей міського
господарства – у науковій літературі вони називаються трафаретними текстами.
Для належного обліку кількості завізованих документів та часу їх візування в
управлінні заведено журнал реєстрації документів, які поступають на візування в
організаційне управління.
Також впорядковано реєстрацію документів, які створює організаційне
управління – у 2008 році для цього створено реєстраційні бази документів «ВихідніОУ», «Внутрішні-ОУ».
На початку 2008 року були виготовлені нові печатка та штампи організаційного
управління, назви яких відповідали існуючій назві управління (до цього була печатка
– «Організаційний відділ виконавчого комітету Львівської міської ради»).
Серед розпоряджень, які підготувало управління у 2008 році особливо хочу
виділити розпорядження про вшанування пам'яті львів'ян, які загинули під час Другої
світової війни (вивішування щороку Державного прапора України 8 і 9 травня), а
також про проведення у м. Львові VII театрального фестивалю особливих театрів
«Світ води» та розпорядження про куріння в адміністративному будинку Львівської
міської ради на пл. Ринок, 1.
У кабінетах організаційного управління розміщено інструкції-алгоритми для
відвідувачів – розписано по кроках, що їм потрібно виконати для отримання
необхідної послуги (наприклад: для видруку проекту рішення чи розпорядження, для
отримання копії розпорядчого документа).
Проблемні питання:
- є потреба у вогнегасниках – необхідно 6 одиниць.
- в нас все готове для передачі в архів справ 2004 року - необхідно, щоб
архівний відділ прийняв архівні томи, бо у нас понаднормове зберігання
документів у неналежних для них умовах;
- повільна робота баз даних, які працюють в оболонці Lotus, сповільнюють
нашу роботу.

Управління муніципальної дружини
Протягом
2008 року
управління муніципальної
дружини виконувало
покладені,
відповідно до Положення про управління муніципальної дружини
повноваження. Працівники
муніципальної дружини
надавали
послуги із
забезпечення громадського порядку відповідно до укладених угод, а саме: в
будинку Львівської
міської
ради
(пл.Ринок,1), в Галицькій,
Сихівській,
Залізничній,
Франківській,
Шевченківській
районних
адміністраціях,
в
центральному
пункті
цивільної
оборони,
на територіях ЛКП музею
«Личаківський цвинтар», Янівського, Сихівського
кладовищ,
на
території
регіонального ландшафтного
парку «Знесіння»,
ТЗоВ
«Привокзальний
ринок», ДПІ «Львівдіпрокомбуд», а
також
забезпечували
громадський
порядок та охорону Новорічної ялинки на пр. Свободи.
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Спискова
чисельність апарату
управління
складає
6 працівників,
підрозділу 77 працівників.
На протязі року було звільнено з роботи 37 чоловік і прийнято на
роботу 19 чоловіки. В апараті управління 5 працівників мають повну вищу освіту і 1
працівник базову вищу. Серед працівників підрозділу 10 працівників мають
повну вищу освіту, та 9 чол. – базову вищу.
Кошти загального фонду використані наступним чином:
- на оплату праці
- 273тис. 200грн.
- нарахування на заробітну плату
- 98тис. 900грн.
- придбання модемів і телефонних апаратів
- 1тис. 600грн.
- послуги зв’язку
- 800грн.
- налаштування мережі
- 400грн.
- придбання комп’ютерної техніки
- 7тис. 200грн.
На рахунок спеціального фонду, як плата за послуги, що надаються
бюджетними
установами
згідно з
їх функціональними
повноваженнями
надійшло 1млн. 823тис.грн.
Використання
коштів
спеціального
фонду здійснювалося
відповідно
до
затвердженого кошторису на 2008 рік, які використано
наступним чином:
- перераховано податків та
обов'язкових платежів
- 408тис.900грн.
- на оплату праці працівників підрозділу
- 820тис.800грн.
- нарахування на заробітну плату
- 285тис.800грн.
- придбання предметів постачання і матеріалів
- 40тис. 700грн.
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв
- 7тис. 500грн.
Заробітна плата працівників підрозділу управління муніципальної дружини в
порівнянні з 2007 роком збільшилась на 45%, що складає 963грн. нарахованої
заробітної плати з урахуванням премій за результатами роботи у відповідний період.
Апаратом управління додатково вивчаються шляхи підвищення заробітної плати,
оскільки на сьогоднішній час вона являється досить низькою.
Управління муніципальної дружини тісно співпрацювало з відділом у справах
неповнолітніх на виконання програми запобігання дитячій бездоглядності у
м. Львові, також працівниками управління було проведено 62
рейди
з
працівниками ветеринарного відділу, ЛКП «Лев» по відлову бродячих собак і
проведення профілактично - роз’яснювальної роботи з власниками собак щодо
правил утримання собак у м. Львові. Під час рейдів виловлено більше 1000
бродячих собак.
Працівники муніципальної дружини допомагали
міліції
по
охороні
громадського порядку, забезпечувати громадський порядок під час проведення
масових заходів, при
необхідності забезпечували турнікетами. Залучалися в
проведенні рейдів по ліквідації стихійної вуличної торгівлі.
Згідно ухвали сесії № 2139 від 23.10.2008р. «Про затвердження Положення
про порядок проведення екскурсійної діяльності у м. Львові», на управління
муніципальної дружини Львівської міської ради покладено повноваження проведення
перевірки правомірності екскурсійної діяльності на території м. Львова гідамиперекладачами, екскурсоводами та іншими фахівцями туристичного супроводу.
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 управління муніципальної дружини
організувати патрульні групи. Утримання патрульних груп пропонуємо забезпечити за
рахунок додаткових угод з райадміністраціями м. Львова.
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Архівний відділ
У 2008 році проводилася робота щодо реалізації державної політики в галузі
архівної справи, забезпечення дотримання законодавства України про Національний
архівний фонд і архівні установи.
Робота над збереженням фондів. Проведено санітарно-гігієнічні роботи у
сховищах (обезпилення, дезинфекція, контроль за температурно-вологим режимом),
реставровано 47 аркушів, відремонтовано 250 справ, 445 справ перекартоновано.
Зроблено перевірку наявності 4259 справ (план - 2100 справ): Радянська,
Залізнична, Шевченківська районні ради (1972-1989 роки), Брюховицька селищна
рада (1972-2000 роки).
Проведена робота над створенням та розвитком науково-довідкового апарату
до документів, що знаходяться на зберіганні в архівному відділі Львівської міської
ради. У комп’ютер заносяться дані на документи, що зберігаються в архіві та ведення
справ в архіві.
На державне зберігання прийнято 138 справ управлінської документації
Львівської міської ради.
Ознайомлено з документами 839
відвідувачів, виконано 1695 довідок
соціально-правового характеру та 7 тематичних запитів.
Навчання. Проводиться комплексна програма навчання керівників
виконавчих органів, голів ЕК, керівників діловодних служб, відповідальних за
діловодство і архівну справу у виконавчих органах та підпорядкованих їм
підприємствах, організаціях.
Проведено 8 нарад-семінарів стосовно ведення архівної справи з
працівниками
податкових
органів, управлінь пенсійних фондів, комунальних
підприємств, казначейств, судів. Надано 159 консультацій з питань складання
номенклатури справ, формування описів справ та з працівниками установ, які
вперше приступили до роботи.
Для працівників міської ради і її виконавчих органів, які проходять підвищення
кваліфікації, запроваджено двогодинні та чотирьох-годинні курси архівної справи.
За звітний період установам і організаціям було скеровано 12 ініціативних
листів з питань розробки НС, Паспорту архіву, збереження і охорони документів,
виділення приміщень для архіву і реконструкції архіву і та ін.
Покращення матеріально-технічної бази:
• розпочато ремонт сховища (не завершено);
• введено в експлуатацію сучасну протипожежну і охоронну сигналізації
та систему опалення з виносом котла в окреме приміщення;
• закуплено 4 нових сучасних комп’ютери та 2 нові прилади для
вимірювання температурно-вологісного режиму в сховищах;
• замінено морально і фізично зношену електричну мережу 30-х років
минулого століття проте УКБ не ввело її в експлуатацію.

Юридичне управління
Розділ І. Інформація по справах, від імені позивачів по яких виступало
юридичне управління
Таблиця 1
Найменування показника

Справи, що розглядаються господарськими судами,
від імені позивачів по яких виступало юридичне
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управління
ЛМР
Кількість справ всього
по
в задоволенні
яких
позовних
в
за
вимог
тому звітни
відмовлено
числі
й
періо
винесено
д
рішення на
користь
позивача
знаходяться в
провадженні на кінець
звітного періоду

Виконавчий
комітет
2

Виконавчі
органи ЛМР
129
7

31

1

88

40

1

2

77
6

Таблиця 2
Найменування показника

Кількість справ всього
по
в задоволенні
яких
позовних
в
за
вимог
тому звітни
відмовлено
числі
й
періо
винесено
д
рішення на
користь
позивача
знаходяться в
провадженні на кінець
звітного періоду

Справи, що розглядаються адміністративними
судами, від імені позивачів по яких виступало
юридичне управління
ЛМР
Виконавчий
Виконавчі
комітет
органи ЛМР
5
5
1
1
2
1

2

4

1

Таблиця 3
Найменування показника

Кількість справ всього
по
в задоволенні
яких
позовних
в
за
вимог
тому звітни
відмовлено
числі
й

Справи, що розглядаються судами загальної
юрисдикції, від імені позивачів по яких виступало
юридичне управління
ЛМР
Виконавчий
Виконавчі
комітет
органи ЛМР
13
3
61
1
12
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періо
д

винесено
рішення на
користь
позивача
знаходяться в
провадженні на кінець
звітного періоду

7

3

5

16

33

Всього: 296 справ
Розділ II. Інформація про справах, від імені відповідачів по яких виступало
юридичне управління.
Таблиця 4
Найменування показника

Кількість справ всього
по
в задоволенні
яких
позовних
в
за
вимог
тому звітни
відмовлено
числі
й
періо
винесено
д
рішення на
користь
позивача
знаходяться в
провадженні на кінець
звітного періоду

Справи, що розглядаються господарськими судами,
від імені відповідачів по яких виступало юридичне
управління
ЛМР
Виконавчий
Виконавчі
комітет
органи ЛМР
133
50
81
47
19
35

25

8

16

61

23

30

Таблиця 5
Найменування показника

Кількість справ всього
по
в задоволенні
яких
позовних
в
за
вимог
тому звітни
відмовлено
числі
й
періо
винесено
д
рішення на
користь
позивача
знаходяться в
провадженні на кінець

Справи, що розглядаються адміністративними
судами, від імені відповідачів по яких виступало
юридичне управління
ЛМР
Виконавчий
Виконавчі
комітет
органи ЛМР
72
43
37
21
29
12

12

3

8

39

11

17

55

звітного періоду

Таблиця 6
Найменування показника

Кількість справ всього
по
в задоволенні
яких
позовних
в
за
вимог
тому звітни
відмовлено
числі
й
періо
винесено
д
рішення на
користь
позивача
знаходяться в
провадженні на кінець
звітного періоду

Справи, що розглядаються судами загальної
юрисдикції, від імені відповідачів по яких виступало
юридичне управління
ЛМР
Виконавчий
Виконавчі
комітет
органи ЛМР
400
179
306
96
59
84

67

17

57

227

103

165

Всього: 1301 справа

Розділ ІІІ. Інформація по окремих категоріях судових справ, які носять
резонансний характер:
1) Залізничним районним судом м. Львова 26.06.2006 року винесено ухвалу у справі
за позовом Обух Х.О. до ТзОВ «АЙПІЄ-Л», третя особа ОЛДКБТІ та ЕО про
виділення частики із майна товариства. Судом було затверджено мирову угоду між
сторонами, а також визнано за ТзОВ «АЙПІЄ-Л» право власності на всі самовільно
збудовані споруди ринку «Південний» на вул. Щиренькій, 36 та зобов»язано ЛДОКБТІ
та ЕО зареєструвати право власності ТзОВ «АЙПІЄ-Л» на ці споруди. Львівська
міська рада до справи не залучалася, та не була повідомлена про справу. В квітні
2008 року Львівській міській раді стало відомо про дану ухвалу суду, було подано
апеляційну скаргу, а згодом касаційну скаргу до Вищого господарського суду України.
5 лютого 2008 року Вищий господарський суд України виніс постанову, якою скасував
вищевказану ухвалу Залізничного районного суду, чим було поновлено порушені
права Львівської міської ради.
2) ПП «Захід-клас» до Львівської міської ради, ЛОКП «БТІ та ЕО» про визнання права
власності на нежитлові приміщення.
20.05.2008р. Господарським судом Львівської області визнано за ПП «Захід-клас»
право власності на нежитлові приміщення за адресою: вул. С. Петлюри, 2а площею
167,0 м кв., за адресою: вул. Головатого, 1а, площею 155,9 м кв., за адресою: вул.
вул. Стрийська, 103 а площею 101,6 м кв., та за адресою: на розі вул. СтрийськоїХуторівки пл. 230,1 м кв., що у м. Львові. 21.10.2008р. Львівський апеляційний
господарський суд розглянув справу за позовом ПП «Захід-клас» до Львівської
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міської ради, 3-тя особа ЛОКП «БТІ та ЕО» та виніс постанову, якою залишив
рішення Господарського суду Львівської області від 20.05.2008р. без змін а
апеляційну скаргу Львівської міської ради без задоволення.
05.02.2008р. Вищий господарський суд України скасував постанову Львівського
апеляційного господарського суду та направив справу на новий розгляд.
3) Господарським судом Львівської області 11.08.2008р. було винесено рішення по
справі № 10/97 А за позовом ВАТ Прикарпатське монтажно-налагоджувальне
управління до виконавчого комітету Львівської міської ради, про скасування рішень
виконавчого комітету Львівської міської ради № 226 від 21.03.2003р. «Про
затвердження акту державної технічної комісії від 31.12.2002р. про готовність до
експлуатації 30-ти квартир (1-ша черга 60-ти квартирного житлового будинку) на вул.
Глухий Кут», та № 1367 від 09.12.2005р. «Про затвердження акту державної технічної
комісії від 22 квітня 2005р. про готовність до введення в експлуатацію 30 квартир (2-а
черга) 60-ти квартирного житлового будинку на вул. Глухий Кут». Даним рішенням
позовні вимоги задоволено повністю. Ухвалою апеляційного адміністративного суду
задоволено апеляційну скаргу виконавчого комітету Львівської міської ради,
скасовано рішення Господарським судом Львівської області та направлено справу на
новий розгляд.
4) 03.06.2008р. Залізничним районним судом м. Львова було винесено рішення по
справі за позовом Думнича Юрія Васильовича до управління культури департаменту
гуманітарної політики Львівської міської ради, за участю третьої особи Вільної
профспілки Першого українського театру для дітей та юнацтва м. Львова про
скасування наказу про відсторонення від роботи, про поновлення на роботі,
стягнення заробітку за вимушений прогул та моральної шкоди. Даним рішенням було
задоволено позовні вимоги повністю, та зокрема допущено до негайного виконання
поновлено п. Думнича на посаді генерального директора Першого українського
театру для дітей та юнацтва м. Львова. Ухвалою апеляційного суду задоволено
апеляційну скаргу управління культури Львівської міської ради скасовано рішення
Залізничного районного суду м. Львова а справу передано на новий розгляд.
5) 26.01.2009р. Господарським судом Львівської області було постановлено рішення
по справі № 3/252 за позовом Львівської міської ради до ДП “Львівські авіалінії» яким
задоволено позовні вимоги Львівської міської ради та вирішено розірвати договір №
358 від 17.12.2001 року укладений між Львівською міською радою та ДП «Львівські
авіалінії» та вирішено стягнути з ДП «Львівські авіалінії» на користь Львівської міської
ради 116 990,15 грн. боргу.

Управління «Дозвільний офіс»
Основні організаційні заходи
Метою діяльності Дозвільного офісу є вдосконалення та спрощення дозвільнопогоджувальних процедур для суб’єктів підприємницької діяльності і осіб, що
бажають започаткування власну справу, а також забезпечення їх необхідною
інформацією про порядок отримання документів дозвільного характеру.
Ефективного функціонування Дозвільного офісу, регламентація його роботи,
координація дій всіх учасників, налагодження системи обліку та контролю,
запровадження єдиного порядку здійснення дозвільно-погоджувальних процедур
здійснюється відповідно до рішення виконавчого комітету від 30.02.2007 р. № 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
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р. та від 13.04.2007 р. № 195 «Про затвердження Регламенту роботи управління
«Дозвільний офіс».
Роботу управління «Дозвільний офіс» організовано за принципом
організаційної єдності. Згідно затвердженого графіку місцеві дозвільні органи
безпосередньо працюють із заявниками в приміщення офісу, надаючи різного роду
фахову допомогу
та кваліфіковані консультації суб’єктам підприємницької
діяльності.
Управління «Дозвільний офіс» є бюджетною установою, яка фінансується за
рахунок коштів міського бюджету міста Львова.
У 2008 році міським бюджетом та змінами до нього було затверджено кошти в
розмірі 1069310,00 грн., що на 96060,00 грн. більше ніж у 2007 році (973250,00 грн.),
в тому числі:
• капітальні видатки – 55 200,00 грн., що становить 48% від попереднього року
(114 500,00 грн. – у 2007 р.)
• заробітна плата – 588 600,00 грн., що на 19% більше ніж у 2007 році.
• нарахування на заробітну плату – 213 200,00 грн. (178 900,00 грн. – у 2007 р.)
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 20 400,00 грн. , що у 2 рази
більше ніж у попередньому році.
• інші поточні видатки – 175 950,00 грн. (184 590,00 грн. – у 2007 р.)
У 2008 році проведено одну тендерну процедуру, зокрема закупівлю
автомобіля. Затверджено на це кошти в розмірі 60 000,00 грн., а придбано
автомобіль за 55 200,00 грн. Зекономлені кошти змінами зменшено кошторисні
призначення.
Підпорядкованих управлінню установ та підприємств немає.
Протягом 2008 року управління було ініціатором та розробником наступних
рішень виконавчого комітету:
• Від 18.02.2008 р. № 75 «Про внесення змін до рішення виконкому від
31.08.2007 р. № 675 «Про порядок будівництва базових станцій стільникового
зв’язку у м. Львові»;
• Від 28.03.2008р. № 234 «Про затвердження поряду отримання дозволів на
встановлення відкритих літніх майданчиків у м. Львові»
• Від 18.02.2008 р. № 86 «Про адміністративні послуги, що надаються
управлінням екології та благоустрою департаменту містобудування»;
• Від 29.02.2008 № 153 «Про затвердження схеми проходження документів
дозвільного характеру для розміщення малих архітектурних форм у м. Львові»;
• Від 14.03.2008 р. № 164 «Про затвердження технічного регламенту здійснення
погоджувальної процедури паспортів аптечних закладів, що видаються через
управління «Дозвільний офіс»;
• Від 01.08 р. № 756 «Про внесення змін до рішення виконкому від 13.04.08 р. №
195 і від 17.08.07 р. № 584» щодо внесення змін до Регламенту роботи
управління «Дозвільний офіс»;
• Від 28.11.08 р. № 1279 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконкому
від 18.02.08 р. № 87»;
• Від 26.12.08 р. № 1428 «Про внесення змін до рішення виконкому від 27.10.06
р. № 1234» Про затвердження положення про управління «Дозвільний офіс».
Крім того, представники управління були включенні в робочі групи щодо
розробки проектів нормативно-правових актів, що стосуються видачі документів
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дозвільного характеру на розміщення малих архітектурних форм, встановлення
відкритих літніх майданчиків
Комплекс послуг в рамках роботи Дозвільного офісу формувався в декілька
етапів, а саме: розпочато роботу управління із надання 46 документів дозвільного
характеру, наступним етапом було прийнято рішення щодо 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 інформаційно-консультативна підтримка у відповідних галузях господарської
діяльності.
Наступним етапом розвитку діяльності управління є рішенням виконкому від 9
листопада, яким додатково
затверджено ще 23 технічні регламенти видачі
документів дозвільного характеру, що видаватимуться через «Дозвільний офіс»
(Діаграма 1).
Підприємці в Дозвільному офісі отримують вичерпну інформацію про
послідовність дій, терміни і порядок проходження дозвільних процедур та вартість
отримання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності. Так в
Дозвільному офісі розміщені інформаційні стенди, створена та працює веб-сайт, який
містить всю необхідну інформацію.
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.
За 2008 рік в роботі управління «Дозвільний офіс» спостерігається позитивна
тенденція щодо прийняття заяв для видачі документів дозвільного характеру
(Діаграма 2).
Так, станом на 1.01. 2009 р. в Дозвільний офіс надійшло 15311 вхідних пакетів
документів,
що
у
3
рази
більше
ніж
у
попередньому
році,
(Діаграма 3) з яких 67% документів дозвільного характеру видано з позитивним
вирішенням питання та 23% надано вмотивовані відмови. (Діаграма 4).
Найбільша питома вага прийнятих пакетів документів надійшло до управління
архітектури (44%), управління природний ресурсів та регулювання земельних
відносин (13,4%), управління економіки (13%), управління комунальної власності
(12%), управління охорони історичного середовища (9%) (діаграма 5).
Невелика кількість вхідних пакетів надійшла до управління інженерного
господарства, санітарно-епідеміологічної станції та органів пожежного нагляду,
управління екології, управління транспорту та зв’язку.
Крім того, адміністраторами управління «Дозвільний офіс» відслідковується
стан готовності документів дозвільного характеру. Так, станом на 1.01.09 р.
невиконаними рахуються 350 документів, що становить 2% від загальної кількості
прийнятих ДДХ.
По деяких місцевих дозвільних органах виникли заборгованості, тобто
невиконані в строк документи дозвільного характеру, а саме управлінню архітектури
133 ДДХ, управлінню природних ресурсів та регулювання земельних відносин 69
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ДДХ, управління комунальної власності 118 документів, про що поінформовано як
начальників цих управлінь так і керуючого справами Львівської міської ради.
Крім того, управлінням «Дозвільний офіс» підписано договір про співпрацю з
міжнародним проектом USAD|TIBA в частині спрощення дозвільно-погоджувальних
процедур, в тому числі в галузі будівництва. Так, управлінням були напрацьовані
пропозиції щодо спрощення дозвільно-погоджувальних процедур в сфері
будівництва, які знайшли своє відображення в Законі України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів у сфері будівництва»
Аналіз діяльності Дозвільного офісу за звітний період дозволяє стверджувати
про певні здобутки та досягнення у напрямку спрощення дозвільної системи на
місцевому рівні, зокрема:
− підвищення поінформованості суб’єктів господарської діяльності про порядок
отримання документів дозвільного характеру в результаті надання консультативної
допомоги;
− налагодження взаємодії та координації діяльності представників місцевих
дозвільних органів, представлених в Дозвільному офісі.
− запровадження дієвої системи документообігу та посилення контрольних
функцій за процесом видачі документів дозвільного характеру;
− мінімізація відносин суб’єкта з представниками місцевих дозвільних органів,
шляхом виключення участі підприємця на проміжних стадіях проходження
сформованого пакету документів між різними службами;
Поряд з цим, за звітний період виявлено ряд негативних напрямків у діяльності
Дозвільного офісу, які обумовлені рядом об’єктивних та суб’єктивних причин, а саме:
− недотримання задекларованих Меморандумом про співпрацю порядку
взаємодії між місцевими дозвільними органами обласного підпорядкування та
адміністраторами;
− наявність несвоєчасно виконаних ДДХ з боку місцевих дозвільних органів, що
негативно впливає на ставлення підприємців до Дозвільного офісу;
− наявність поточних звернень заявників проміжними відповідями, які не можна
вважати ані позитивним вирішенням питання, ані негативним;
− довготривалий період візування вхідних пакетів документів керівниками
департаментів, що призводить до скорочення термінів виконання самими
виконавцями;
− неузгодженість та довготривалість при розгляді земельних питань, винесення
та розгляд їх сесією міської ради.

Додатки
Діаграма 1. Етапи формування кількості дозвільно-погоджувальних процедур, од.
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Діаграма 2. Динаміка кількості прийнятих заяв на отримання документів дозвільного
характеру у 2008 р., од.

Діаграма 3. Динаміка кількості прийнятих заяв за 2007-2008 роки., од.

62

Діаграма 4. Структура виданих документів дозвільного характеру у 2008 році, %

Діаграма 5. Структура поданих заяв на отримання документів дозвільного характеру
у 2008 році, %
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Районні адміністрації
Галицька районна адміністрація
Основними суб’єктами господарювання, які наповнюють міський бюджет на
території району є представники малого та середнього бізнесу. На території району
відсутні великі промислові підприємства.
Справляння ринкового збору з чотирьох промислово-продуктових ринків міста
забезпечило надходження в бюджет міста з цих ринків у2008 році в сумі 1289,0 тис.
грн, що на 58,5 тис. грн більше, ніж у 2007 р.
01.01.2009 р. заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах
Галицького району згідно статистичних даних становила 701,4 тис. грн.
Проведено 159 обстежень підприємств з метою підвищення розміру середньої
заробітної плати до рівня середньогалузевого. Середня заробітна плата зросла до
1915,41 грн. (жовтень – 1768,2 грн., листопад – 1713,5 грн., грудень – 1915,41 грн.).
Протягом року проводилась значна робота щодо ліквідації стихійної вуличної
торгівлі та впорядкування функціонування малих архітектурних форм. Станом на
01.01.2009 року на території району розташовано 156 малих архітектурних форм.
Протягом минуло року демонтовано 17 кіосків, що функціонували без належно
оформлених дозвільних документів.
Спільно з представниками Галицького РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській області
проведено 336 рейдів з метою ліквідації стихійної вуличної торгівлі. Дільничними
інспекторами Галицького РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській області складено 27 протоколів
про вилучення промислової та продуктової груп товарів, винесено 25 постанов
Галицьким районним судом про притягнення до адміністративної відповідальності
осіб за порушення правил торгівлі.
Здійснено 26 рейдових обстежень закладів грального бізнесу. Протягом року
припинили функціонування 12 об’єктів грального бізнесу та 204 ігрові апарати.
Станом 01.01.2009 р. функціонував 41 об’єкт грального бізнесу та 816 ігрових
апаратів.
На обслуговуванні 7-ми комунальних підприємств району перебуває 2125
будинків, в основному старовинної забудови, з яких 121 – пам’ятки архітектури
державного значення, 620 місцевого значення.
План доходів з обслуговування житла за 2008 р. виконано на 97,1%. .
Поступлення коштів за квартирну плату складає 100%, при нарахуванні 12,9 млн грн
За спожиту теплову енергію ЛКП «Теплокомуненерго» перераховано 2651,1 тис. грн,
що склало 101,1%. План видатків на утримання житла виконано на 100,2%.
Першочергові платежі проведено на 99,9%, що склало 17,3 млн грн.
Для ліквідації заборгованості за квартирну плату та спожиту теплову енергію
на суму 472,7 тис. грн в суди скеровано 753 позовні заяви, з яких розглянуто 805 заяв
на суму 559,3 тис. грн Відкрито 302 виконавчих провадження та стягнуто з боржників
198,9 тис. грн Відремонтовано 95 сходових кліток. У 16 будинках відремонтовано
аварійні балкони на суму 763,0 тис. грн Проведено капітальний ремонт 55 покрівель:
19 покрівель на суму 1,1 млн грн за кошти державного бюджету за наслідками
буревію 23 червня; 36 покрівель на суму 2,1 млн грн за кошти місцевого бюджету. У
23 будинках замінено внутрібудинкові мережі водопостачання та водовідведення на
суму 795 тис. грн За рахунок залучених коштів власників нежитлових приміщень
перших поверхів, проведено ремонт фасадів на рівні першого поверху у 42 будинках
площею 2263 кв. м.
В районі проведено толоки за 1128 адресами. Очищено 256 горищ, 389
підвальних приміщень, вивезено 2310 м3 негабаритного сміття. Проведено
облаштування та благоустрій дитячих майданчиків.
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Протягом 2008 р. в районі створено 7 ОСББ. Виявлено 106 об`єктів, в яких
здійснено самочинне будівництво та перепланування. Видано розпорядження про
демонтаж 16 об’єктів; про приведення до попереднього стану – 20 об’єктів; про
узаконення – 83 об`єктів. За самовільно проведені роботи отримано 92,5 тис. грн
(згідно з кошторисами), які використані на поточний ремонт житлового фонду,
формування крон дерев та демонтаж малих архітектурних форм. За самовільне
встановлення металопластикових вікон у 2008 році притягнено до адміністративної
відповідальності 7 осіб .
В районі налічується 240 вулиць. Загальна площа мощення, включаючи
тротуари, становить 910 тис. кв. м Загальна протяжність вулиць становить 71 км. 65%
вулиць потребують капітального ремонту, 15% вулиць перебуває в належному стані,
20% в задовільному стані (таблиця 7, діаграма 3).
У звітному році на благоустрій території району в бюджеті було передбачено
14359,7 тис. грн, що на 6207,7 тис. грн (на 76,15%) більше, ніж у 2007 р.
У 2008 році на ремонт доріг було передбачено 5596,7 тис. грн, в т. ч. 1286,7
тис. грн із загального фонду. За ці кошти відремонтовано 28000 кв. м доріг і тротуарів,
що на 91% більше, ніж у 2007 р.
Реконструйовано 21 вулицю, здійснено поточний ремонт 14 вулиць. Нанесено
15,6 км. дорожньої розмітки, виконано 21 напис «Школа», пофарбовано 1680 кв.м
турнікетної огорожі. Встановлено 176 декоративних стовпців для обмеження заїзду
автотранспорту на тротуари, влаштовано сходи з вул. Кривоноса на Замкову та з
вул. Сходової на Пильникарську.
На території району знаходиться п’ять парків загальною площею 164,1 га.
Комунальними службами обслуговуються 31 га. скверів та зелених зон. На
озеленення в 2008 році використано 2587,7 тис. грн.
В 2008 році на санітарне утримання доріг району було передбачено 6127,8 тис.
грн, що дало змогу забезпечити прибиранням 400 тис. кв. м. тротуарів і доріг.
Прибиранням вакуумною машиною охоплено 225 тис. кв. м. доріг і тротуарів. Для
прибирання вулиць в 2008 році при потребі 11 млн грн було передбачено у бюджеті
6,12 млн грн (55,6%).
На території району знаходяться 13 фонтанів (3 недіючі), 27 пам’ятників,
декоративних скульптур та композицій. Проблемою є їх експлуатація та утримання
через відсутність коштів.
На території району функціонує 27 навчальних закладів освіти різних за
типами навчання і формою власності. У 2008 році додатково при ЗНЗ району
відкрито 14 груп короткотривалого перебування, якими охоплено 152 дітей 5-річного
віку.
Чотирьом кращим учням навчальних закладів встановлено стипендії міського
голови. Переможців предметних олімпіад, різноманітних конкурсів нагороджено
цінними подарунками.
Всіма видами оздоровлення було охоплено 5379 учнів із 6646, що становить
81%. На базі СЗШ№52 відкрито Центр здоров’я дитини, в якому щотижня займається
200 учнів.
У навчальні заклади поставлено 106 комп’ютерів, 10 – ноутбуків, 9
мультимедійних проекторів, 26 принтерів. В перше кожний дошкільний навчальний
заклад забезпечено комп’ютерним робочим місцем.
В 2008 році на утримання освітньої галузі району затверджено видатки на суму
34798 тис. грн (у 2007 р. — 24235,3 тис. грн).
На виконання робіт з капітального ремонту навчальних закладів у 2008 році
виділено 214,8 тис. грн, на поточний ремонт – 1479,3 тис. грн, що на 999,6 тис. грн
більше, ніж у 2007 році.
Проведено роботу щодо раціонального використання енергоносіїв у закладах
освіти району. Вдалося зекономити, у порівнянні з 2007 р., 10836 куб. м газу, 1832
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куб. м води, 415 гКал. тепла. У 2008 році на території району сталося дві
надзвичайні події: 7 лютого вибух у житловому будинку на вул. Костюшка,14 та 23
червня – буревій.
Виділені на 2008 рік зокрема, кошти з резервного фонду міського бюджету для
надання матеріальної допомоги для забезпечення проживання і харчування
мешканців, що потерпіли внаслідок надзвичайної ситуації, пов’язаної з вибухом у
будинку на вул. Костюшка, – 1771,7 тис. грн, для проведення судових експертиз,
послуги нотаріуса та ін. – 36,03 тис. грн.
Освоєні кошти, які були виділені ЛОДА, для проведення першочергових робіт з
ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23.06.2008 р. – 1152,2 тис. грн.
Районна адміністрація та служби району залучались до проведення
загальноміських заходів, концертів, фестивалів, святкувань. За сприяння
адміністрації було організовано протягом літа та осені виступи духових оркестрів на
пл. Ринок. Проведено районне свято Святого Миколая для дітей сиріт та дітей з
малозабезпечених сімей, на якому вручено 465 подарунків дітям. Передано дітямсиротам, малозабезпеченим сім’ям, воїнам УПА та репресованим 704 Великодніх
подарунків. В районі проведено
конкурс на краще святкове оформлення вітрин
об’єктів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення,
інших закладів та установ до Новорічних та Різдвяних свят. За результатами
конкурсу переможці були відзначені подяками та цінними подарунками.

Залізнична районна адміністрація
Площа Залізничного району складає 2964 га. Чисельність населення
становить 127,6 тис. чол.
У 2008 році районною адміністрацією здійснювався контроль справляння ринкового
збору з 6 промислово-продуктових ринків.
Надходження в бюджет міста з цих
ринків на 01.01.2009р. становить 887,6 тис. грн, доведена сума плану надходжень
складала 1636,2 тис. грн. Основною причиною невиконання ринкового збору є
ненадходження коштів від ТзОВ «АЙПІЄ-Л» (43,8% від запланованих коштів),
внаслідок чого суттєво знизились планові показники (Таблиця 1).
Заборгованість підприємств з виплати заробітної плати, станом на
01.01.2008 року, склала 1120,5 тис. грн.
Станом на 01.12.2008р. величина середньомісячної заробітної плати на одного
працюючого на підприємствах району склала 1841,21 грн.
На території району розміщено 283 малі архітектурні форми.
Станом на 01.01.08р. у районі функціонувало 35 об’єктів грального бізнесу
(509 гральних автоматів). Припинили функціонування 7 об'єктів, нововиявлені 2
об'єкти. Станом на 01.01.09р. функціонує 30 об’єктів грального бізнесу (493
гральних автомати).
Спільно із з працівниками СЕС та Залізничного РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській
області районною адміністрацією проведено 238 рейдів, з метою виявлення та
ліквідації стихійної торгівлі. У звітному році демонтовано 10 кіосків, 1 стаціонарну
ятку, 22 літні майданчики, 41 ятку щоденного демонтажу, що функціонували без
належно оформлених дозвільних документів.
Житлово-комунальне господарство
Житловий фонд району складає: 1291 будинок комунальної власності (32896
квартир), 37 відомчих будинків, 16 гуртожитків, 30 ОСББ, 60 житлово-будівельних
кооперативів. Протягом 2008р. у власність територіальної громади м. Львова
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прийнято 6 будинків відомчого житлового фонду (Вагонна, 7, 20, Широка, 55,
Кругова, 11а, Авіаційна, 22а, Повітряна, 12) та 1 будинок ЛКП «Львівелектротранс»
(Петлюри, 23).
Протягом 2008 року утворено 5 Об’єднань Співвласників Багатоквартирних
Будинків: «Світанок» (Патона, 27), «Наш рідний дім» (Вагонна, 7), «Ватра» (Вагонна,
20), «Роксоляна-сервіс» (Роксоляни, 59б), «Едельвейс» (Роксоляни, 4).
Видатки районної адміністрації із загального фонду міського бюджету у 2008
році склали 75337,0 тис. грн або 97,8% до уточненого плану.
Видатки на житлово-комунальне господарство з загального фонду міського
бюджету профінансовані в сумі 7800,1 тис. грн, фактичні видатки склали 8138,2
тис. грн, тобто на кінець 2008 р. виникла кредиторська заборгованість по
розрахунках з підрядними організаціями в сумі 338,1 тис. грн Частина заборгованості
(121,1 тис. грн) погашена в січні поточного року.
Відповідно до проведеного аналізу фінансово – господарської діяльності та
використання коштів дев'яти комунальних підприємств у 2008 році збір квартирної
плати склав 17040,7 тис. грн при нарахуванні 17227,9 тис. грн (99 %), за послуги з
теплопостачання – 30664 тис. грн при нарахуванні 31109 тис. грн (99%).
Оплата першочергових платежів (вивіз та утилізація ТПВ, обслуговування
ліфтів, ліквідація аварійних ситуацій, електропостачання) здійснена на 100%.
Порівняно з 2007р. фінансова діяльність ЛКП покращилась, внаслідок чого
фінансовий результат у 2008 році склав 23,3 тис. грн прибутків. Однак, за
звітний період спостерігається зростання дебіторської заборгованості до 4,7 млн грн
Станом на 01.01.2009р. дебіторська заборгованість складає 14,2 млн грн.
Щодо покращання збору коштів за комунальні послуги ведеться претензійна
робота з мешканцями, які допустили заборгованість з оплати цих послуг. З цього
приводу подано 3009 справ до Залізничного районного суду на суму 4249,4 тис. грн
У 2008р. на території району виявлено 442 факти самочинного будівництва.
Видано 1407 розпоряджень голови адміністрації за результатами розгляду
самочинного будівництва об’єктів, з яких 62 підлягають демонтажу.
За здійснене мешканцями самочинне будівництво на рахунок спеціального фонду
міського бюджету надійшло 495,5 тис. грн.
За отримані кошти здійснено ремонт:
- систем центрального опалення на суму 73,7 тис. грн;
- покрівель на суму 31,0 тис. грн;
- системи каналізаційної мережі на суму 178,9 тис. грн;
- мережі холодного водопостачання на суму 14,7 тис. грн;
- станції підкачування холодної води на суму 28,5 тис. грн;
- козирків на суму 21,1 тис. грн;
- виконано утеплення стін житлових будинків на суму 86,2 тис. грн;
виконано ремонт загальнобудинкових електромереж на суму 41,7 тис. грн;
- інші роботи на суму 7,4 тис. грн.
За кошти міського (1 059,8 тис. грн) та державного (1 125,4 тис. грн) бюджетів
відремонтовано:
- систем центрального опалення на суму 216,1 тис. грн;
- каналізаційної мережі на суму 230,7 тис. грн;
- балконів загального користування на суму 97,3 тис. грн;
- покрівель на суму 1351,9 тис. грн;
- утеплення стін на суму 199,7 тис. грн;
- міжпанельних швів на суму 89,5 тис. грн.
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Щомісячно в районі проводяться толоки за запланованими адресами,
зокрема очищено 115 підвальних приміщень, 101 горище, пофарбовані газові
трубопроводи у 368 будинках, водостічні труби, а також відремонтовано та
пофарбовано обладнання на 43 дитячих майданчиках.
У 2008 році на території району відремонтовано 163 сходових клітки в 142-х
житлових будинках та влаштовано 8 дитячих майданчиків.
Протягом звітного року була здійснена реконструкція двох котелень (вул.
М.Вовчка, 3 та вул. Патона, 2/4) із встановленням модернізованого автоматичного
обладнання, яке дозволяє заощаджувати енергоносії.
Для уніфікації бухгалтерського обліку в ЛКП району впроваджено програму
«Бухгалтерія для ЛКП». У поточному році проводиться постійна розробка завдань
для удосконалення даної програми.
З 1 липня 2008р. ЛКП району здійснюють функції виконавця послуг з
централізованого водопостачання та водовідведення. Введено в штатний розпис
ЛКП посади енергоменеджерів, котрі контролюють даний напрямок роботи.
Штатні розписи ЛКП приведені відповідно до вимог рішення міськвиконкому,
скорочено 170 осіб.
З 01.11.2008р. посадовий оклад двірника складає 1000 грн. Заборгованість з
виплати заробітної плати працівникам ЛКП станом на 01.01.2009р. відсутня.
На утримання елементів із озеленення протягом року використано 817,3
тис. грн, що на 338,4 тис. грн більше порівняно із 2007 роком.
Це зокрема:
- покіс газонів на суму 341 тис. грн;
- очищення русла потічка «Скнилівський» - 39,8 тис. грн;
- влаштування квітників загальною площею 1760 м² на суму 104,1тис.грн.
На санітарне прибирання вуличної мережі району освоєно 4 669,7 тис. грн
Однак, цих коштів було недостатньо для літнього миття і поливання вулиць, а також
для їх якісного прибирання вакуумною підмітальною машиною.
Протягом звітного року відремонтовано шляхів і тротуарів площею майже
49,6 тис. м² на суму 5,6 млн грн, що складає лише 5,9 % від загальної площі
проїзної частини доріг. Так проведений поточний ремонт вулиць: Городоцької,
Виговського, Калнишевського, Караджича, Повітряної,
Суботівської,
Сяйво,
Білогорщі, Талінської,
Широкої,
Баштанної,
Бр.Міхновських, Вернигори,
Голубовича, Каховської, Кульпарківської, Кульчицької, Курмановича, Луцького,
Патона, Петлюри, Перова, Стороженка, Машиністів, Чернівецької, Шараневича,
Щекавицької, Шевченка, Яворницького, Левандівської та пл. Князя Святослава.
Першочергові ремонтні роботи потребують дороги на вул. Вигоди
Гніздовського, вул. Мацієвича, вул. Олесницького, вул. Роксолани.
Проблемними питаннями у комунальному господарстві є:
- ремонт вулиць Городоцької, Садової, Сяйво, Виговського, пл. Двірцевої та
низки внутріквартальних вулиць;
- відсутність спецтехніки в ЛКП району для механізованого прибирання.
На території району функціонує 40 навчальних закладів освіти різних типів і
форм власності навчання.
У порівнянні з 2007 у 2008р. в закладах освіти району кількість учнів
зменшилась на 1575, в т.ч. зменшилась і середня наповнюваність класів. Натомість,
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зростає наповненість дитячих дошкільних закладів, що спричинює проблему
недостатньої кількості місць у дошкільних навчальних закладах. Для вирішення даної
проблеми у звітному році відновлено функціонування ДНЗ «Казка» (вул.Патона, 24).
Крім цього з 01.09.2009р. на базі приміщення початкових класів СЗШ № 40
заплановано створити навчально-виховний комплекс «школа І ст. - садок», а в
мікрорайоні «Левандівка» – розпочати будівництво дошкільного навчального закладу
У закладах освіти району навчається 54 дітей сиріт та дітей, залишених
батьківського піклування, 72 дитини із малозабезпечених сімей, 107 дітей – інвалідів,
17 дітей, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, 5 дітей, що постраждали
внаслідок Скнилівської трагедії. Ці діти забезпечуються безкоштовним гарячим
харчуванням, матеріальною допомогою, шкільною та спортивною формами, а також
літнім оздоровленням.
Станом на жовтень 2008 року усіма видами харчування охоплено 100% дітей,
в тому числі гарячим харчуванням 83,9%. Загалом, видатки на освіту займають
найбільші обсяги у структурі видатків і у 2008 році вони профінансовані в сумі
63014,9 тис. грн (Діаграма 1).
Протягом звітного року проведено поточні ремонти у закладах освіти району
на суму 800,6 тис. грн, зокрема, відремонтовано спортивний зал у СЗШ № 77,
створено новий спортивний зал у СЗШ № 15, замінено вікна у СЗШ № 60, здійснено
ремонт системи опалення у СЗШ № 40, ремонт фасаду у СЗШ № 67, проведено
ремонт харчоблоків у 4 ДНЗ району та ін.
Протягом 2008 року до районної адміністрації надійшло 1575 звернень
громадян, з них - 175 звернень з особистого прийому голови адміністрації. Загальна
кількість звернень у порівнянні з 2007 роком зменшилась на 12,4%. Однак зросла
кількість повторних звернень. Причина полягає в тому, що основна частка
проблемних питань у зверненнях мешканців припадає на сферу житлового
господарства, що недостатньо фінансується з міського бюджету. З усіх звернень
позитивно вирішено ~ 86,7 %, відмовлено у вирішенні питань згідно з чинним
законодавством – 1,1 %. Невирішених у звітному році 193 звернення (12,2%), які
вирішуватимуться у поточному році.
Проблемні питання, які потребують вирішення:
1.
Торгівля тютюновими виробами у МАФ поблизу навчальних закладів
(вул. Широка,72,83, Люблінська,152, Патона,7, Головатого,1, Караджича,29).
2.
Відсутність коштів для проведення в повному обсязі ремонтних робіт 12
житлових будинків, які постраждали внаслідок буревію у липні 2008р. За рахунок
коштів Державного бюджету відремонтовано лише 50% пошкоджених об’єктів.
3.
Відсутність коштів міського бюджету для проведення капітального
ремонту житлового фонду (92 будинки) у 2009 році.
4.
Необхідність проведення капітального ремонту та модернізації 152 шт.
ліфтів, термін експлуатації яких понад 25 років.
5.
Відсутність майданчиків для торгівлі сільськогосподарською продукцією
та продуктами харчування, що обумовлює наявність стихійної торгівлі на території
району.
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ДОДАТКИ
Таблиця 1
Виконання ринкового збору у 2008 році, тис. грн.
Сума
контрольног
Статті витрат
о ринкового
збору
на 2008 рік
ТзОВ «АЙПІЄ-Л»
1437,6
ТзОВ «Ярмарок»
97,2
ТзОВ ТЦ «Левандівка»
18,0
ТзОВ «Любінське
99,6
сяйво»
ПП «Торгово-ринковий
64,8
комплекс Новий»
ПП Кіриченко О.Ю.
15,6*

Надійшло
коштів
у 2008
році

Сума
%
контрольного
виконання ринкового збору
на 2009 рік

630,1
96,7
13,9
114,7

43,8
99,5
77,2
115,2

1164,6
98,2
15,3
0

32,2

47

43,7

0

-

10,1

* Діяльність не здійснюється у зв’язку із незавершеним будівництвом ринку.
Діаграма 1
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Личаківська районна адміністрація
Район займає територію площею 32 кв. км. В склад району, як
адміністративної одиниці, входить м. Винники.
Населення району станом на 01.01.2009 року складає 117,4 тис. осіб, в тому
числі у м. Винники – 15,2 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 здійснюють 14 закладів охорони
здоров’я. Людьми похилого віку опікується Львівський геріатричний інтернат.
На території району знаходяться 3 вищі навчальні заклади. У навчальних
закладах навчається понад 20 тисяч студентів та учнів.
У районі працюють 20 загальноосвітніх шкіл, 3 навчально-виховні комплекси
школа-садок, два загальноосвітні навчальні заклади приватної форми власності, 15
дошкільних навчальних закладів, 1 дитячий будинок, 6 позашкільних навчальних
закладів, із них 4 дитячо-юнацьких спортивних школи, 2 недіючих кінотеатри.
Для оздоровлення та відпочинку населення в районі функціонують 2 стадіони,
8 комплексних спортивних майданчиків.
У сфері соціально-економічного стану району
На території району зареєстровано біля 7 тис. суб’єктів господарювання, з них
понад 3 тис. – фізичні особи.
Протягом року проведено 38 засідань районної комісії з питань своєчасної
сплати податків, виплати заробітної плати, де заслухано 320 керівників підприємств
та організацій. Здійснено 150 виїзних обстежень підприємств. У результаті
проведених заходів середньомісячна заробітна плата на підприємствах району
зросла з 1250 грн. (січень 2008 р.) до 1667 грн. (станом на кінець 2008 р.)
Заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах та організаціях
району становить 1,99 млн грн.
Завдяки здійсненим заходам зменшилась заборгованість із виплати зарплати
на ТзОВ «Галичскло» (з 1158 тис. грн до 876,2 тис. грн), яке й надалі залишається
найбільшим боржником. Повністю погасили заборгованість із виплати зарплати
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій, ВКП
«Енергомонтаж», ПП «Лізинг» та інші.
Для усунення порушень законодавства про оплату праці, причин та умов, що
їм сприяють, за актами прокурорського реагування 56 посадових осіб притягнуто до
відповідальності.
За рік ринковий збір зріс на 35,6 відсотка або 107,6 тис. грн Платниками ринкового
збору в Личаківському районі є 8 підприємств до складу яких входить 10 ринків (з них
6 на території району).
На території району розташовано 175 малих архітектурних форм (далі – МАФ).
За 2008 рік демонтовано 8 МАФ. Матеріали щодо демонтажу 18 МАФ знаходяться в
судовому розгляді.
У 2008 році відкрито ринок «Провесінь» на вул. Личаківська-Глинянський Тракт
та торговельний майданчик на вул. Пасічна-Китайська, що сприяло вирішенню
питання ліквідації торгівлі на прилеглих територіях.
На кінець 2008р. на території району функціонувало 20 ігрових закладів (345
ігрових автоматів).
Протягом звітного року припинили діяльність 4 ігрових заклади. Районним
відділом праці та соціального захисту населення за звітний період надано житлових
субсидій 1344 сім’ям, 5414 особам виплачено допомогу згідно з Законом України
«Про державну допомогу сім’ям з дітьми», 245 особам надано одноразову
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муніципальну матеріальну допомогу на суму 79,4 тис. грн, 626 особам матеріальну
допомогу згідно з депутатськими повноваженнями на суму 262,2 тис. грн, 142
інвалідам на суму 19,0 тис. грн, допомогу за рахунок обласної ради 663 особам на
суму 544,43 тис. грн.
Загальні надходження в бюджет міста від Личаківського району за 2008 рік
становить 160,7 млн грн.
У 2008 році із загального фонду бюджету м. Львова по району профінансовано
видатків у розмірі 66,7 млн грн.
У сфері житлово-комунального господарства
На території району розташовано 5303 будинки, в т.ч. комунальної власності –
1942, які обслуговує 8 житлово-експлуатаційних підприємств - ЛКП та МП «Стихія».
Протягом року прийнято на баланс 3 відомчі будинки, 2 будинки передано
ОСББ.
В районі діє 51 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), в
тому числі створено у 2008 рік 7 ОСББ.
У 2008 році департаментом житлового господарства та інфраструктури за
кошти міського бюджету проведено капітальний ремонт у 15 будинках. Районною
адміністрацією за бюджетні кошти проведено ремонти
покрівель, утеплення
торцевих стін, каналізаційних та водопровідних мереж, систем центрального
опалення та балконів в 35 будинках на загальну суму 980 тис. грн.
За кошти від надходжень за самочинне будівництво в сумі 379 тис. грн
районною адміністрацією відремонтовано 13 водопровідно-каналізаційних мереж,
знято верхолазами 9 аварійних дерев у дворах колодязного типу.
За рахунок коштів держбюджету на ліквідацію наслідків буревію 23.06.08
відремонтовано пошкоджені покрівлі у 18 будинках на суму 817 тис. грн ЛКП району
проведено поточний ремонт систем центрального опалення, водопроводу,
каналізації, покрівель, балконів, дверей на суму 495 тис. грн Відремонтовано 159
систем опалення, 27 - гарячого водопостачання.
Розпочато будівництво нової котельні на вул. Котика з ліквідацією 4 підвальних
котелень.
У багатоповерхових будинках ЛКП є 175 ліфтів, 110 з яких експлуатуються
більше 25 років. Через порушення термінів ремонту було тимчасово призупинено
роботу 20 ліфтів. Для приведення ліфтового господарства до належного технічного
стану необхідно 685 тис. грн.
Постійно ведеться санітарне прибирання вулиць, площ, скверів та зелених зон
як механізованим так і ручним способом, в тому числі вакуумно-підмітальними
машинами.
Влаштовано нові дитячі майданчики на суму 195 тис. грн на 4-х вулицях. За
2008 рік ЛКП району зібрано доходів основної діяльності на суму 1,39 млн грн при
нарахуванні 1,46 млн грн.
Крім основної діяльності ЛКП збирали кошти за теплову енергію та гаряче
водопостачання, а з липня 2008р. – проводять збір коштів за холодне
водопостачання та водовідведення.
Недофінансовано з бюджету пільг та субсидій 116,8 тис. грн.
На розгляд районної міжвідомчої комісії за звітний період надійшло 878
звернень, в тому числі від фізичних осіб – 769, від юридичних – 53, від ЛКП – 56,
було підготовлено та видано 714 розпоряджень. За послуги міжвідомчої комісії на
рахунок ЛКП надійшло коштів 45,3 тис. грн, за приєднання приміщень - 94,8 тис. грн
За кошти міського бюджету, розпорядниками яких були департаменти міської
ради, виконано ремонт 5-х вулиць на загальну суму 9,6 млн грн.
Бюджетом 2008 року на ремонт і утримання доріг районній адміністрації
передбачено 1,8 млн грн та додатково виділено 3,4 млн грн на реконструкцію доріг.
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Проведено ремонт із заміною асфальто-бетонного покриття 10-х вулиць,
проїзду від вул. О.Теліги до Керченської та інших. Крім того, заасфальтовано
прибудинкові проїзди на вул. Дж.Вашингтона та на Пасічній.
Проведена реконструкція вулиці Солодової із заміною магістрального
водогону.
Виконано ямковий ремонт 42 вулиць, очищено 889 шт. дощоприймачів,
відремонтовано та пофарбовано 3340 м/п та встановлено 400 м/п турнікетного
огородження; влаштовано дорожню розмітку, пофарбовано 35 зупинок громадського
транспорту.
Ведеться каналізування мікрорайону вул. Пластової-Зубрицького-Корейської, а
також митр. Липківського – Почаївської.
У весняний період знято аварійні та сухостійні дерева, а також проведена
санітарна обрізка крон дерев, проведено посадку 367 дерев та кущів, створено
квітники на пл. 1646 кв. м., проводився 4-х разовий покіс газонів. Під час ліквідації
наслідків стихійного лиха - буревію в червні 2008р. знято 160 аварійних дерев на
суму 100 тис. грн.
Протягом року ліквідовано звалища сміття на вул. Пластовій, схилах парку
«Погулянка».
Кредиторська заборгованість по виконаних роботах у комунальному
господарстві становить 1,2 млн грн по житлових будинках – майже 0,5 млн грн.
У сфері освіти та роботи з дітьми
На початок 2008-2009 н. р. в школах району навчалося 9009 учнів, що на 354
менше, ніж у минулому навчальному році. Мережа класів району зменшилася на 10
одиниць і становить 372 класи.
У 2008 році в навчальні заклади району прийшли 869 першокласників (на 38
більше, ніж у минулому навчальному році), з яких сформовано 36 класів, що на 1
клас більше ніж у 2007-2008 навчальному році. В районі існує незначна тенденція до
зростання учнівського контингенту першоклаcників.
У районі функціонує мережа дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних
навчально-виховних закладів, яка забезпечує безперервність навчання і виховання
українською мовою. Крім того, в районі функціонують дві школи з навчанням мовами
національних меншин: російською – СЗШ№6 та польською – СЗШ№24.
У районі функціонує 15 дошкільних навчальних закладів, 3 навчальновиховних комплекси та дитячий будинок.
Дошкільні навчальні заклади відвідує 2543 дитини, що на 226 дітей більше, ніж
у минулому році. Середня наповнюваність груп - 25 дітей Дошкільною освітою
охоплено 71% дітей дошкільного віку. У 2008 році відкрито 3 додаткових групи в ДНЗ
«Барвінок», ДНЗ №12, №92. В ДНЗ №52 розпочато ремонтні роботи після
вивільнення приміщення від орендарів, проте призупинено через брак коштів.
Важливу роль для реалізації виховної роботи відіграють позашкільні заклади, в
яких займаються учні шкіл району. Гуртковою роботою охоплено 3223 учнів ( 35,7%
від загальної кількості дітей в районі).
На кінець 2008 року в загальноосвітніх навчальних закладах району навчалось
1776 дітей із числа соціально-незахищених категорій. З них 32 – діти-сироти, 42 –
діти без батьківського піклування, 809 – діти з неповних сімей, 65 – діти-інваліди, 288
– діти із малозабезпечених сімей, 540 – діти з багатодітних сімей.
Безоплатним гарячим харчуванням охоплено 3369 дітей, із них 235 – діти з
малозабезпечених сімей, 58 – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування.
Сформовано електронний банк даних дітей, що потребують соціального
захисту і підтримки.
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Влітку 2008 року організовано діяльність 12 пришкільних оздоровчих таборів,
у яких відпочило 660 дітей. 389 дітей відпочивали у двох стаціонарних оздоровчих
закладах «Старт» і «Ватра», а також за межами України: в Італії оздоровлено 20
вихованців загальноосвітньої школи-інтернату №2 м. Львова, на залучені благодійні
кошти на оздоровлення дітей.
Протягом 2008 року проводилася робота щодо обліку споживання
енергоресурсів та дотримання лімітів закладами освіти району. У порівнянні з 2007
роком зменшено споживання електроенергії майже на 20%, теплової енергії – на 2%,
води – на 11%.
У 2008 році замінено вікна в 10 закладах, капітально відремонтовано дахи у 8
закладах, в двох - ліквідовано пічне опалення шляхом влаштування автономних
паливних .
У 2008 році у закладах освіти Личаківського району проведено роботи на суму
майже 9 млн грн.
На обліку у відділі у справах дітей (далі – ВуСД) перебуває 104 дитини,
зокрема: 34 – дітей-сиріт, 52 – дітей, позбавлених батьківського піклування, 12 дітей з
девіантною поведінкою, 18 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах (у
порівнянні з 2007р. кількість дітей на обліку збільшилась на 7 , що становить 63 %).
Із метою запобігання бездоглядності, жебрацтва серед дітей та виявлення
дітей, які під час навчального процесу перебувають у комп’ютерних клубах, ВуСД
спільно з працівниками відділу кримінальної міліції у справах дітей Личаківського РВ
ЛМУ провели 27 рейдів, що на 50 % більше, ніж попереднього року. В ході рейдів
виявлено лише 5 дітей схильних до бродяжництва та жебракування, що свідчить про
покращення ситуації в районі, зокрема про впорядкування діяльності комп’ютерних
клубів.
Із метою соціального захисту, а також захисту житлових та майнових прав
дітей працівники відділу підготували 680 звернень та клопотань. Підготовлено 305
розпоряджень райадміністрації щодо відчуження житла право власності чи право
користування у якому належало дітям.
Працівники ВуСД взяли участь у 236 судових засіданнях, що на 28% більше у
порівнянні з минулим роком.
Перевірено умови утримання та виховання 18 дітей у функціональнонеспроможних сім’ях.
Подано 5 позовних заяв до суду про позбавлення батьківських прав батьків за
невиконання батьківського обов’язку. З них 4 – задоволено.
2 дітей влаштовано у навчально-виховні заклади та 3 дітей - у притулок.
Вдалось запобігти 19 випадкам незаконного продажу житла, що належить
дітям.
Розглянуто 536 заяв щодо захисту житлових та майнових прав дітей.
За фактом виявленого порушення житлових прав дитини скеровано до суду
відповідну позовну заяву.
У 10 навчальних закладах проведено 47 лекцій на правову тематику, якими
охоплено понад 600 дітей.
Скеровано 4 клопотання про притягнення батьків до адміністративної
відповідальності за неналежне виконання обов’язків.
У літніх оздоровчих таборах, зокрема «Карпати», оздоровлено 10 дітей з
числа, які перебувають на обліку у ВуСД.
Надано матеріальну допомогу 104 дітям, консультативну - 86 дітям.
У сфері розгляду звернень
Районною адміністрацією протягом 2008 року подано 89 позовних заяв,
представники адміністрації взяли участь у розгляді 384 судових справах, у 1136
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судових засіданнях, в т.ч. в якості позивача у 128 справах, відповідача – 193,
третьої особи – 63.
Порівняно з 2007 роком загальна кількість судових справ з участю районної
адміністрації збільшилася на 62%, кількість поданих позовів зросла в 1,7 рази.
Адміністративною комісією при районній адміністрації розглянуто у 2008 році
342 протоколи про адміністративні правопорушення. Накладено адміністративних
стягнень на суму – 13 тис. грн, з них добровільно оплачено – 6,6 тис. грн, для
примусового виконання скеровано постанов у справах про адміністративні
правопорушення на суму – 6,5 тис. грн.
Скеровано у Личаківський відділ державної виконавчої служби у 2008 році
направлено 25 виконавчих листів, виданих судами м. Львова.
- Упродовж 2008 року в районну адміністрацію надійшло та розглянуто 6262
документи.
За цими зверненнями районною адміністрацією прийнято 1302 розпоряджень,
зареєстровано 3312 листи вихідної кореспонденції.

Сихівська районна адміністрація
У 2008 році у Сихівському районі спостерігався приріст населення, зокрема,
народилося 1686 дітей, померло 1619 осіб.
В
школах району є 388 комп'ютерів, 17 мультимедійних
проекторів.
Обладнані комп'ютерами 7 шкільних бібліотек, 22 навчальні заклади підключені до
мережі Інтернет. Комп’ютерною та копіювальною технікою обладнані всі дошкільні
навчальні заклади району.
На базі ВК «Школа гімназія «Сихівська» створений Дистанційний центр
навчання хворих дітей, укладене Положення про даний центр.
Для дошкільних навчальних закладів придбано 120 бойлерів для підігріву
води, 19 пральних машин, 7 холодильників, 2 морозильні камери на загальну суму
136587 грн.
Впродовж року відкрито дві додаткові групи в ДНЗ №44. Проводиться робота
з відкриття двох дошкільних груп у НВК «Школа-садок «Софія». Ведуться роботи з
відновлення ДНЗ на вул. Чукаріна, 9. З вересня 2008 року збільшено набір у
дошкільні групи гуртків різних профілів: мистецького, художнього та інтенсивного
розвитку (охоплено понад 500 дітей).
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які навчаються в
закладах освіти району отримали допомогу в розмірі 400 грн. кожен, а при закінченні
школи випускники цієї категорії додатково отримали ще допомогу в розмірі 1200 грн.
кожен.
Відділом у справах дітей районної адміністрації ініційовано погашення
заборгованості за житлово-комунальні послуги для дітей сиріт та дітей, позбавлених
батьківської опіки на суму понад 30 тис. грн.
Для дітей з дисфункційних сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування Сихівського району працівниками районної адміністрації (в
рекреаціях Церкви Різдва Пресвятої Богородиці) організовано та проведено Центр
активності та змістовного дозвілля, до якого залучено 25 дітей, де вони мали змогу
відвідати підприємства району; взято участь у конкурсах, екскурсіях , туристичних
змаганнях.
Щоквартально засідає рада директорів підприємств, які розташовані на
території району, де спільно з головою районної адміністрації розглядаються
найважливіші питання для району та його мешканців.
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На території району функціонує 50 об'єднань співвласників багатоквартирних
будинків (ОСББ). Протягом 2007-2008 років спостерігається тенденція створення
ОСББ, а саме: у 2007 році створено 8 таких об'єднань, а у 2008 році - 12.
Сихівською районною адміністрацією проведено капітальний ремонт покрівлі у
3 будинках на суму 200,0 тис. грн; утеплення стін в 3 будинках на суму 198,83 тис.
грн; ремонт системи водовідведення в 2 будинках на суму 148,91 тис. грн; ремонт
балконів в 6 будинках на суму 38,8 тис. грн; ремонт системи теплопостачання в 7
будинках на суму 48,89 тис. грн; герметизація міжпанельних швів в 26 будинках на
суму 288,88 тис. грн.
Виконано додатково ремонт покрівель, пошкоджених внаслідок буревію
23.06.2008 р., у 10 будинках на суму 819,281 тис. грн.
Проведено поточний ремонт покрівель у 202 будинках загальною площею
15989 м.кв., водостічних труб у 132 будинках, відремонтовано та пофарбовано 90
сходових кліток у 58 будинках, та цоколів у 22 будинках, 585 дверей та 819 вікон у
під'їздах.
Також на поточний ремонт житлового фонду використано 200,94 тис. грн
отриманих від санкцій за самочинне будівництво, а саме: на ремонт
електрообладнання у 2 будинках на суму 20,095 тис. грн; на ремонт сходових кліток
у 1 будинку на суму 12,906 тис. грн; на ремонт даху у 3 будинках на суму 110,65 тис.
грн; на ремонт індивідуального теплового пункту у 2 будинках на суму 18,75 тис. грн;
на ремонт системи водопостачання у 1 будинку на суму 27,989 тис. грн; на
герметизацію деформаційних швів у 2 будинках на суму 10,548 тис. грн.
Протягом 12-ти місяців 2008 року на 37 магістральних вулицях району, у тому
числі на шляхопроводах, виконаний ремонт асфальтобетонного покриття. Загальна
площа виконаного ямкового ремонту асфальтобетонного покриття магістральних
вулиць та тротуарів складає 45537 м. кв. В цілому на виконання вищезгаданих
обсягів робіт було використано 5247,9 тис. грн.
Нанесено дорожню розмітку на 10-х магістральних вулицях загальною площею
7692 м. кв., нанесено написи «Школа» -35 шт. на суму 171,3 тис. грн
З початку поточного року ЛКП «Львівсвітло» влаштовано мережу зовнішнього
освітлення на вул. Стрийській та Демнянській, замінено старі світильники на нові на
вул. Зеленій. Освітлення становить близько 95% (у 2007 році близько 85%).
На доручення міського голови у 2008 році з території Сихівського району
вивезені всі непридатні до використання пестициди. Це, зокрема, 4250 кг
непридатних до використання пестицидів, які знаходилися на території колишнього
ВАТ «Квіти Львова» без охорони та нагляду поблизу іподрому та гаражного
кооперативу «Мрія». Для цього було виділено і використано коштів – 81584,83 грн.

Франківська районна адміністрація
Площа території Франківського району 18.9 км2. Чисельність наявного
населення Франківського району складала 147,9 тис осіб.
Видатки по району за загальним та спеціальним фондами склали – 83 млн.
797 тис. 035 грн., з них: на освіту – 67 млн. 962 тис. 849 грн. (81,1%); на комунальне
господарство – 10 млн. 439 тис. 436 грн. (12,4 %); на утримання апарату управління –
3 млн. 154 тис. 750 грн. (3,83 %); на житлове господарство – 2 млн. 240 тис. грн (2,67
%).
У сфері соціально-економічного розвитку
У районі зареєстровано 12,5 тис. суб’єктів господарювання, з них понад 9,0
тис. фізичних осіб. Податок з доходів фізичних та юридичних осіб збільшився в
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порівнянні з 2007 роком на 42,4 млн грн (141,0%.), а саме: надійшло податку з
доходів у 2007 році – 103,3 млн грн, у 2008 році - 145,7млн.грн.
Проведена робота з керівниками підприємств району щодо підвищення
середньої заробітної плати до рівня не нижчого від середньогалузевого у сфері
транспорту, торгівлі, надання послуг, будівництва, туризму, громадського харчування
тощо. Заслухано на засіданнях комісії 196 керівників, скеровано 1066 листів
керівникам підприємств, проведено 244 виїзних обстежень.
За результатами проведених заходів середня заробітна плата зросла з
1183,9грн. (січень 2008р) до 1601,11 грн (станом на кінець 2008р.).
На території району функціонує 9 ринків. Надходження ринкового збору за
2008р. складає 1553,5тис.грн., в порівнянні з 2007р. надходження збільшились на
146,4 тис. грн (110,4%).
У сфері житлового господарства
На території району розташовано 3096 житлових будинків, в т.ч. комунальної
власності - 1554, які обслуговує 10 житлово-комунальних підприємств - ЛКП.
Впродовж останніх 5 років знято з балансу місцевих рад 140 будинків (в 2008р.- 30
будинків). Протягом року прийнято на баланс ЛКП району 3 відомчі будинки.
Підготовлено документи на прийняття у власність територіальної громади м. Львова
житлові будинки на вул. Тролейбусна, 7, вул. Стрийська, 108а-к.
В районі діє 64 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) , в
тому числі у 2008р. створено 3 ОСББ.
У 2008р. за кошти міського бюджету проведені роботи капітального характеру у
31 будинках на суму 1млн. 178 тис. грн.
За кошти від надходжень за самочинне будівництво виконано ремонт
каналізацій в 9-ти будинках на суму 310,0 тис. грн.
За кошти державного бюджету на ліквідацію наслідків буревію 23.06.08р.,
відремонтовано пошкоджені покрівлі у 7 будинках на суму 754,0 тис. грн.
Силами Львівських комунальних підприємств в повному обсязі виконані роботи з
підготовки житлового фонду до роботи в зимовий період 2008-2009рр.
ЛКП району виконували роботи з ремонту сходових кліток, при запланованій
кількості 94 шт., відремонтовано – 104шт.
ЛКП району є виконавцями послуг які здійснюють збір коштів, показів приладів
обліку спожитої холодної води мешканцями. Всього по району нараховується 77096
абонентів, з них - 57238 абонентів з лічильниками.
За результатами проведеної роботи працівниками ЛКП району за 12 місяців 2008р.
збір коштів з квартирної плати по району складає 100,6%, за спожиту теплову
енергію - 94%, холодне водопостачання – 82,8%. Проплата першочергових платежів
складає 101,3%.
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Порівняльний аналіз збору коштів за теплопостачання (в тис. грн) Діаграма 1
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Комунальне господарство
За кошти міського бюджету, розпорядниками яких були департаменти міської ради,
виконано ремонт 3-х вулиць.
Бюджетом 2008 року на ремонт і утримання доріг районною адміністрацією
передбачено 1,4 млн грн та додатково виділено 4,2 млн грн на реконструкцію доріг,
завдяки чому проведено ремонт із заміною асфальто-бетонного покриття 8-ми
вулиць. 3 міжквартальні проїзди. Виконано ямковий ремонт 64-х вулиць, очищено
1063 шт. дощеприймачів, відремонтовано та пофарбовано 4370 м. п. та встановлено
370 м. п. турнікетного огородження, влаштовано дорожню розмітку, пофарбовано 20
зупинок громадського транспорту.
Під час ліквідації наслідків стихійного лиха – буревію, в червні 2008 р. знято
200 аварійних дерев на суму 100,0 тис. грн.
У сфері освіти виховання
Мережа закладів освіти району: 13 загальноосвітніх шкіл I-III ступенів, з них 4
спеціалізовані, 2 НВК, гімназія, ліцей, школа II-III ступенів, школа I- II ступеня, школа
1 ступеня, вечірня школа, садок-школа,
1 приватна гімназія, 20 дошкільних
навчальних закладів, 4 позашкільні заклади, де охоплено навчанням і вихованням
19656 дітей з них: 4063 – у дошкільних закладах, 12548 – у школах, 3020 – у
позашкільних закладах..
В усіх школах району навчання ведеться в одну зміну.
Впродовж 2008 р.:
• удосконалювалась мережа навчальних закладів
- відкрито 7 додаткових груп в дошкільних навчальних закладах;
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- відкрито класи з поглибленим вивченням англійської мови (СЗШ №№ 51,66) та
інформаційних технологій (СЗШ № 66);
• покращено матеріально-техічну базу дошкільних навчальних закладів на 812 тис.
грн;
- впродовж року організовано та проведено:
- міську конференцію педагогічних працівників
в ЛСЗШ «Школа радості» з
проблеми «Методичний супровід освіти. Професійний розвиток педагогів»;
- науково-практичну конференцію за програмою «Вчимося думати» на базі ДНЗ
№69;
- «Вернісаж педагогічних ідей – 2008», на якому представлено 281 роботу освітян
району на базі СШ «Надія»;
• укладені угоди про співпрацю навчальними закладами району з закладами
освіти інших країн, а саме: українсько-польське партнерство, програма
партнерства з Німеччиною, українсько-канадське партнерство,
співпраця з
Австрією, з Росією, з Білорусією;
• в ЗМІ висвітлювалась робота 3-х ДНЗ, НВКСШ «Малюк», СЗШ № 66; а також
навчально-виховний процес у НВК ім. В.Симоненка; ЛКГ, ССЗШ №№ 2, 5, 45, 46;
СЗШ №№ 31, 36, 48, 50, 51; СЗШ І ст. «Джерельце»; СЗШ І-ІІ ст. «Школа радості».
На обліку у відділі у справах дітей перебуває 118 дітей-сиріт та дітей, які
позбавлені батьківського піклування
Проведено 214 заходів індивідуального впливу, з дітьми та дорослими
членами їх родин. Перевірено умови утримання та виховання дітей у 21
функціонально-неспроможній сім’ї. Здійснено 7 перевірок (у навчальних,
позашкільних закладах, та Будинку дитини) та 20 рейдів «Урок», «Канікули», «Діти
вулиці», у яких затримано 36 дітей схильних до жебракування та вчинення
адмінправопорушень. Проведено 363 заходи захисту майнових, житлових прав дітей,
в тому числі: здійснено 11 перевірок при купівлі-продажу житла; попереджено 8
випадків незаконного продажу житла дітей; попереджено 6 випадків незаконного
зняття з реєстрації дітей за адресою проживання. Виявлено та влаштовано: у
притулок для неповнолітніх 7 дітей; повернено до закладів освіти 14 дітей; у
Будинки дитини 4 дітей; у сім’ю 34 дитини; 8 дітей влаштовано під опіку.
Оздоровлено 24 дитини у стаціонарних таборах; надано та проведено спільно
з КПБО «Нове життя»: речову допомогу 41 сім’ї; 124 дитини отримали речову
допомогу;
46 дітей отримали матеріальну допомогу, 314 дітей отримали
консультативну допомогу. Постійну матеріальну допомогу від КПБО «Нове життя»
протягом року отримували 5 сімей.
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Шевченківська районна адміністрація
Використання коштів на капітальний ремонт житлового фонду
Адреса об’єкту
Ремонт покрівель житлових будинків (5
об’єктів)
Модернізація, ремонт систем
теплопостачання (6 об’єктів)
Капітальний ремонт житлового фонду
(утеплення торцевих стін) (2 об’єкти)
Ремонт балконів житлових будинків (1
об’єкт)
Капітальний ремонт житлового фонду
(заміна систем водопостачання та
водовідведення) (11 об’єктів)
Капітальний ремонт житлового фонду
(герметизація міжпанельних швів) (3 об’єкти)
Загальнобудинковий капітальний ремонт
інженерних мереж та ремонт сходових кліток
(1 об’єкт)
РАЗОМ

Виконані
роботи

Оплачено

188,3

137,1

214,5

170,6

177,9

59,9

79,4

79,4

245,5

127,4

189,9

150,2

289,9

0,0

1385,4

724,6

У сфері житлового господарства
Збір коштів за житлово-комунальні послуги станом на 01.01.2009р.
Послуги
Квартирна плата
Теплопостачання
Холодне
водопостачання та
водовідведення

Нараховано
23000,1
40156,0
4833,1

Надійшло
23058,4
39547,0
4339,6

%
100,3
98,5
89,8

Використання коштів від самочинного будівництва на поточний ремонт
житлового фонду
Надійшло коштів від самочинного будівництва з початку року у сумі 618,8 тис
грн.
Використання коштів за наслідками буревію у Шевченківському районі
У 10 житлових будинках було проведено першочергові аварійно-відновлювальні
роботи на загальну суму 967,4 тис грн.
Кількість відремонтованих під’їздів (сходових кліток) у 2008 році:
Кількість сходових
кліток згідно плану
103

Всього відремонтовано
сходових кліток
111
80

Освоєно коштів,
всього, тис. грн
740,5

У сфері комунального господарства
Поточний ремонт доріг у 2008р.
Магістральних вулиць – 23 (1 345 тис грн.)
Внутрікартальних – 10 (315 тис грн.)
Реконструкція доріг у 2008р.
Магістральні дороги – 27 (2 283 тис грн.)
Внутріквартальні дороги – 7 (647 тис грн.)
Для ліквідації місць концентрації дорожньо-транспортних пригод виконано:
- будівництво заїзних кишень по вул. Мазепи, Липинського;
- встановлення турнікетної огорожі;
- маркіровка дорожньої розмітки;
- встановлення нових зупинок пасажирського транспорту.
У сфері соціально-економічного розвитку
В 2008 році районною адміністрацією проводилась робота в таких основних
напрямках:
- ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати та бюджетів всіх рівнів;
- детінізація заробітної плати та підвищення її рівня;
- ліквідація стихійної торгівлі;
- впорядкування функціонування МАФ та демонтаж самовільно встановлених;
- контроль за діяльністю об’єктів грального бізнесу;
- виконання плану ринковому збору та збору за паркування.
Ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати та до бюджетів всіх
рівнів.
За інформацією головного управління статистики у Львівській області, станом
на 01.01.2008р. в районі нараховувалось 24 підприємства, сума заборгованості з
виплати заробітної плати на яких склала 2383,6 тис. грн (на 01.01.2007р. - 17
підприємств – 1160,6 грн.). На 01.01.2009р., згідно статистичних даних,
заборгованість з виплати заробітної плати мали 32 підприємства, сума
заборгованості склала 4951,5 тис грн. Заборгованість з виплати заробітної плати по
району на кінець 2008р. в порівнянні з початком 2008 р. зросла на 2567,9 тис. грн.
Станом на 01.01.2009 року найбільшу заборгованість з виплати заробітної
плати допустили такі підприємства:
ЗАТ «Автонавантажувач» - 930,0 тис грн.;
ТзОВ «Львівський завод гідромеханічних передач та трансмісій» - 684 тис грн;
ВАТ «Львівський дослідний нафтомаслозавод» - 610,8 тис грн.
У сфері детінізації заробітної плати та підвищення її рівня.
Середня величина заробітної плати на підприємствах Шевченківського району
в січні 2008р. складала 1152 грн., в грудні 2008р. - 1592,73, тобто зросла на 38%.
Ліквідація стихійної торгівлі
У 2008 р. проведено 96 рейдів з ліквідації несанкціонованої вуличної торгівлі.
Припинено функціонування 393 об’єктів.
Впорядкування функціонування МАФ та демонтаж самовільно встановлених.
У 2008 р. було демонтовано 25 стаціонарних МАФ (в 2007р.- 82) та 39 МАФ
пересувної мережі ( в 2007 р.- 116), які функціонували без довільних документів на
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розміщення. Станом на 01.01.2009 р. на території району нараховувалось 317
стаціонарних малих архітектурних форм.
Контроль за діяльністю об’єктів грального бізнесу
У 2008 році припинили діяльність 3 об’єкти грального бізнесу.
Виконання плану по ринковому збору та збору за паркування
План на 2008 р. згідно контрольних сум ринкового збору - 2310,4 тис грн.
Виконання за 2008 p. - 2361,0 тис грн.
Ринки району виконали план ринкового збору на 102% (найкраще по місту).
План по збору за паркування також був би виконаний на 100%, якби до нього
не було включено збір підприємця Куцько, з яким міська рада судиться з 2007 року.
У сфері освіти
Проведення ремонтних робіт у закладах освіти за рахунок бюджету району
Проведено ремонтні роботи у 24 закладах освіти району на загальну суму
1 139,8 тис грн.
Загалом протягом року ремонтні роботи проведено у 45 закладах освіти
району.
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