ЛЬВІВСЬКА
МІСЬКА РАДА

Звіт
виконавчих органів
Львівської міської ради
за 2009 рік

Шановні друзі!
2009 рік був непростим, кризовим роком.
Фінансові та економічні негаразди, що вразили
Україну наприкінці 2008 налаштували нас на роботу
в складних умовах. Але це також змусило нас
змобілізуватись і запланувати нестандартні дії і по
багатьох напрямках витягнути ситуацію. Ми знали,
що криза – це перш за все відсутність грошей і
сконцентрувались на пошуку альтернативних
джерел фінансування. Як наслідок Львів отримав
найбільші
за
увесь
період
Незалежності
надходження з центрального бюджету, підписав
угоди на інфраструктурні проекти з європейськими фінансовими установами, залучив
грантові кошти. Ми знали, що для зменшення ефектів від кризи гроші потрібно вкладати
в інфраструктурні проекти і зробили серйозний об’єм робіт в школах, медичних
установах, на дорогах і в інженерних комунікаціях. Ми знали, що в кризу непросто буде
витримувати наші зобов’язання, пов’язані з підготовкою до Євро-2012, але
максимально сконцентрувались на цих проектах і це дозволило нам закріпити за
Львовом статус приймаючого міста.
Звітуючи за роботу виконавчих органів влади у 2009 році я хочу подякувати усім, хто
спільно з нами працював над вирішенням непростих завдань – підрядним організаціям,
що виконали величезний об’єм робіт у складних умовах, представникам Кабінету
міністрів, з якими ми працювали по державних програмах, депутатам Львівської міської
ради і всій громаді міста Львова за підтримку і спільну роботу.

З повагою
Міський голова Львова
Андрій Садовий
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Обсяг доходів загального фонду міського бюджету м. Львова на 2009 рік затверджений без
врахування міжбюджетних трансфертів в сумі 1 062,9 млн. грн.
За 2009 рік до загального фонду міського бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів
надійшло 1013,2 млн. грн.
До Державного бюджету України за І півріччя 2009 року вилучено 59,6 млн. грн.
За 2009 рік до спеціального фонду міського бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів
надійшло 187,5 млн. грн.
Частка спеціального фонду в доходах бюджету у 2009 році склала 15,6 відсотка.
Доходи бюджету розвитку склали 209,9 млн. грн., з них надходження від відчуження майна
комунальної власності – 93,8 млн. грн., надходження від продажу землі – 9,7 млн. грн. та кошти,
одержані із загального фонду бюджету – 106,4 млн. грн., в т.ч. за рахунок субвенції з Державного
бюджету України - 96,1 млн. грн. та субвенції з інших бюджетів – 1,4 млн. грн.
Видатки загального фонду міського бюджету м. Львова на 2009 рік заплановані з урахуванням
внесених змін в сумі 1 520,4 млн. грн., з них за рахунок офіційних трансфертів - 433,6 млн. грн., а
саме:
субвенцій з Державного бюджету України – 402,7 млн. грн.;
субвенцій з обласного та інших бюджетів Львівської області – 5,0 млн. грн.;
додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 25,9 млн. грн.
За рахунок субвенцій з Державного бюджету України проведені видатки в сумі 393,5 млн. грн.,
субвенції з обласного бюджету Львівської області використано 3,9 млн. грн., з інших регіонів
Львівської області за пролікованих хворих надійшло 99,8 тис. грн.
У 2009 році забезпечено виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ за 2-гу половину
грудня.
Видатки спеціального фонду міського бюджету м. Львова на 2009 рік заплановані з
урахуванням внесених змін в сумі 1 460,1 млн. грн., з яких за рахунок субвенції з Державного
бюджету України – 202,9 млн. грн., субвенцій з обласного бюджету – 1,4 млн. грн. Виконання
становить 475,7 млн. грн., з них за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 44,8 тис. грн.,
субвенцій з Державного бюджету України – 96,4 млн. грн., з обласного бюджету – 0,6 млн. грн.
Інформація про виконання бюджету за 2009 рік оприлюднена в мережі Інтернет.
У 2009 році проведено 262 тематичні перевірки з питань виконання бюджету та 469 перевірок
правильності складання і затвердження кошторисів бюджетних установ.
У 2009 році департаментом фінансової політики впроваджена Єдина інформаційна системи
управління бюджетом міста. Таким чином забезпечено організацію взаємодії учасників бюджетного
процесу з метою створення єдиного інформаційного простору.
У рамках виконання Єдиної інформаційної системи управління бюджетом м. Львова
департаментом забезпечено адміністрування та контроль за надходженнями до бюджету: ринкового
збору в розрізі 52 платників; податку на прибуток підприємств комунальної власності – 131 платник;
частини прибутку господарських організацій, що вилучаються до бюджету - 160 платників; податку з
власників транспортних засобів - 109 платників; збору з власників собак - 56 платників; плати за
тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами - 504 платники; повернення
кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла –
50 позичальників; надходження до цільового фонду розвитку соціальної інфраструктури м. Львова –
237 платників.
Крім цього, ведеться облік надходження плати за сервітутне землекористування (1912
договорів), надходжень за угодами відшкодування втрат за фактичне землекористування (288
договорів). Для контролю за повнотою надходжень вказаних платежів в органах Державного
казначейства відкритий позабалансовий рахунок з накопичення платежів.
Для забезпечення погашення недоїмки з вказаних платежів направлено 470 листів платникам
податків та 11 листів уповноваженим власникам комунальних підприємств. На засідання комісії з
питань погашення боргу перед бюджетом з плати за землю запрошувались 27 суб`єктів
господарювання. Крім цього, щомісячно направлялись аналітичні таблиці уповноваженим власникам
для аналізу та проведення роботи з погашення недоїмки.
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Відповідно до п.24 ухвали міської ради від 12.01.2009 № 2312 "Про міський бюджет м. Львова
на 2009 рік" при наявності тимчасово вільних коштів на рахунках загального та спеціального фондів
міського бюджету м. Львова надано право управлінню фінансів департаменту фінансової політики за
погодженням з постійною комісією фінансів та планування бюджету розміщати кошти на вкладних
(депозитних) рахунках в установах банку.
Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 52 "Про затвердження
Порядку розміщення у 2009 році тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних
(депозитних) рахунках в установах банків" в липні 2009 року проведено конкурс на розміщення коштів
спеціального фонду міського бюджету м. Львова на вкладних (депозитних) рахунках в установах
банків. За результатами проведеного конкурсу на розміщення тимчасово вільних коштів міського
бюджету м. Львова укладено угоду з Публічним Акціонерним товариством "Державний експортноімпортний банк України" з відсотковою ставкою 17 відсотків та початковим вкладом 60,0 млн. грн.
Протягом 2009 року на депозитному рахунку в ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України"
було розміщено 73,0 млн. грн., в т.ч.:
- коштів бюджету розвитку м. Львова – 66,0 млн. грн.;
- дорожнього фонду – 4,0 млн. грн.;
- міського фонду охорони навколишнього природного середовища – 3,0 млн. грн.
Відповідно до вимог вказаної постанови 20.12.2010 кошти повернуті на рахунки спеціального
фонду міського бюджету м. Львова.
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів до міського
бюджету м. Львова склали у 2009 році 5938,6 тис. грн.
В 2009 році здійснено запозичення у формі випуску облігацій місцевої позики серії С на
підставі ухвали міської ради від 19.03.2009 № 2517 "Про здійснення запозичень до міського бюджету
м. Львова у 2009 році".
Випуск облігацій здійснено на суму 300,0 тис. грн., фактично продано на суму 202,3 млн. грн.
Загальна сума запозичень до міського бюджету м. Львова станом на 01.01.2010 становить 292,0 млн.
грн.
Протягом 2009 року виплачено відсотки за облігаціями внутрішньої місцевої позики в сумі 18,9
млн. грн. в т.ч.:
ВАТ "Всеукраїнський Акціонерний банк" – 4,2 млн. грн.;
ВАТ АКБ "Львів" – 4,7 млн. грн.;
ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" – 10,0 млн. грн.
Відповідно до п. 24 ухвали міської ради від 12.01.2009 № 2312 "Про міський бюджет м. Львова
на 2009 рік" та Порядку покриття у 2009 році Державним казначейством України тимчасових касових
розривів місцевих бюджетів, одержано короткотермінові позички:
- у липні – на суму 10,0 млн. грн. терміном на 60 календарних днів;
- у листопаді – 4,3 млн. грн. терміном на 27 календарних днів.
Відповідно до ст.51 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік", постанови
Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 157 "Про затвердження Порядку надання у 2009 році
місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування безвідсоткових позичок та
їх погашення" міському бюджету м. Львова надана безвідсоткова позичка у зв`язку з невиконанням
прогнозних показників доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, в
сумі 3548,5 тис. грн.
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У 2009 році відбулось підписання Угоди щодо соціально-економічного розвитку Львівської
області між Кабінетом Міністрів України та Львівською обласною радою (далі – Угода), яка визначила
такі пріоритетні заходи, як забезпечення стабільного водопостачання та розвиток транспорту;
будівництво та реконструкція доріг в рамках підготовки до Євро-2012, а також збереження
архітектурної спадщини.
Впродовж листопада – грудня 2009 року здійснювався щотижневий моніторинг стану реалізації
спільних заходів, передбачених Угодою. Відповідно до Угоди на 2009 рік в Державному бюджеті
Україні було передбачено фінансування в сумі 241,5 млн. грн. на забезпечення стабільного
водопостачання та розвитку транспорту у м. Львові. Станом на 01.01.2010 року в повному обсязі
профінансовано лише будівництво та реконструкцію об’єктів водозабезпечення та водовідведення –
191,0 млн. грн. Із запланованих 50,8 млн. грн. на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг
комунальної власності з Державного бюджету України надійшло 31,0 млн. грн.
З метою забезпечення додаткових надходжень та оцінки впливу змін у чинному законодавстві
на рівень поступлень до бюджету міста проводився щомісячний розгорнутий аналіз доходів бюджету
за кодами бюджетної класифікації; організація та проведення спільних нарад з відповідальними
службами (ДПІ, ПФУ, виконавча служба, прокуратура, СЕС, міліція та інші) з питань наповнення
бюджету міста.
Відповідно до розпорядження міського голови від 06.10.2009 № 500 утворено робочу групу з
питань забезпечення надходжень до міського бюджету м. Львова, зокрема плати за землю, членами
якої є представники департаменту економічної політики, районних податкових адміністрацій та ДПІ у
м. Львові та ін. Протягом листопада – грудня 2009 року відбулось 4 засідання, на яких обговорено
наступні питання: виявлення боржників, переукладання договорів оренди в сторону збільшення,
робота в розрізі СПД для забезпечення погашення заборгованості. скерування справ в судові органи
тощо.
Було проведено аналіз виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку
м. Львова за 2008 рік, який подано на розгляд виконавчого комітету та міської ради.
Здійснювався моніторинг виконання заходів Програми соціально економічного та культурного
розвитку м. Львова на 2009 – 2010 роки, зокрема за 2009 рік. Протягом 2009 року проводився
моніторинг ходу і результатів реалізації Програми, використання бюджетних ресурсів, прогнозування
рівня виконання як окремих завдань і заходів, так і Програми у цілому.
Головною метою діяльності Львівської міської ради було забезпечення підвищення життєвого
рівня мешканців міста на основі економічного зростання, підвищення рівня соціальних гарантій та
поліпшення соціального обслуговування, стабільний розвиток систем забезпечення життєдіяльності
міста.
Впродовж чотирьох останніх років департамент економічної політики приймає безпосередню
участь у формуванні об’єктів, по яких плануються капітальні вкладення з спеціального фонду міського
бюджету. У 2009 році формування переліку капітальних видатків проводилось за пріоритетними
напрямками, що дало змогу протягом 2009 року ефективно розподіляти та використовувати бюджетні
кошти в умовах обмежених бюджетних ресурсів.
Протягом 2009 року проводився щомісячний аналіз стану освоєння коштів спеціального фонду
міського бюджету. Оперативне реагування на виявлені проблеми та недоліки, пов'язані з
несвоєчасним виконання запланованих робіт на об'єктах, дозволило протягом 2009 року, шляхом
коригування видаткової частини спеціального фонду міського бюджету, освоїти кошти у повному
обсязі.
У 2009 року Фонд "Ефективне Управління", компанія Monitor Group і влада Львова реалізували
другий етап проекту економічного розвитку міста – розроблено "Стратегію підвищення
конкурентоспроможності економіки Львова", який передбачає практичне впровадження ключових
розроблених рекомендацій щодо розвитку кластерів туризму і бізнес-послуг, залучення інвестицій,
навчання і розвитку людських ресурсів.
У 2009 році місто стало учасником Пілотного проекту з питань впровадження в Україні
Європейської Стратегії інновацій та доброго впорядкування на місцевому рівні, основною метою якої
є стимулювання спільних дій центральної та місцевої влади, спрямованих на поліпшення якості
врядування на всіх рівнях, починаючи з найближчого до громадян – місцевого, де міцно й дієво
вкорінена демократія є життєво важливою. Країни-члени, органи місцевої влади та громадяни
заохочуються до спільного сприйняття цілей Стратегії таким чином, щоб вони стали їх власними, а
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теперішні та майбутні покоління користувалися перевагами доброго врядування на місцевому рівні по
всій Європі.
З метою вдосконалення надання житлово-комунальних послуг та контролю за роботою
комунальних підприємств проводився щомісячний моніторинг роботи львівських комунальних
підприємств житлового господарства шляхом аналізу основних показників фінансового та
господарського стану за звітний місяць. Результатами роботи ЛКП за 2009 рік є проведення
ремонтних робіт житлового фонду за рахунок зібраних коштів, покращення благоустрою міста
(утримання та приведення до належного санітарного стану контейнерних майданчиків, прибудинкових
територій, очищення стовпів від рекламних оголошень). Окремо приділялася увага утриманню
дитячих майданчиків.
У 2009 році впроваджено програмний метод аналізу (ВІ-система) роботи комунальних
підприємств, що обслуговують житловий фонд. Вивчення динаміки зміни фінансово-господарського
стану дало можливість своєчасного прийняття управлінських рішень в розрізі кожного ЛКП, і, як
наслідок, комунальні підприємства завершили 2009 рік без збитків. За допомогою ВІ-системи
проведено відстеження найбільших боржників за комунальні послуги по кожному району м. Львова та
моніторинг претензійно-судової роботи щодо них. За час відстеження 11 боржників повністю погасили
свою заборгованість, ще 14 проводять часткову сплату.
Також проводився щомісячний моніторинг роботи районних адміністрацій (аналіз ситуації в розрізі
поступлень до МБ, збору коштів за ЖКП, санітарного стану в місті, активізація роботи відповідальних
служб щодо усунення виявлених недоліків та ін.). Метою даного моніторингу є забезпечення
діяльності міста шляхом налагодження тісної співпраці з міськими службами.
Створення у місті сприятливого бізнес-клімату та умов для подальшого зростання
промислового потенціалу міста, підвищення конкурентоспроможності місцевого виробника – головна
мета економічного розвитку міста.
За січень-грудень 2009 року промисловими підприємствами м. Львова реалізовано продукції
(робіт, послуг) на суму 7724,1 млн. грн.
У 2009 році проведено 10 зустрічей міського голови з керівниками промислових підприємств,
зокрема, організовано 2 засідання Ради директорів промислових підприємств при Львівському
міському голові та засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва.
З початку 2009 року почав функціонувати "Промоційний каталог продукції підприємств м.
Львова", де кожне з міських підприємств може безкоштовно розмістити інформацію про себе та свою
продукцію або послуги. На кінець року у каталозі висвітлено інформацію про 70 підприємств. Крім
того, створено базу підприємств - потенційних учасників процедур закупівель товарів, робіт, послуг.
З метою підтримки підприємств, а також збільшення кількості інноваційно-активних підприємств у
Львові 28-29 вересня 2009 року проведено, спільно з Фондом цивільних досліджень та розвитку США
(CRDF), семінар "Від ідеї до ринку" для науковців та інноваторів. 1-2 жовтня 2009 року у м.
Трускавець на IX Львівському міжнародному економічному форумі проведено панельну дискусію
"Інновації як основа конкурентноздатності регіонів: ІТ та R&D", презентовано 14 інноваційних проектів
м. Львова у галузях біотехнологій, нанотехнологій, інформаційно-комунікаційних технологій,
розповсюджено понад 150 каталогів "Львівська інноваційна система. Проекти" та довідників
"Львівська інноваційна система". Інформація про проведення міжнародних виставок, економічних та
інвестиційних форумів постійно відображалася на веб-сторінці міської ради у розділі "Економіка", а
також безпосередньо інформувалися підприємства. За період з січня по грудень 2009 року розміщено
інформацію про 12 виставкових заходів.
У 2009 році на інтернет-ресурсі "Інноваційне підприємництво: Львів, Україна" розміщено 48
новин з інноваційної сфери міста, база розсилки сайту складає понад 5700 електронних адрес. В
середньому ресурс щоденно відвідує 250 користувачів не тільки з України, але і з сусідніх
європейських країн.
Реалізовано проект "Від ідеї до продукту", в рамках якого проведено 3 семінари з питань
інновації та інтелектуальної власності, патентування, шляхів та механізмів комерціалізації об'єктів
інтелектуальної власності, інструментів підтримки інноваторів. Видано: каталог "Львівська інноваційна
система. Проекти" (представлено 23 проекти провідних наукових та дослідних установ міста і галузях
біотехнолгій, нанотехнологій та інформаційно-комунікаційних технологій), довідник "Львівська
інноваційна система" (представлено основні інноваційні інституції міста за галузевим принципом),
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посібник "Від ідеї до продукту" (описано процеси перетворення ідеї в інноваційний продукт чи послугу,
рекомендації щодо ведення інноваційної діяльності в умовах сьогодення).
На веб-сторінці Львівської міської ради постійно розміщувалась інформація з питань підприємництва,
зокрема у розділі "Актуально" проводилось інформування про проведення земельних аукціонів,
наводилися дані про земельні ділянки, які виставлялися на аукціон (адреса, площа, цільове
призначення, стартова ціна тощо), а також перелік земельних ділянок, які готували до продажу на
конкурсних засадах (конкурси, аукціони).
З метою розширення напрямків діяльності малого підприємництва та залучення незайнятого
населення міста, Львівським міським центром зайнятості надавалися послуги з перекваліфікації та
перенавчання, також проводились виплати допомоги з безробіття для започаткування
підприємницької діяльності.
За період січень-грудень 2009 року на реалізацію заходів Програми сприяння розвитку малого
підприємництва у м. Львові на 2009-2010 рр., з передбачених 100,0 тис. грн., освоєно кошти у сумі
99,8 тис. грн., які були спрямовані на організацію наступних заходів: виставка-ярмарок "Львівський
товаровиробник", заходи з підвищення престижу професій легкої промисловості "Майстри моди та
краси", конкурс кухарів "Львівська пательня", Чемпіонат Заходу з перукарського мистецтва "Світ
краси-2009", навчання з основ підприємницької діяльності "Вчимося бізнесу" та ОП "Перший бізнес",
розвиток сайту "Школа молодого підприємця", друковані матеріали: графік виставково-ярмаркових
заходів у м. Львові на 2009р., посібник "Від ідеї до продукту", довідник "Львівська інноваційна
система", каталог "Львівська інноваційна система. Проекти" та "Каталог львівських товаровиробників"
та ін.
Протягом 2009 року на інтернет-ресурсі "Школа молодого підприємця" розміщено 256 новин,
статей та іншої корисної інформації з питань розвитку підприємництва, додано 12 презентацій,
зареєстровано 9610 відвідувань.
Протягом 2009 року відділом проводилася робота щодо належного виконання плану прийняття
регуляторних актів у 2009 році, затвердженого розпорядженням міського голови від 26.01.2009 № 10,
зокрема: моніторинг прийняття регуляторних актів виконавчими органами ЛМР. За звітний період
підготовлено та затверджено 6 розпоряджень про внесення змін та доповнень до плану прийняття
регуляторних актів.
Для підтримки підприємств, що впроваджують інвестиційні проекти, постійно здійснюється їх
супровід. Основним проектами у 2009 році були: будівництво готелю на вул. Федорова,
облаштування службової автостоянки для підприємств корпорації "Енергоресурс Інвест" на вул.
Зелена-Півколо, облаштування службової автостоянки для ВАТ "Львівський холодокомбінат", проект
будівництва регіонального сортувального центру УДППЗ "Укрпошта" Для прискорення та полегшення
процедури оформлення документації на земельні ділянки у місті ведеться облік роботи з підготовки
та погодження документації по земельних ділянках, що готуються для продажу у власність або права
оренди на аукціонах.
Для забезпечення інвестиційних підприємств належною інформацією на сайті міської ради в
розділі "Інвестору" розміщена база даних вільних приміщень та виробничих площ на підприємствах м.
Львова, інформація про сектор супроводу інвестиційних проектів, інформація по земельних ділянках,
що готуються для продажу, інформація про Business Service Cluster.
Місцеві податки і збори - одна із складових міського бюджету. У 2009 році до бюджету міста
надійшло 18 234,8 тис. грн. місцевих податків і зборів, що на 211,9 тис. грн. більше, ніж у 2008 році.
За право проведення кіно- і телезйомок до міського бюджету надійшло 17,7 тис. грн.
За використання місцевої символіки до бюджету міста надійшло 378,0 тис. грн.
Стабільні ціни на природній газ та електроенергію впродовж 2009 року дали можливість не
збільшувати тарифи для населення за послуги з централізованого опалення та гарячого
водопостачання.
У 2009 році проведено коригування тарифів на теплову енергію для бюджетних інших
(госпрозрахункових) споживачів (ЛМКП "Львівтеплоенерго" та ЛКП "Залізничнетеплоенерго") за
рахунок збільшення вартості газу та холодної води для цих категорій споживачів.
Крім того, впродовж 2009 року погоджено 151 тариф на послуги, які надаються підприємствами міста,
в т.ч.: 15 для комунальних підприємств та 136 для інших форм власності (тарифи на послуги: з
перевезення пасажирів у міському автотранспорті, перевезення пасажирів у міському рейковому
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автобусі (ДПГО Львівська залізниця), тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових
територій для 9 підприємств, які не належать до складу комунальних.
Відділом проводилась робота щодо забезпечення надходжень до цільового фонду розвитку
соціальної інфраструктури м. Львова. У зв’язку із зміною чинного законодавства були підготовлені
зміни до ухвали міської ради, а саме затверджено нову Методику розрахунку пайового внеску. У 2009
році укладено 303 договори про пайову участь з інвесторами (замовниками, забудовниками), що у 1,5
рази більше, ніж у 2008 році, на суму 43 619,4 тис. грн., тоді як у 2008 році укладено 198 договорів на
суму 38 071,4 тис. грн.
На розвиток соціальної інфраструктури міста у 2009 році до міського бюджету сплачено
пайових внесків в сумі – 5 320,4 тис. грн.; питома вага яких в цільовому фонді розвитку соціальної
інфраструктури м. Львова на 2009 рік фактично становить 17,8 відсотків .
Крім того, відповідно до нової Методики, було підготовлено 5 ухвал на розгляд міської ради
про звільнення юридичних осіб від сплати пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури.
Для вдосконалення роботи львівських комунальних підприємств, що обслуговують житловий
фонд, затверджено уніфіковану організаційну структури та типовий штатний розпис, типові
положення щодо організації праці. Щоквартально здійснюється перевірка штатних розписів ЛКП, що
обслуговують житловий фонд, на відповідність типовому штатному розпису.
Для забезпечення ефективної роботи у сфері житлово-комунального господарства міста у 2009 році
продовжувалась робота з проведення щомісячного моніторингу роботи районних адміністрацій та
львівських комунальних підприємств житлового господарства. Основна мета даного моніторингу –
забезпечення мешканців міста високоякісними житлово-комунальними послугами, підвищення рівня
життя населення. Щомісячний контроль за діяльністю районних адміністрацій та їх комунальних
підприємств дозволяє створити конкурентне середовище між ними, чим сприяє покращенню
обслуговування мешканців.
Постійно, протягом 2009 року, департамент працював над забезпеченням покращення
основних показників фінансово-господарської діяльності львівських комунальних підприємств,
зокрема 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.
За результатами виробничої діяльності за 9 місяців 2009 року 82 львівські комунальних підприємства
отримали прибуток, 31 - збиток і 4 львівських комунальних підприємства спрацювали беззбитково.
Порівнявши отримані дані за період 9-ти місяців 2009 року відносно аналогічного періоду 2008-го року
можна відзначити загальну тенденцію до зростання таких показників діяльності львівських
комунальних підприємств як активи підприємств (оборотні та необоротні активи), фонд оплати праці
та розмір середньомісячної заробітної плати. Спостерігається позитивна динаміка росту активів
підприємств, за звітний період активи ЛКП зросли на 23,1 відсотки відносно базового, при чому
зростання активів основних великих підприємств склало 5,2 відсотки.
Щодо таких показників як дохід (виручка) від реалізації та чистий дохід львівських комунальних
підприємств, то тут також спостерігаються позитивні зрушення. Дохід (виручка) від реалізації
продукції львівських комунальних підприємств за 9 місяців 2008 року склав 680 480,8 тис. грн., з них:
437 742,1 тис. грн. - дохід ЛКП, підпорядкованих департаментам та управлінням міської ради та 242
738,7 тис. грн. – дохід ЛКП, підпорядкованих районним адміністраціям. За 9 місяців 2009 року
загальна сума за даним показником становить 1 060 011,3 тис. грн., з них: 655 316,5 тис. грн. – дохід
(виручка) від реалізації ЛКП, підпорядкованих департаментам та управлінням міської ради та 404
694,8 тис. грн. – дохід комунальних підприємств районного підпорядкування. Завдяки стрімким
темпам підвищення обсягів доходу (виручки) від реалізації продукції ЛКП, що становить 55,8 відсотків
відносно базового періоду (при цьому чистий дохід зріс на 47 відсотків), можна сміливо прогнозувати
позитивну динаміку росту цього показника на майбутні періоди.
За даний проміжок часу також помітний ріст середньомісячної заробітної плати та загальних
видатків на оплату праці, включно з відрахуваннями в фонди цільового призначення. У відсотковому
еквіваленті приріст середньомісячної заробітної плати по всіх комунальних підприємствах Львова
становить 23,1 відсотки.
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За результатами діяльності львівських комунальних підприємств у 2009 році було забезпечено
надходження до міського бюджету частини прибутку (доходу) господарських організацій (які належать
до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що
вилучаються з бюджету, в сумі 5,9 млн. грн. проти 2,6 млн. грн. у 2008 році, та податку на прибуток
підприємств комунальної власності в сумі 21,9 млн. грн. проти 8,7 млн. грн. у минулому році.
Впродовж 2009 року продовжувалось реформування львівських комунальних підприємств
житлового господарства, зокрема:
 перехід до беззбиткової діяльності ЛКП;
 впровадження уніфікованої штатної структури;
 впровадження уніфікованого бухгалтерського обліку на основі програми "1С-Бухгалтерія"
(програмне рішення для автоматизації обліку господарської діяльності ЛКП, що обслуговують
житловий фонд);
 впровадження автоматизованої системи нарахувань комунальних платежів.
Для 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 відсотків підключення ЛКП до мережі Інтернет;
забезпечено постійний моніторинг внесення даних та формування звітів.
Очікуваними результатами від впровадження вищенаведених заходів будуть:
- Збільшення доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) комунальних підприємств на 20
відсотків.
- Збільшення надходження податку з прибутку комунальних підприємств до бюджету міста;
своєчасність сплати частини чистого прибутку підприємств, що надходить у міський бюджет,
виявлення та усунення причин заборгованості.
- Оновлення основних засобів для комунальних підприємств.
- Впровадження прогресивних технологій та енергозберігаючого обладнання у комунальному
господарстві.
- Забезпечення стандартизації та збору інформації про діяльність львівських комунальних
підприємств, що обслуговують житловий фонд, в розрізі:
- нарахувань за послуги, що надаються населенню з врахуванням тарифів, пільг, субсидій, а
також рекламацій на надані послуги;
- стану надходження оплат від споживачів за надані послуги;
- фінансових розрахунків з підприємствами постачальниками послуг;
- загальногосподарської діяльності ЛКП.
- Формування Єдиного розрахункового центру з метою забезпечення керівників ЛКП, що
обслуговують житловий фонд, потужним та гнучким інструментом для аналізу інформації, що, у свою
чергу, дозволить приймати своєчасні управлінські рішення.
- Перехід до єдиної облікової політики, що дасть змогу мешканцям міста проводити розрахунки за
спожиті послуги у 81 відділенні банку.
Підвищення заробітної плати шляхом забезпечення економічного зростання у господарському
комплексі міста, подальша ліквідація заборгованості із заробітної плати є одним з основних
пріоритетних напрямків у галузі економіки міста.
Впродовж 2009 року проводилась інтенсивна робота щодо підняття заробітної плати до
середньогалузевого показника, якою було охоплено 15 наступних галузей: поліграфія, оптова та
роздрібна торгівля пальним, торгівельні об’єкти аптечної мережі, перукарні, МАФ, туристичні фірми,
громадське харчування, готелі, діяльність у сфері рекламного та програмного забезпечення, таксі,
діяльність у сфері фотографії, медичне обслуговування, діяльність агентств нерухомості, технічне
обслуговування та ремонт автомобілів, торгівля продовольчими і непродовольчими товарами. За
звітний період міською комісією заслухано 2103 керівників підприємств, проведено 1424 виїздів на
підприємства, в результаті чого 3514 підприємств, або 55,1 відсотків від усіх підприємств даних
галузей, погодились підняти заробітну плату.
За січень-листопад 2009 рік середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника
становила 1795,08 грн., що у 2,4 рази перевищувала рівень мінімальної заробітної плати та у 2,6 рази
– прожитковий мінімум для працездатних осіб.
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Для збільшення поступлень до міського бюджету проводилась робота з підприємствами щодо
сплати окремих видів податків до бюджету м. Львова та їх перереєстрації за місцем здійснення
господарської діяльності. Внаслідок проведеної роботи 701 суб’єкт господарської діяльності став
платником окремого виду податку. Постійно проводяться співбесіди з суб’єктами господарської
діяльності, які отримують дозвільні документи, щодо необхідності сплати податків до міського
бюджету та підняття рівня заробітної плати до середньогалузевого.
Упродовж 2009 року проведено 278 засідань комісій, заслухано 583 керівники підприємствборжників. За наслідками проведеної роботи скеровано 847 листів в правоохоронні та контролюючі
органи м. Львова на керівників, які не дотримуються взятих зобов’язань щодо погашення
заборгованості або невиконання графіків погашення заборгованості.
Впродовж 2009 року також проводилась робота щодо забезпечення легалізації найманої робочої
сили. За 2009 рік опрацьовано 2858 суб’єктів господарської діяльності, якими легалізовано 4993
найманих працівників. Додатково до бюджету міста, від здійснення даної роботи, надійшло 776,0 тис.
грн. ПДФО.
Проведення активної політики сприяння зайнятості населення у місті відбувається в рамках
Програми зайнятості населення м. Львова на 2008-2009 роки. Станом на 01.01.2010 на обліку
перебувало 3107 незайнятих громадян, зі статусом безробітні - 3060 осіб (в т.ч. робітників – 632,
службовців – 2299, без професії -129, жінок – 1923, молоді до 35 – 1410). У службу зайнятості
впродовж 2009 року звернулось 11015 осіб, всього послугами місцевої служби зайнятості
скористалось – 14843 особи, з них працевлаштовано упродовж року 6531 особи. Впродовж 2009 року
отримали допомогу з безробіття – 2070 осіб. Потреба підприємств у працівниках станом на
01.01.2010р. складає 742 осіб (робітники-352, службовці -342, без професії – 48), на 1 робоче місце
претендувало 4 особи. Списки на вивільнення працівників надійшли з 793 підприємств на 16370 осіб.
З метою попередження виникнення колективних трудових спорів та конфліктів, пошуку компромісів та
поєднання інтересів влади, роботодавців та найманих працівників підприємств, установ та організацій
проводилась робота над вдосконаленням колективно-договірного регулювання соціально-трудових
відносин у місті. Впродовж 2009 року зареєстровано 410 колективних договорів, укладених на
підприємствах, установах та організаціях, при реєстрації яких виконавчими органами міської ради
забезпечується внесення 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.
Від плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності, для
розміщення зовнішньої реклами у 2009 році до бюджету міста надійшло 12 307,5 тис. грн., що на 1,9
млн. грн. більше, ніж у 2008 році.
Впродовж 2009 року відділом міжвідомчих проектів підготовлено та винесено на розгляд
виконавчого комітету 256 проектів рішень про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами, з
яких 131 - прийнято виконавчим комітетом. На підставі прийнятих виконавчим комітетом рішень
видано 272 дозволи на розміщення зовнішньої реклами
Впродовж 2009 року проводилась робота щодо приведення діяльності з розміщення
зовнішньої реклами до вимог чинного законодавства, зокрема виконавчим комітетом прийнято
рішення від 23.10.2009 № 846 "Про врегулювання питань, пов’язаних із самовільним встановленням
спеціальних конструкцій зовнішньої реклами на території м. Львова", рішення від 11.12.2009 № 1080
"Про стимулювання розміщення зовнішньої реклами згідно з вимогами Закону України "Про рекламу".
Відповідно до рішення від 11.12.2009 № 1080 затверджено перелік самовільновстановлених
рекламних засобів, власники (рекламорозповсюджувачі) яких відповідно до рішення виконкому від
23.10.2009 № 846 звільнено від сплати штрафу за самовільне розміщення зовнішньої реклами з дати
встановлення пріоритету на самовільно встановлену конструкцію до дати прийняття виконавчим
комітетом рішення про надання дозволу або про відмову у видачі дозволу на розміщення реклами.
Окрім того, забезпечено відкликання подань в Львівське управління у справах захисту прав
споживачів про порушення законодавства про рекламу відповідними рекламорозповсюджувачами.
Рекламорозповсюджувачам, що порушили законодавство у сфері реклами, скеровано 1155 вимог про
усунення порушень та 439 подань в управління у справах захисту справ споживачів для накладення
штрафів.
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За систематичне невиконання рекламорозповсюджувачами умов договору в частині плати за
тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності, підготовлено та
винесено на розгляд виконавчого комітету 6 проектів рішень про скасування дозволів на розміщення
зовнішньої реклами. За рік скасовано 24 дозволи на підставі 4 рішень виконавчого комітету.
З метою гармонізації архітектурного вигляду та збереження естетично-привабливого образу
міста найбільшим операторам ринку зовнішньої реклами скеровувалися листи з вимогою закривати
вільні площини пейзажами міста. Рекламними компаніями розміщено пейзажі м. Львова в кількості 40
шт.
Виконавчий комітет прийняв рішення від 18.12.2009 № 1151 "Про внесення змін до рішення
виконкому від 06.08.2004 № 817", яким приведено Порядок надання місць для розміщення зовнішньої
реклами у відповідність до рішення виконкому від 18.02.2008 № 77, яким внесено зміни у Правила
розміщення зовнішньої реклами у м. Львові, що стосуються справляння плати протягом строку дії
встановленого пріоритету на місце для розміщення реклами.
Відповідним рішенням затверджено новий примірний договір на тимчасове користування місцями для
розміщення рекламних засобів у новій редакції. Новим договором чітко визначено права і обов’язки
сторін, передбачено відсутність плати за користування місцями для розміщення реклами на період
від дати подання рекламорозповсюджувачем до Робочого органу повного пакету документів для
отримання дозволу до моменту розгляду виконкомом питання про видачу дозволу на розміщення
реклами, встановлено чіткий розмір пені за прострочення внесення плати за користування місцями
для
розміщення
зовнішньої
реклами.
Дані
зміни
посилюють
відповідальність
рекламорозповсюджувачів за самовільне встановлення зовнішньої реклами.
З метою впорядкування торгівлі у місті проводилось обліковування торгових місць та
інвентаризація ринків, проведено паспортизацію об’єктів ринкового господарства. Станом на
01.01.2010 року на території міста функціонує 55 об’єктів ринкового господарства, на яких розміщено
14301 торгових місць.
З метою забезпечення повноти сплати коштів від ринкового збору до міського бюджету проведено 37
комісійних обстежень спільно з представниками районних ДПІ у м. Львові, районних СЕС, МНС у
Львівській обл.
На виконання рішень міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій у липні 2009 року проведено спільні обстеження 43 об’єктів ринкового господарства з
реалізації продовольчих товарів та сільськогосподарської продукції на предмет дотримання
належного санітарно-епідеміологічного стану у відповідності до Законів України "Про якість та безпеку
харчових продуктів та продовольчої сировини" та "Про ветеринарну медицину в Україні", Правил
торгівлі на ринках. За результатами проведених перевірок, на підставі складених актів, накладено
штрафи на керівників об’єктів ринкового господарства на суму 3417 грн, складено експертні висновки,
згідно з якими частину продукції не було допущено до реалізації, а керівників ринків притягнуто до
адміністративної відповідальності.
Рішенням виконавчого комітету від 28.11.2008 № 1271 було затверджено контрольні суми
ринкового збору до міського бюджету на 2009 рік у розмірі 11,3 млн. грн. Фактично у 2009 році від
сплати ринкового збору до бюджету надійшло 10,0 млн. грн., проте в порівнянні з 2008 роком приріст
надходжень ринкового збору склав 0,5 млн. грн.
Проведено розрахунок контрольних сум ринкового збору на 2010 рік, який затверджений
рішенням виконавчого комітету від 25.12.2009 № 1190 "Про забезпечення надходжень ринкового
збору до міського бюджету м. Львова у 2010 році", згідно з яким контрольна сума ринкового збору на
2010 рік становить 11,7 млн. грн.
Протягом 2009 року проводилась активна робота щодо інформування СПД про необхідність
отримання дозволу на розміщення об’єкту торгівлі, в результаті було видано 483 дозволи, що на 33
відсотки більше, ніж у 2008 році:
- 301 дозволи на розміщення магазинів;
- 105 дозволів на розміщення об’єктів ресторанного господарства (кафе, бари, ресторани);
- 29 дозволів на розміщення аптек;
- 23 дозволи на розміщення АЗС;
- 25 дозволів на розміщення об’єктів побуту.
Опрацьовано документи для погодження паспортів – 109 аптек.
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Впродовж року видавались одноразові дозволи на проведення святкових акцій, форумів та
ярмарків.
Надходження до бюджету міста від збору за видачу дозволів на 01.01.2010 склали 305,5 тис.
грн. (За 2008 рік – 254,7 тис.грн).
Для впорядкування діяльності малих архітектурних форм та приведення їх до вимог чинного
законодавства департаментом економічної політики підготовлено 1241 дозвіл на розміщення об’єкта
торгівлі у стаціонарній малій архітектурній формі. Переліки МАФів, які функціонують без дозволу
систематично скеровувалися в районні адміністрації, ДПІ у м. Львові та СЕС м. Львова. В результаті
за 2009 рік було демонтовано 61 малу архітектурну форму.
З метою обмеження шкідливого впливу споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів
на здоров’я мешканців м. Львова міська рада прийняла ухвалу від 09.07.2009 № 2773 "Про заборону
продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів". На виконання
вищезазначеної ухвали з 88 малих архітектурних форм, які підпадають під вимоги ухвали, припинено
реалізацію алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пива у 78 об’єктах.
З метою ліквідації стихійної торгівлі впродовж 2009 року здійснювались щодекадні обстеження
вулиць м. Львова, результати яких систематично направлялись у правоохоронні органи. Спільно з
представниками районних адміністрацій та районних відділів міліції проведено 14 рейдів на території
Личаківського, Галицького, Франківського та Сихівського районів (3 із них із вилученням предметів
стихійної торгівлі).
У 2009 році ліквідовано стихійну торгівлю на вул. Джерельній, вул. Личаківській (біля
"Винниківського" ринку), пл. Липневій. Проте, незважаючи на вжиті заходи та скеровані листи у
правоохоронні органи, стихійна торгівля продовжує існувати за адресами:
- вул. Личаківська – вул. Тракт Глинянський;
- вул. Пасічна – вул. Китайська;
- вул. Драгана;
- вул. Широка;
- вул. Шпитальна;
- вул. Шевченка (Рясне-1).
З метою приведення діяльності закладів грального бізнесу до вимог чинного законодавства за
результатами проведених комісійних обстежень впродовж І кварталу 2009 року скеровано листи у
Львівську обласну державну адміністрацію (1), прокуратуру м. Львова (7), ДПІ у м. Львові (6), ГУ МНС
у Львівській області (3), ГУ МВСУ у Львівській області (5), СЕС м. Львова (4), територіальне
управління Держгірпромнагляду (3) щодо здійснення перевірки салонів грального бізнесу, які
функціонували з порушенням вимог чинного законодавства, зокрема ліцензійних умов провадження
організації з проведення азартних ігор. Також підготовлено проект регуляторного акту (проект ухвали)
"Про затвердження Положення про порядок розміщення у м. Львові об’єктів грального бізнесу" та
проведено громадські слухання даного проекту ухвали.
Після прийняття Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" (від 15.05.2009) на
території м. Львова розпочали діяльність інтерактивні комп’ютерні клуби, які організовують азартні
ігри через мережу інтернет. Проведено 12 обстежень, в ході яких виявлено 26 інтерактивних
комп’ютерних клубів. З метою припинення діяльності таких закладів скеровано листи в наступні
контролюючі органи: прокуратуру м. Львова (2), прокуратуру Львівської області (1), ДПА у Львівській
області (1), податкову міліцію ДПІ у м. Львові (1), районні відділи ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області
(9), ГУ МВСУ у Львівській області (2), Генеральну Прокуратуру України (1), Міністерство внутрішніх
справ України (1).
В ході проведених рейдів Головним відділом податкової міліції ДПІ у м. Львові встановлено
факт організації азартних ігор через мережу інтернет у 4 інтерактивних комп’ютерних клубах. В
результаті вилучено комп’ютерну техніку та грошові кошти, а відповідні матеріали передано у районні
відділи ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області для подальшого опрацювання та притягнення порушників
до відповідальності.
З метою налагодження та підвищення рівня роботи тендерних комітетів розпорядників коштів
розроблено:
- схеми та методичні напрацювання щодо проведення закупівель за умов змін в тендерному
законодавстві
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- порядок проведення закупівель до затвердження міського бюджету;
- схему внесення інформації замовниками до Реєстру тендерних закупівель та схему оприлюднення
на веб-сторінці даної інформації;
- чіткий механізм звітування розпорядниками коштів міського бюджету м. Львова та зведення
щоквартального звіту Львівської міської ради про проведені закупівлі.
У 2009 році здійснено перевірку 165 тендерних документацій та 230 документацій
розпорядників коштів міського бюджету.
Для забезпечення відкритості та прозорості процесу закупівель розпорядниками коштів
міського бюджету на веб-сторінці міської ради (www.city-adm.lviv.ua) в розділі "Тендери"
оприлюднено:
- 349 оголошень про проведення відкритих торгів із зазначенням результатів даних закупівель.
- 461 оголошення про проведення місцевих закупівель та оголошення про їх результати.
- 111 порядків розгляду скарг розпорядників коштів.
- 152 річних планів закупівель на 2009 рік та змін і доповнень до них 76 розпорядників коштів міського
бюджету.
Результатом ефективної співпраці з Міністерством економіки України та Вісником державних
закупівель було:
- погодження 15 процедур закупівель в одного учасника;
- 100 відсотків оприлюднення оголошень про проведення та про результати торгів.
Енергоменеджмент
За підсумками 2009 року, в порівнянні з минулим роком, споживання енергоресурсів у
бюджетних будівлях зменшилось, зокрема споживання електроенергії на 10,19 відсотків, теплоенергії
на 10,07 відсотків, газу на 13,25 відсотків, холодної води на 11,61 відсотків. Щодо дотримання
встановлених на 2009 рік лімітів споживання енергоресурсів, варто зазначити, що економія ліміту на
електроенергію складає 10,67 відсотків, теплоенергію – 6,37 відсотків, газ – 8,79 відсотків, воду –
15,24 відсотків.
10 лютого 2009 року на урочистій церемонії, яка відбулась в Європарламенті, Львів,
підписавши Угоду Мерів, долучився до 369 органів місцевої влади з 27 країн Європи, що офіційно
підтримали масштабну ініціативу Єврокомісії з розробки та впровадження у містах 10-річних планів
скорочення споживання енергоресурсів не менше, ніж на 20 відсотків від існуючого рівня із
застосуванням відновлювальних джерел енергії. На даний час визначено основні сфери діяльності та
розроблено план дій щодо сталого енергетичного розвитку м. Львова.
З метою підвищення обізнаності та компетенції працівників і відвідувачів бюджетних будівель у
питаннях раціонального використання енергоресурсів управління економіки Львівської міської ради
виготовляє та розповсюджує плакати європейської кампанії Display. Львів є одним з найактивніших
учасників європейської кампанії Display, тому отримав третє місце у загальноєвропейському конкурсі
з енергетичної сертифікації будівель, що проходив у Брюсселі 23 квітня.
На сьогоднішній день виготовлено понад 1060 енергетичних сертифікатів для 357 бюджетних
будівель за результатами споживання 2006-2008 рр.
Одним із завдань у напрямку співпраці з теплопостачальними організаціями м. Львова є
сприяння у зменшенні споживання природного газу, раціоналізації використання палива, оптимізації
режимів роботи централізованих котелень.
З метою проведення детального аналізу щодо споживання природного газу діючими
централізованими котельнями з червня 2009 року було запроваджено моніторинг (оперативна
інформація щоденного збору показників використання палива) та контроль за споживанням
природного газу у розрізі 145 котелень. Одержана інформація про кількість спожитого природного
газу котельнями теплопостачальних організацій дозволяє провести порівняльний аналіз динаміки
споживання відповідно до температури зовнішнього середовища та визначити причини недотримання
температурного графіку: включення, або виключення котельні, незаплановані ремонтні роботи,
заміна засобів обліку тощо.
З метою створення накопичувальної бази основних параметрів котлів, що знаходяться на
балансі теплопостачальних організацій, проводиться збір та аналіз характеристик діючих котелень, а
саме визначення у розрізі котелень: тип, кількість, рік встановлення котлів, ККД котлів, кількість
будівель, які опалюються від даної котельні, опалювальний об’єм будівель 2006-2009 рр.,
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опалювальна площа будівель 2006-2009 рр., встановлена потужність котлів, підключене теплове
навантаження котелень, показники виробленої, відпущеної та реалізованої теплоенергії.
На базі цих характеристик було визначено завантаження котелень та питомі показники
ефективності використання природного газу у розрізі котелень: витрату палива на одиницю
опалювального об’єму та опалювальної площі, витрату палива на вироблення та реалізацію 1 Гкал,
втрати теплової енергії.
У 2009 році, у періоди підготовки котелень до початку опалювального сезону 2009-2010 рр.,
було проведено моніторинг заходів, спрямованих на зменшення споживання природного газу
котельнями теплопостачальних організацій м. Львова, визначено характер та терміни проведення
робіт. У серпні-жовтні 2009 р. здійснено виїзди у котельні ЛМКП "Залізничнетепоенерго" (5) та ЛМКП
"Львівтеплоенерго" (12).
На підставі проведеного моніторингу порівняння листопада - грудня 2008 року і листопада грудня 2009 року проведено розрахунок величини економії природного газу після проведення
енергоефективних заходів. Так, у 2009 році після проведення реконструкції котелень із заміною котлів
та допоміжного обладнання, ремонтів котелень, заміні тепломереж на попередньоізольовані
спостерігається річна економія природного газу на котельнях ЛКП "Львівтеплоенерго" на вулицях
Академіка Павлова, 6, Венеціанова, 15, Вітовського, 38, Гіпсовій, 64, Дорошенка, 43, Дрогобича, 5
(водогрійні котли), Золотій, 21, Івасюка, 68, Кирила і Мефодія, 17а, Клепарівській, 25а, Лемківській, 28,
Руській, 20, Ш. Руставелі, 5, ЛКП "Залізничнетеплоенерго" - Широкій, 79а, Марка Вовчка, 3, Петлюри,
4а .
Станом на 01.01.2010 із 125 підвідомчих котелень ЛКП "Львівтеплоенерго", включаючи ТЕЦ-1, ТЦ
"Північна", ТЦ "Південна", у 2009 році:
- ліквідовано 18 котелень;
- 14 – реконструйовано з заміною котлів та допоміжного обладнання і запущено станом на 10.11.2009;
- 1 – знаходиться у резерві (Пулюя, 34а);
- 6 – здійснено перемикання споживачів до ТЦ "Північна" і переведено в резерв
(Варшавська/Струмок, 7, Випасова, 11, Грінченака, 8а, Інструментальна, 13а, Миколайчука, 9а,
Хвильового, 54а).
З 20 підвідомчих котелень ЛКП "Залізничнетеплоенерго" в експлуатації знаходяться 18 (1 підвальна
плануєтья до ліквідації. 1 – зарезервована).
Після запровадження схеми виробник – виконавець – споживач послуг з водопостачання та
водовідведення (рішення виконавчого комітету від 27.06.2008 № 667) у кожному комунальному
підприємстві, що обслуговує житловий фонд, введено посаду енергоменеджера, який є
відповідальним за збір показів приладів обліку холодного та гарячого водопостачання. Станом на
грудень 2009 року забезпечено 88,6 відсотків збору показів приладів обліку води. Щомісячно з
енергоменеджерами ЛКП проводяться наради щодо досягнення 100 відсотків збору показів
лічильників, на яких розглядаються недоліки у роботі та шляхи їх усунення. Для того, щоб мешканці
міста були більш обізнанішими в питаннях енергозбереження та раціонально використовували свої
кошти, щомісячно відбувається інформування по всіх енергоресурсах на одиницю площі. У 2009 році
до даної довідки було долучено інформацію про споживання природного газу.
Також проведено аналіз щодо споживання теплової енергії типовими будівлями за наявності
та відсутності приладів обліку. У 17-ти типових житлових будинках розміщена довідка, яка показує на
скільки можна скоротити споживання теплової енергії, встановивши прилади обліку тепла.
Комунальна власність
Протягом 12-ти місяців минулого року, станом на 01.01.2010, управлінню комунальної
власності, вдалося забезпечити фактичні надходження до міського бюджету в загальній сумі
130 225,3 тис. грн., які включають як надходження від приватизації, так і від оренди комунального
майна. Перевищення цього показника складає 12 553,2 тис. грн. у порівнянні із 2008 роком.
До бюджету розвитку м. Львова від приватизації майна у 2009 забезпечено надходжень в сумі
93 761,5 тис. грн., що перевищило доходи 2008 року на 7 335,7 тис. грн.
Надходження до загального фонду міського бюджету від оренди майна склали у 2009 році
36 463,8 тис. грн., виконання планового показника складає 85,3 відсотків (план - 42 746 тис. грн.),
перевищення рівня доходів над минулорічними становить 5 217,5 тис. грн. Окрім того, 2 294 тис. грн.
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в рік коштів від оренди надходять безпосередньо на рахунки шкіл, лікарень, поліклінік, закладів,
установ та організацій культури як балансоутримувачів об’єктів та використовуються ними для
особистих потреб додатково до фінансування з бюджету міста.
Незважаючи на кризові явища у світовій та вітчизняній економіці, зниження попиту на оренду
нерухомості та різке падіння платоспроможності покупців через фактичне призупинення іпотечного
кредитування у 2009 році вдалося зберегти позитивні тенденції двох попередніх років. Важливим є
той факт, що протягом цих років спостерігається зростання рівня надходжень до бюджету міста від
оренди при одночасному зростанні надходжень від приватизації, тобто при фактичному вибутті
об’єктів оренди з комунальної власності (що свідчить про збалансованість та ефективність політики
управління майном).
Станом на 01.01.2010 площа приміщень комунальної власності, що перебувають в оренді за
2 641 договорами, складає 331 592,1 кв.м, в т.ч. 107 701 кв.м згідно з 600 договорам оренди у
користуванні бюджетних установ та львівських комунальних підприємств, 25 227 кв.м за 247
договорами оренди знаходяться на балансі закладів та установ освіти, охорони здоров’я, культури.
У 2009 році середньомісячні надходження за користування орендарями об’єктами нерухомого
майна територіальної громади міста досягли рівня 3 014,34 тис. грн., що в 1,2 рази перевищує
відповідний показник 2008 року.
За результатами проведених конкурсів в оренду передано 114 вільних об’єктів, що майже
вдвічі перевищило показник 2008 року, зокрема, за результатами комерційного конкурсу – 48 об’єктів,
некомерційного – 62, конкурсу на право оренди з елементами відкритості пропонування ціни за
принципом аукціону – 4. Загальна площа таких об’єктів складає 4 977,3 кв.м. Сума нарахувань за
користування приміщеннями, переданими в оренду на конкурентних засадах, складає 1 692 тис. грн.
в рік.
На виконання ухвал Львівської міської ради укладено 89 договорів оренди та переукладено
564 договори, загальна площа об’єктів за якими рівна 76 647 кв.м.
У 2009 році міською радою прийнято 5 ухвал про приватизацію 322 об’єктів комунального
нерухомого майна, що на 79 більше, ніж за попередній рік, в т.ч. 305 способом викупу, 6 конкурсу, 11
аукціону.
Забезпечено приватизацію способом викупу 190 окремих об’єктів нерухомого майна загальною
площею 15 406,6 кв.м, 1-го цілісного майнового комплексу – ЗАТ "Готель "Львів" загальною площею
приміщень 11 941,4 кв.м, споруди автостоянки, загальна площа асфальто-бетонного покриття якої та
будівлі прохідної склала 1855,1 кв.м. Способом конкурсу приватизовано 1 об’єкт площею 24,8 кв.м,
способом аукціону - 1 об’єкт площею 629,8 кв.м.
Станом на 01.01.2010 на стадії виконання знаходилося 37 договорів купівлі-продажу окремих
об’єктів нерухомого майна загальною площею 3458 кв.м, 2 водогони сумарною вартістю 25 557,6 тис.
грн. без ПДВ. Дебіторська заборгованість покупців за зазначеними договорами купівлі–продажу
становила 15 902,8 тис. грн.
Проводилася передприватизаційна підготовка по 230 об’єктах приватизації, в т.ч. 217 способом викупу, 3 - способом конкурсу та 10 – шляхом проведення аукціону. Прогнозована оціночна
вартість зазначених об’єктів складає 99 000 тис. грн. без врахування ПДВ. На розгляді перебувало 82
заяви про приватизацію об’єктів способом викупу прогнозованою вартістю 34 200 тис. грн. відповідно.
Слід зазначити, що у порівнянні з 2008 роком, зросла частка приватизованих площ категорії "інші"
(підвальні, півпідвальні приміщення, цоколі та мансарди, гаражні бокси, мезоніни), тобто приміщення
з обмеженим цільовим використанням, за рахунок зменшення частки категорій "1-й поверх", "2-й та
вище". Середня вартість продажу 1 кв.м за укладеними договорами купівлі-продажу окремо
визначеного індивідуального майна зросла у 2009 на 1157,1 грн., у порівнянні з 2008 роком, та склала
4480,58 грн. за кв.м. Тобто, при зростанні частки серед приватизованих площ, віднесених до категорії
"інші" приріст оціночної вартості перевищив 34 відсотки.
Протягом 2009 року забезпечено проведення оцінки та рецензування 811 об’єктів нерухомого
майна, в т.ч. 563 з метою оформлення договорів оренди та 248 з метою відчуження майна. Загальна
площа оцінених об’єктів складає 86,64 тис. кв.м, оціночна вартість 328 617 тис. грн. без ПДВ.
Опрацьовано 477 звернень юридичних та фізичних осіб з питань оцінки майна. Проведено 16
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення оцінки комунального майна по
274 об’єктах приватизації та 144 об’єктах оренди.
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У 2009 році збереглася тенденція зростання середнього рівня оціночної вартості майна у
порівнянні з 2007 та 2008 роками фактично по всіх категоріях об’єктів, незалежно від зони їх
розташування.
З травня 2009 року новоствореним юридичним відділом управління забезпечувався захист
майнових прав та інтересів територіальної громади м. Львова у судах різних інстанцій. Подано в
органи прокуратури, для подачі спільних позовів, проекти позовних заяв по 136 боржниках на
загальну суму 7336,55 тис. грн. Прийнято участь в 224 судових засіданнях.
Станом на 01.01.2010 на розгляді в судах різних інстанцій перебуває 205 справ, в т.ч. на
предмет стягнення кредиторської заборгованості з орендарів - 76, виселення користувачів з
приміщень - 26. На стадії добровільного виконання перебуває 2 рішення суду (мирові угоди),
виконавчого провадження - 48 рішень суду. На виконання рішень суду орендарями у добровільному
порядку та внаслідок вчинення виконавчих дій сплачено 1847,22 тис. грн., вивільнено 8 приміщень
загальною площею 500 кв.м.
Зовнішньоекономічні відносини та інвестиції
Залучено кошти від Європейського Банку Реконструкції та Розвитку:
а) кредитні кошти на розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури м. Львова в сумі 26 млн. євро –
позичальник ЛКП "Львівелектротранс";
б) кредитні кошти на розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури м. Львова в сумі 12 млн. євро –
позичальник ЛКАП № 1339; в) грантові кошт в сумі 2,5 млн. євро.
Результат: укладено кредитний договір між ЛКАДП № 1339 та ЄБРР; укладено кредитний
договір між ЛКП "Львівелектротранс" та ЄБРР; укладено 2 договори гарантії, відшкодування та
підтримки проекту між ЛМР та ЄБРР; оголошено 6 тендерів (Громадський транспорт Львова:
закупівля, підтримка та супровід при впровадженні угод; Громадський транспорту Львова:
Покращення регуляторного середовища громадського транспорту Львова; Дорожнє господарство
Львова: Підтримка програми організації дорожнього руху;
Дорожнє господарство Львова: Проект
капітальної реконструкції автошляхів – закупівля, підтримка впровадження і супровід угод;
Громадський транспорту Львова: Програма корпоративного розвитку та покращення у фінансовій та
експлуатаційній сфері ЛКП "Львівелектротранс"; Громадський транспорту Львова: Програма
покращення кредитоспроможності).
Взято участь у наступних заходах: нарада ЄБРР представників міст, що прийматимуть ЄВРО2012; воркшоп ЄБРР "Політика і правила закупівель".
За підтримки Федерального міністерства Німеччини з охорони навколишнього середовища,
збереження природи і ядерної безпеки реалізовано проект залучення грантових коштів від KfW в сумі
0,5 млн. євро на оплату консультаційних послуг, наданих ЛМР в рамках оцінки поточної ситуації та
підготовки поетапного плану покращення системи міського транспорту в м. Львові, з акцентом на
екологічно чистий та енергоефективний громадський транспорт. Результат:
- підписано фінансову угоду (грант) між KfW та ЛМР на виплати в розмірі 0,5 млн. євро.
- укладено договір про надання консалтингових послуг між Департаментом містобудування ЛМР та
Планунг Транспорт Веркер у співпраці з ВеркерКонсалтДрезденБерлін Гмбх та Дреберіс Гмбх.
- отримано звіт "Стратегії системи міського транспорту в місті Львові".
Залучено грантових коштів від GTZ на реалізацію проекту "Покращення транспортної системи
міста" в сумі 0,8 млн. євро. Напрямки співпраці: а) підготовка до ЄВРО-2012; б) електротранспорт м.
Львова; в) транспортне господарство міста. Напрями б) і в) на стадій становлення. По напрямку а)
було здійснено наступні кроки: підготовано презентацію для експертів УЄФА; взято участь у роботі
над промоційним роликом міста.
Залучено грантових коштів від GTZ на реалізацію проекту "Регенерація історичної спадщини
Львова" в сумі 4 млн. євро в рамках реалізації проекту "Муніципальний розвиток та оновлення старої
частини м. Львова" за фінансової підтримки Міністерств економічного розвитку Німеччини.
У 2009 році здійснювалася реалізація пілотного проекту "Через старі двері – в майбутнє", у рамках
якого реставровано 3 брами у житлових будинках – пам’ятках архітектури на території княжої,
середньовічної та суміжної з ними території (Галицький район (частина), Личаківський район
(частина).
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У рамках спільного українсько-польського проекту "Спільна спадщина" відреставровано 10
надгробків на Личаківському цвинтарі, стінопис Вірменського Собору (південна сторона), світлини
Вірменського Собору, пам'ятник Кілінському в Стрийському парку, вівтар Латинського кафедрального
собору.
Випуск муніципальних облігацій: а) структурування випусків; б) збір та підготовка документації
для отримання висновку Міністерства фінансів України; в) реєстрація випусків в Державній комісії з
цінних паперів та фондового ринку; г) проведення конкурсів щодо вибору андеррайтера. Результат:
облігації внутрішньої місцевої позики м. Львова серії С – 300 млн. грн. частково розміщені (на суму
100 млн. грн.) в червні 2009 року з відсотковою ставкою 20 відсотків річних, андеррайтер випуску –
ТзОВ "Фінансова компанія "Декра".
Взято участь у розробці стратегії розвитку Львова та підвищення конкурентноспроможності за
участю фонду "Ефективне управління" та американської консалтингової компанії Monitor Group; мета
стратегії – підвищення рівня конкурентоспроможності Львова. Проект економічного розвитку
реалізовувався у період до 12 місяців. В рамках першого етапу даної роботи (6-7 місяців) були
виконані наступні завдання:
1. Порівняльний аналіз економічних та інноваційних показників.
2. Формулювання довгострокового бачення для м. Львова.
3. Визначення і пріоритизація ключових бар'єрів на шляху до підвищення конкурентоспроможності
міста.
4. Аналіз і пріоритизація кластерів:
- Визначення конкурентних кластерів;
- Визначення бар'єрів на шляху до розвитку кластерів;
- Пріоритизація кластерів для детального аналізу (туризм та бізнес послуги).
5. Сформульовано економічне бачення і розробка стратегії:
- Порівняльний аналіз двох кластерів і їхніх показників;
- Визначення ключових бар'єрів на шляху до підвищення конкурентоспроможності кластерів;
- Визначення 4-6 пріоритетних ініціатив для підвищення конкурентоспроможності.
Протягом другого етапу (6 місяців) місту запропонують детальний план дій з реалізації стратегії
економічного розвитку міста:
1. Визначення оптимального організаційного механізму для сприяння реалізації.
2. Формування робочих груп і проведення робочих зустрічей.
3. Розробка робочих планів і визначення показників для кожної ініціативи.
Здійснювалося налагодження контактів та залучення коштів міжнародних фінансових інституції
у реалізацію проектів енергоменеджменту:
а) Залучення коштів Агентства США з міжнародного розвитку USAID для реалізації проекту "Реформа
міського теплозабезпечення в Україні": аналіз та аудит систем теплопостачання, встановлення
лічильників і застосування енергоефективних технологій в будівлях, надання технічної допомоги в
залученні фінансування, сприяння створенню ОСІБ.
б) Залучення коштів Європейської програми CIUDAD в сумі 140 тис. євро на реалізацію програми
Model-CIUDAD: (проведення енергоаудиту комунальних будівель з визначенням найбільш
енергозатратних, реалізація переліку рекомендованих заходів з енергозбереження).
в) Залучення коштів Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) в сумі кредитних котів до 2
млн. грн. на 1 об’єкт з відсотковою ставкою 3 відсотки.
г) Залучення коштів ЄС в рамках проекту "Угода мерів – європейська ініціатива захисту клімату".
Проект передбачає розробку та впровадження плану дій зі сталого енергетичного розвитку м. Львова
до 2020 року, а саме – розробка та впровадження проектів з відновлюваної енергетики,
впровадження заходів з енергозбереження, зменшення викидів СО2.
Реалізовувалися заходи щодо будівництво підземно-надземних стоянок у м. Львові на
земельних ділянках на перетині вул. Стефаника – Коперніка, пл. Петрушевича та вул. Вітовського:
(оголошено конкурс щодо вибору кращого інвестиційного проекту з права будівництва підземного
паркінгу та визначення забудовника в рамках підготовки міста до проведення фінальної частини
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чемпіонату Європи з футболу у 2012 році; визначено забудовників – ТзОВ "Іл Вест", ТзОВ "Іл Лев",
ТзОВ "Річ Девелопмент"; здійснювалася робота щодо укладення договорів суперфіцію).
Реалізовувалися заходи щодо облаштування центральної частини міста вуличними меблями за
кошти інвестора. Результат: створено робочу групу та проведено наради за участю представників
структурних підрозділів Львівської міської ради; підготовано проект ухвали "Про заходи щодо
організації благоустрою у центральній частині міста Львова".
У рамках підготовки до чемпіонату з футболу ЄВРО-2012:
- розроблено дослідження "Аналіз місце розташування земельної ділянки довкола Стадіону на вул.
Стрийській – Кільцевій дорозі, м. Львів, Україна", виконавець – компанія "Ернст енд Янг".
- здійснювалася співпраця з компанією Halcrow Group Ltd в частині спільної реалізації проекту
реконструкції аеропорту. Результат: участь у переговорах та аналіз договору щодо співпраці з ТОВ
"Проектно-будівельне підприємство "Азовінтекс".
- налагоджувалася співпраці з компанією Вouygues щодо реалізації проектів будівництво стадіону та
реконструкції аеропорту.
Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності м. Львова у січні–вересні 2009 року:
1. Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку м. Львова на 01.10.2009 – 703,6 млн. дол. США
(62,9 відсотки від загального обсягу інвестицій у Львівську область); у підприємства та організації м.
Львова залучено 176,72 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, або 79,3 відсотків до
загальнообласного показника.
2. Приріст іноземного капіталу в місті у січні–вересні 2009 року до відповідного періоду 2008 року
становив 15,3 відсотків.
3. На 01.10.2009 найбільш інвестованими є:
- фінансова діяльність – 301,5 млн. дол. США (42,9 відсотки);
- операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 69,3 млн. дол.
США (9,8 відсотків);
- діяльність транспорту та зв'язку – 64,6 млн. дол. США (9,2 відсотків);
- виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 60,9 млн. дол. США (8,7 відсотків);
- торгівля – 55,2 млн. дол. США (7,8 відсотків).
4. Інвестиції залучено у 828 підприємств м. Львова, лідерами в інвестуванні є партнери з Польщі
(261,5 млн. дол. США), Кіпру (77,6 млн. дол. США), США (73,8 млн. дол. США), Австрії (66,3 млн. дол.
США), Швейцарії (62,9 млн. дол. США), тобто 77 відсотків від обсягу прямих іноземних інвестицій,
залучених у м. Львів.
5. Обсяг інвестицій з м. Львова в економіку Польщі, США та Російської Федерації станом на
01.10.2009 становив 0,7 млн. дол. США, вкладення за межі України здійснили машинобудівні
підприємства, готелі, підприємства фінансової діяльності, будівельні підприємства та підприємства
легкої промисловості.
Залучено прямих інвестиційних коштів за рахунок отримання грантів від міжнародних фінансових
установ на загальну суму 7,8 млн. євро:
- KfW в розмірі 0,5 млн. євро.
- GTZ в розміні 4,8 млн. євро.
- Європейського Банку Реконструкції і Розвитку в сумі 2,5 млн. євро.
Залучено непрямих інвестиційних коштів за рахунок поточної діяльності компанії, що відкрили
представництва у м. Львові в процесі реалізації спільних проектів з управлінням, приблизна сума
залучених коштів – 100 тис. євро в рік. Компанії:
1. AVE Energie AG Umwelt, сфери співпраці:
- вирішення проблеми утилізації побутових відходів;
- індивідуальні рішення з логістики та поводження з твердими побутовими відходами;
- довгострокове вирішення проблем з видалення ризикованих матеріалів та небезпечних відходів;
- професійна санація забруднених територій та утилізація будівельного сміття;
- гігієнічна утилізація відходів тваринного походження;
- переробка відходів на вторинні ресурси.
2 Symphony Solutions, сфера співпраці: IT Outsourcing.
3. DREBERIS, сфера співпраці: "Системи міського транспорту в м. Львові".
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4. EPG.
Взято участь у міжнародних промоційних заходах:
- семінар "Креативні рішення – служби та інновації", м. Прага, Чехія.
- бізнес-форум "Україна 2009 – вдалий час для інвестицій", м. Кувейт, ОАЕ.
- VI Міжнародна конференція "Термічна утилізація відходів – від планів до реалізації", м. Щецін,
Польща.
- зустріч з представниками м. Вроцлава, Польща.
Організовано понад 100 зустрічей з потенційними іноземними інвесторами.
Започатковано співпрацю з:
- ТОВ "Юридична компанія "Ейч.Ді.Партнерс" у рамках організації Весняного Бізнес Форуму.
- Lafarge.
- AVE Energie AG Umwelt у сфері поводження з твердими побутовими відходами.
- DREBERIS у рамках реалізації проекту розробки "Стратегії системи міського транспорту в м. Львові".
- Halcrow Group Ltd в частині спільної реалізації проекту реконструкції аеропорту.
- Вouygues щодо реалізації проектів будівництво стадіону та реконструкції аеропорту.
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Таблиця 1

Створення нових робочих місць за галузями економіки (2009р.)

852
811

5946

807

769
642

28
25

99

405

116 198

626

торгівля
операції з нерухомим майном, оренда
діяльність транспорту та зв'язку
переробна промисловість
надання комунальних та індивідуальних послуг.
діяльність готелів та ресторанів
будівництво
виробництво та розподілення еоектроенергії, газу та води
фінансова діяльність
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
державне управління
освіта
інші

Таблиця 2

Структура місцевих податків і зборів м. Львова у 2009 році

Збір за
використанн
я символіки
2,1%

Комунальний
податок
21,8%

Подак з
реклами
5,0%

Збір за
встановленн
я об'єкту
торгівлі
1,7%
Інші податки
ізбори
0,1%

Збір за
проведення
кінозйомок
0,1%
Ринковий збір
55,0%

24

Збір за
паркування
автотранспо
рту
14,2%

Таблиця 3

Надходження від оренди комунального майна, грн.
42 746,0
36 463,8
31 246,3

20 373,4
14 936,7

2006

2007

2008

2009 план

2009 факт

Таблиця 4
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Департамент містобудування

У сфері містобудування та архітектури здійснювалася такі заходи:
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- здійснено координацію робіт з коригування Генерального плану міста Львова із залученням суб’єктів
містобудування та громадськості;
- проведено аналіз відкоригованого генплану м. Львова, підготовлено пропозиції щодо удосконалення
проектованої вулично-дорожньої мережі та планувальних структур;
- проведено ряд експертних розглядів роботи з коригування генерального плану міста та
ландшафтної карти, які розглянуто та погоджено на засіданні архітектурно-містобудівної ради
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України;
- здійснено координацію робіт з розробки ландшафтної карти м. Львова як частини генерального
плану міста;
- 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 т.ч. в рамках роботи з підготовки до Євро-2012);
- здійснено координацію розробки планувальних схем: будівництва та реконструкції магістральної
мережі та об’єктів зовнішнього транспорту Львова; розвитку громадського електротранспорту;
організації руху транспорту біля стадіону "Євро-2012"; магістральної мережі та руху автомобільного
транспорту у Львові; транспортних проектів міста, магістральних вулиць і транспортних розв’язок та
пересадочних вузлів; розміщення підземних переходів; підземних паркінгів; організації транспортних і
пішохідних зон середньовічного ядра міста Львова. Зазначені схеми є аналітичною основою для
розробки транспортної схеми Львова як наступного за Генеральним планом етапу виготовлення
містобудівної документації;
- на замовлення управління архітектури ДП "Західгеодезкартографія" виконало роботи із створення
цифрових планів масштабу 1:2000 на частину м. Львова, що дало можливість виконувати роботи з
розроблення містобудівної документації (ПДП "Під Голоском", "Збоїще", "Голоско", тощо) на якісній
топографічній підоснові;
- проведено спільно з Державною службою геодезії, картографії та кадастру, із залученням її
структурних підрозділів, семінар з питання вдосконалення системи забезпечення органів місцевого
самоврядування якісними картографічними матеріалами;
- вирішені питання пов’язані з інженерним забезпеченням проектованого терміналу ДП "Міжнародний
аеропорт Львів", а саме визначено місце розташування ПС-110/10 кВ, напрямки трас живлячих
електричних кабельних ліній, мереж водопостачання та каналізування;
- здійснювалась координація робіт щодо розробки ДПІМ "Містопроект" транспортної схеми м. Львова,
розглядались складні транспортні вузли і розв’язки, які передбачені в генеральному плані розвитку м.
Львова і відповідно в транспортній схемі м. Львова;
- проведено аналіз "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 AG-VCDB GMBH". Визначено місця, розроблено схему та інвестиційні проекти
розміщення нових автобусних станцій на під’їздах до Львова.
Протягом 2009 року було розроблено концепцію зовнішнього комплексного благоустрою у м.
Львові, розроблено план заходів зі спорудження пам’ятника Митрополиту Андрею Шептицькому.
У 2009 році проведено спільне засідання ради з питань будівництва паркінгів, гаражів та
автостоянок при Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України і архітектурномістобудівної ради управління архітектури департаменту містобудування Львівської міської ради.
Підготовлено програми та умови конкурсу на визначення місця під спорудження пам’ятника
Богдану-Ігору Антоничу та на кращу концептуальну ідею пам’ятника Богдану-Ігору Антоничу.
Оголошено замовний конкурс на кращу концептуальну ідею пам’ятника Богдану-Ігору Антоничу.
Прийнято проекти та організовано експозицію виставки кращого пам’ятника поету Богдану-Ігору
Антоничу.
Також організовано спільно з міською радою м.Вроцлава конкурс по будівництву пам’ятника
вченим м. Львова, розстріляним у 1941 році на Вулецьких пагорбах та здійснено прийом конкурсних
проектів.
Ухвалою сесії Львівської міської ради від 21.05.2009 № 2650 затверджено детальний план
території в районі вул.Стрийської – Кільцевої дороги – проектованої вул.В.Вернадського (будівництва
стадіону на вул.Стрийській – Кільцевій дорозі) та Концепції розвитку містобудівного комплексу
південного району м. Львова.
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Проведено ряд експертних розглядів детального плану території громадського центру
житлового району Сихів у Львові: будівництво культурно-освітнього центру (ініціатор – отці Салезіани
Східного обряду в Україні); проект трамваю на "Сихів"; проект освоєння вільних територій
громадського центру "Сихів"; будівництво багатофункціонального оздоровчо-спортивного комплексу
(ініціатор – група підприємств "РОСАН").
Розглянуто на архітектурно-містобудівній раді:
- містобудівне обґрунтування розміщення пасажирського терміналу міжнародного аеропорту "Львів" у
складі "Детального плану території при міжнародному аеропорті "Львів"" відповідно до містобудівної
концепції планування району;
- концепцію освоєння території історико-культурного ландшафтного комплексу "Цитадель" з
містобудівним обґрунтуванням розміщення готельного комплексу.
Підготовлено пропозиції щодо заміни земельних ділянок для розміщення пасажирського терміналу
міжнародного аеропорту "Львів". До кожної з пропозицій підготовлено схему розміщення земельної
ділянки під будівництво об’єкту з висновком управління архітектури щодо погодження місця
розташування земельної ділянки.
З метою інформування громадськості постійно підтримувалася на електронній веб-сторінці
Львівської міської ради оновлена інформація стосовно проведення розгляду питань на засіданнях
архітектурно-містобудівної ради.
Прийнято участь у роботі міжнародного журі конкурсу на кращий проект пам’ятника вченим м.
Львова, розстріляним у 1941 році на Вулецьких пагорбах.
Підготовлено спільну українсько-австрійську виставку містобудівних проектів щодо розвитку
території вокзального комплексу м. Львова.
Здійснювалася координація виконання науково-дослідних та вишукувальних робіт у сфері
містобудування:
- замовлення, координація, консультування 56 дипломних та магістерських робіт профілюючих
кафедр інституту архітектури Національного університету "Львівська політехніка" за тематикою
Львова в області містобудування, житлової і громадської архітектури, реставрації та реконструкції
архітектурних комплексів, міського дизайну.
- координація проведення воркшопу студентів інституту архітектури НУ "Львівська Політехніка" та
студентів Віденського технічного університету на тему реконструкція залізничного вокзалу "Львів".
Підготовлені розпорядження міського голови:
- від 22.05.2009 № 192 на встановлення меморіальної таблиці М. Зарицькому, К. Зарицькій та М.
Сороці на фасаді будинку № 27 на вул. Зарицьких;
- від 11.06.2009 № 228 на встановлення меморіальної таблиці Оресту Влоху на фасаді будинку № 23
на вул. М. Драгоманова;
- від 06.07.2009 № 267 на встановлення меморіальної таблиці Євгену Козаку на фасаді будинку № 61
на вул. Генерала М. Тарнавського;
- від 06.07.2009 № 268 на встановлення меморіальної таблиці з нагоди утворення першої
профспілкової організації в Україні на фасаді будинку № 8 на вул. Винниченка;
- від 06.07.2009 № 269 на встановлення меморіальної таблиці Анатолію Кос-Анатольському на
фасаді будинку № 15 на вул. Л. Глібова;
- від 06.07.2009 № 270 на встановлення пам’ятної таблиці Ігорю Білозіру на фасаді будинку № 17-19
на просп. Т.Шевченка;
- від 08.09.2009 № 417 на встановлення меморіальної таблиці Віктору Чукаріну на фасаді будинку №
11 на вул. Т. Костюшка;
- від 22.12.2009 № 693 на встановлення меморіальної таблиці Квітці Цісик на фасаді будинку № 8 на
вул. Глибокій.
Прийнято рішення виконавчого комітету від 30.01.2009 № 16 "Про встановлення пам’ятника
генерал-хорунжому Роману Шухевичу у м. Львові".
Протягом 2009 року підготовлено та видано 142 дозволи на розміщення відкритих літніх
майданчиків біля стаціонарних об’єктів ресторанного господарства для здійснення підприємницької
діяльності у м. Львові.
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Розглянуто звернень юридичних та фізичних осіб з питань:
- погодження дозволів та проектів на розміщення зовнішньої реклами – 379
- погодження проектів вивісок – 96
- надання дозволів на розміщення відкритих літніх майданчиків – 310
- надання висновків про відповідність існуючих малих архітектурних форм для здійснення
підприємницької діяльності – 307.
Впродовж 2009 року прийнято ухвали міської ради, що мають визначальне значення для
забезпечення ефективної діяльності міста та належної підготовки міста до проведення "ЄВРО-2012":
- "Про погодження державному підприємству "Міжнародний аеропорт "Львів" місця розташування
земельної ділянки та надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки на вул. Любінській, 168 (аеропорт цивільної авіації)" від 16.02.2009 № 2324;
- "Про погодження державному підприємству "Міжнародний аеропорт "Львів" місця розташування
земельної ділянки та надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки на вул. Любінській, 168" від 16.02.2009 № 2325;
- "Про надання ЛКП "Дирекція з будівництва стадіону у м. Львові" департаменту "ЄВРО 2012"
земельної ділянки на вул.Стрийській-кільцевій дорозі" від 09.04.2009 № 2578;
- "Про внесення змін до ухвали міської ради від 16.02.2009 № 2325 і затвердження державному
підприємству "Міжнародний аеропорт "Львів" проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання земельної ділянки на вул. Любінській,168" від 30.04.2009 № 2624;
-"Про погодження управлінню капітального будівництва департаменту житловго господарства та
інфраструктури місця розташування земельної ділянки та надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва проектованої вул. В. Вернадського
(від просп.Червоної Калини до вул.Стрийської)" від 30.04.2009 № 2638;
- "Про погодження управлінню капітального будівництва департаменту житловго господарства та
інфраструктури місця розташування земельної ділянки та надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на проектованій вул. В. Вернадського" від
30.04.2009 № 2639;
- "Про затвердження детального плану території у районі вул.Стрийської-кільцевої дорогипроектованої вул.В.Вернадського (будівництва стадіону на вул.Стрийській-Кільцевій дорозі) та
Концепії розвитку містобудівного комплексу південного району м. Львова" від 21.05.2009 № 2650;
- "Про погодження державному підприємству "Міжнародний аеропорт "Львів" місця розташування
земельної ділянки та надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки на вул.Ряшівській (проектованій)" від 18.06.2009 № 2713;
- "Про затвердження державному підприємству "Міжнародний аеропорт "Львів" проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки на вул. Любінській, 168 (аеропорт цивільної авіації)" від
18.06.2009 № 2714;
- "Про погодження заміни земельних ділячнок, вилучених під будівництво пасажирського терміналу
міжнародного аеропорту "Львів" від 09.07.2009 № 2774;
- "Про надання дозволу на укладення договору суперфіцію для будівництва міжнародного терміналу
на вул.Любінській, 168" від 30.09.2009 № 2875;
- "Про погодження заміни земельних ділянок, вилучених під будівництво пасажирського терміналу та
розширення злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту "Львів" від 30.09.2009 № 2903;
- "Про погодження заміни земельних ділянок членам садівничого кооперативу "Залізничник" від
21.10.2009 № 3015.
Протягом 2009 року з метою раціонального та економічно-обгрунтованого використання
земель міста, розвиток ринку земель міста, забезпечення надходження коштів до міського бюджету та
бюджету розвитку: підготовлено проектів ухвал міської ради - 669, з них прийнято ухвал міської ради 554.
Впродовж 2009 року:
Приватизовано земельних ділянок громадянам для обслуговування житлових будинків - 592,
передано громадянам у власність 275 земельних ділянок у садівничих кооперативах, передано в
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оренду фізичним і юридичним особам 205 земельних ділянок, надано у постійне користування
державним підприємствам, установам, організаціям - 124 земельних ділянок, погоджено місце
розташування фізичним і юридичним особам - 42 земельних ділянок.
Укладено 1556 договорів оренди земельних ділянок на суму 10210 тис. грн., укладено 165
договорів про земельний сервітут на суму 806 тис. грн., укладено 1182 угоди про відшкодування втрат
від недоотримання коштів ЛМР за фактичне користування СПД на орієнтовну суму орендної плати
3 806 тис. грн.
Загальна кількість діючих договорів оренди землі на 01.01.2010 складає 3384 на суму 59,2 млн.
грн. У 2009 році продано 20 земельних ділянок на суму 12,63 млн. грн. Укладено 22 договори купівліпродажу земельних ділянок на суму 14,80 млн. грн.
У 2009 році до міського бюджету надійшло:
- від орендної плати – 48975 тис. грн., виконання плану складає 77 відсотків.
- від продажу землі – 9,73 млн. грн., виконання плану складає 10,7 відсотків.
Такий стан виконання планових показників обумовлено об’єктивними причинами:
- планові показники поступлень від орендної плати на 2009 рік були збільшені в порівнянні з 2008
роком на 57 відсотків з врахуванням нової нормативної грошової оцінки землі (Ухвала міської ради
"Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м. Львова" від 18.06.2009 № 2712), але
введення її перенесено на 01.01.2011. Незважаючи на це, від орендної плати до міського бюджету
надійшло у 2009 році майже на 9 млн.грн більше, ніж у 2008р.;
- несплата юридичними та фізичними особами-орендарями орендної плати за землю, що мають в
оренді великі земельні ділянки, в т.ч. через процедуру банкрутсва;
- процеси, пов’язані із впливом економічної кризи - припинення кредитування банківськими
установами:
- 22 суб’єкти господарювання відмовились від купівлі земельних ділянок орієнтовною вартістю 100,36
млн. грн.;
- не відбувся жоден із семи земельних аукціонів з продажу семи земельних ділянок на суму 72,16
млн. грн. в зв'язку із відсутністю учасників.
Інвентаризація земель міста
Із загальної кількості шкіл та дитячих садочків, які є в місті (245 шт.), підготовлено та прийнято у 2009
році сесією міської ради ухвали по наданню земельних ділянок 63 закладам.
У 2009 році підготовлено графічні матеріали та прийнято ухвали по затвердженню меж природозаповідного фонду, зокрема:
- "Про затвердження меж парку "Боднарівка" у м. Львові", ухвала від 30.04.2009 № 2617;
- "Про затвердження меж парку "Кортумова гора" у м. Львові", ухвала від 21.05.2009 № 2662;
- "Про затвердження меж земельної ділянки пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого
значення " Личаківський парк" у м. Львові", ухвала від 21.05.2009 № 2663;
- "Про затвердження меж зеленої зони "Майорівка" у м. Львові", ухвала від 21.05.2009 № 2664;
- "Про затвердження меж парку " Горіховий гай", ухвала від 03.12.2009 № 3114.
Проведено інвентаризацію сторонніх землекористувачів, що знаходяться у межах паркових
зон м. Львова, та прийнято ухвалу від 09.07.2009 № 2788 "Про визначення переліку об’єктів
нерухомого майна, які розташовані на території Центрального парку культури та відпочинку ім. Б.
Хмельницького, парку "Залізна вода" та вирішення питання орендної плати і земельного податку".
З метою врегулювання питань взаємовідносин громади м. Львова з територіальними
громадами приміських населених пунктів прийнято ухвали міської ради:
- "Про розгляд пропозиції Рясне-Руської сільської ради Яворівського району Львівської області щодо
встановлення меж між м. Львовом та Рясне-Руською сільською радою Яворівського району Львівської
області" від 16.02.2009 № 2360;
- "Про затвердження Концепції формування приміських зон м. Львова та їх меж як складової частини
формування містобудівної системи "Великий Львів" (1-а черга) і програми розмежування земель
державної та комунальної власності (1-а черга) від 09.04.2009 № 2572 ;
- "Про розгляд пропозиції Брюховицької селищної ради щодо зміни меж між містом Львовом та
селищем міського типу Брюховичі " від 09.04.2009 № 2573;
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- "Про встановлення територіальних меж між землями Львівської міської ради, у т.ч. м. Львова, та
землями адміністративно-територіальних утворень, які межують із землями Львівської міської ради "
від 18.06.2009 № 2711.
У зв'язку з цим стало можливим виконання робіт із підготовки матеріалів затвердження меж міста для
винесення на розгляд Верховної Ради України, а саме, виготовлення технічних документацій
встановлення меж між 16 сільськими (селищними) радами та містом і закріплення цих меж межовими
знаками. Для виконання цих робіт подано бюджетні пропозиції на 2010 рік в розмірі 520,0 тис. грн.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 № 844 "Деякі питання
реалізації права власності на землю громадянами України у 2009 році" видано розпорядження
міського голови від 25.09.2009 № 470 "Про організацію прийому документів для оформлення та
видачі громадянам України у 2009 році державних актів на право власності на земельні ділянки".
Відповідно до розпорядження щоденно у відділі "Центр обслуговування мешканців" проводиться
прийом громадян щодо оформлення та видачі державних актів на право власності на земельні
ділянки. В результаті проведеної роботи за період вересень-грудень 2009 року видано громадянам
1154 державних актів на право власності на земельні ділянки.
Для виконання рішення виконавчого коміету від 23.10.2009 № 880 "Про затвердження переліку
адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами Львівської міської ради" прийнято
виконавчим комітетом рішення від 18.12.2009 № 1084 "Про затвердження регламентів
(інформаційних карток) здійснення дозвільно-погоджувальних процедур управлінням "Дозвільний
офіс" Львівської міської ради" та підготовлено проект рішення "Про затвердження Стандартів
адміністративних послуг, які надаються управлінням природних ресурсів та регулювання земельних
відносин департаменту містобудування".
Екологія та благоустрій
У 2009 році основними напрямками були:
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 фінансово-затратною і тривалою в часі. Це висвітлено в Стратегії міського транспортного
руху у місті Львові.
Промислові та побутові відходи - головними проблемами напрямку є відсутність обліку
відходів, складування відходів у несанкціонованих місцях, змішування промислових та побутових
відходів, спалювання відходів і брак інформації про розташування основних складів небезпечних
відходів, їхній стан і вплив на навколишнє природне середовище. Відповідно до розпорядження
міського голови від 02.04.2009 № 110 у районних адміністраціях утворено постійнодіючі комісії з питань
поводження з безхазяйними відходами. З метою оцінки впливу на довкілля сховища кислих гудронів, що
утворились в результаті діяльності ВАТ "Львівський дослідний нафтомаслозавод", на території
міського сміттєзвалища проводились дослідження їх інфільтратів в межах Голосківського кладовища.
Встановлено значне перевищення ГДК багатьох забруднюючих речовин, у т. ч. важких металів.
Водні ресурси - розпочато роботу щодо вирішення даного питання, а саме щодо проведення
інвентаризації водних об’єктів міста. За кошти міського фонду охорони навколишнього природного
середовища (надалі - ОНПС) у 2009 році проведено роботи з покращення стану водних об’єктів:
водний об’єкт на території РЛП "Знесіння", водоймище на вул. Петра Панча, 8, декоративний став на
вул. В. Симоненка, озеро у ботанічній пам’ятці природи місцевого значення "Лісопарк "Погулянка",
озеро поблизу Центру творчості Галичини на вул. А. Вахнянина, 29, водоймище на вул.
Тернопільській, 1, озеро "Зелене око" на території парку "Снопківський". Проводився систематичний
контроль за виконанням плану-графіку будівництва локальних очисних споруд процесу очищення
стічних вод підприємства ЗАТ "Ензим".
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Парки, лісопарки та зелені зони міста - з метою впорядкування зелених насаджень м. Львова
видано розпорядження міського голови від 15.04.2009 № 127 "Про проведення інвентаризації зелених
насаджень". Проводився систематичний контроль за дотриманням вимог природоохоронного
законодавства на територіях парків, лісопарків та зелених зон міста Львова в частині виявлення
фактів несанкціонованих заїздів автотранспорту. Здійснювався контроль за виконанням робіт з
прибирання парків та догляду за озеленювальними та декоративними насадженнями з метою
належного та вчасного освоєння бюджетних коштів. Проведено інвентаризацію матеріалів та
документів для завершення робіт з встановлення меж території парків, лісопарків та зелених зон у м.
Львові, в т.ч. об'єктів природно-заповідного фонду.
З міського фонду ОНПС у 2009 році профінансовано проведення наступних природоохоронних
заходів (в галузі охорони парків, лісопарків та зелених зон):
- реконструкція алей та доріжок на території "Стрийського парку" - 2216,5 тис. грн.
- заходи боротьби з омелою - 860,815 тис. грн.
- ліквідація захаращеності внаслідок буреломів, сніголамів, у парках міста - 170,0 тис. грн.
- поліпшення стану зелених насаджень – 227,5 тис. грн.
- розроблення проекту організації території РЛП "Знесіння" - 30,0 тис. грн.
- очищення та облаштування водних плес на території м. Львова - 437,8 тис. грн.
- заходи екологічної освіти та поширення екологічної інформації – 180,54 тис. грн.
- заміна аварійних каналізаційних мереж – 300,0 тис. грн.
У 2009 році здійснено заходи з екологічної освіти: закупівля інвентаря для постійно діючої
виставки "Дитячий зоопарк", проведення огляд-конкурсу на краще озеленення закладів освіти "Зелені
оази", оновлення матеріально-технічної бази екологічної відеотеки "Екологія-ХХІ ст.", проведення
оглядів-конкурсів "Майбутнє у твоїх руках", проведення виїзного семінару праці і відпочинку юнатів м.
Львова "Сколівські бескиди".
У рамках проведення тематичної операції "Новорічна ялинка" спільно з Державною екологічною
інспекцією в Львівській області проведено рейдові перевірки з контролю за законністю реалізації
новорічних ялинок та забороною їх продажу у несанкціонованих місцях.
Протягом 2009 року здійснювався постійний екологічний супровід та постійний контроль за
виконанням комплексної місцевої екологічної програми "Львів 2001. Порядок денний на XXI сторіччя".
Особливу увагу заслуговує організація та проведення толок. У роботах взяло участь понад 50
тис. осіб, упорядковано території 15 парків, висаджено понад 512 дерев та 195 кущів, ліквідовано 10
несанкціонованих сміттєзвалищ, вивезено 103 т побутового та будівельного сміття. З метою належної
підготовки РЛП "Знесіння" до зимового періоду проведено осінню толоку, у якій взяло участь 30 осіб,
прибрано 3 га території парку та зібрано і вивезено 1 т побутового сміття.
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Департамент виступав головним розпорядником бюджетних коштів, сума яких на 2009 рік
становила 531,6 млн. грн. Фактично освоєно коштів на суму 380,7 млн. грн. В т.ч.:
загального фонду бюджету – 40,3 млн. грн. (освоєно коштів 37,5 млн. грн.);
спеціального фонду – 54,7 млн. грн. (освоєно коштів 29,2 млн.грн) ;
бюджету розвитку –158,2 млн. грн.(освоєно коштів 44,3 млн. грн.)
субвенції з Державного бюджету України – 278,4 млн. грн. (освоєно коштів 269,7 млн. грн.).
У підпорядкуванні департаменту знаходилося 25 комунальних підприємств, за якими
здійснювався оперативний контроль фінансово-господарської діяльності, погоджувались їх статути,
штатні розписи, фонд заробітної плати, затверджувалися розцінки і тарифи на послуги
підпорядкованих комунальних підприємств, а також готувалися відповідні регуляторні документи
згідно Закону України "Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
Із 25 підпорядкованих департаменту підприємств 12 підвели підсумки 2009 року з прибутками,
стабільним фінансовим станом та задовільними коефіцієнтами фінансової стійкості та фінансової
незалежності. Решта були збиткові, проте позитивним є те, що найбільшим комунальним
підприємствам міста у 2009 році вдалося скоротити збитковість – це теплопостачальні підприємства,
ЛМКП "Львівводоканал", ЛКП "Львівелектротранс" (разом скорочення збитків склало майже 70 млн.
грн).
Серед важливих напрямів роботи департаменту є реалізація тарифно-цінової політики у сфері
житлово-комунальних послуг.
Третій рік поспіль у місті діє двоставковий тариф на теплову енергію, який довів свою
ефективність на практиці. У 2009 році приведено до економічно обґрунтованих витрат розмір тарифів
на теплову енергію для опалення та гарячого водопостачання, що дало змогу комунальним
підприємствам покращити свій фінансовий стан, зокрема ЛМКП "Львівтеплоенерго" скоротити збитки
на 24,8 млн. грн. за очікуваними фінансовими показниками 2009 року у порівнянні з 2008 роком; а
ЛКП "Залізничнетеплоенерго" одержати прибутки у розмірі 750,0 тис. грн.
З метою налагодження безперебійної роботи ліфтового господарства поетапно приведено до
рівня економічно обґрунтованих витрат тарифи на послуги з технічного обслуговування та ремонту
ліфтів та систем диспетчеризації. Врегульовано договірні відносини між виробниками та виконавцями
послуг з обслуговування та ремонту ліфтового фонду міста.
У серпні 2009 року переглянуто розмір тарифів на перевезення пасажирів у міському
автотранспорті, що було зумовлено значним зростанням вартості паливно-мастильних матеріалів та
запчастин.
Упродовж 2009 року забезпечення належного утримання, технічного обслуговування та
ремонту житлового господарства здійснювало 51 підприємство житлового господарства.
Позитивним у господарській діяльності ЛКП є те, що з моменту запровадження тарифів на
послуги з утримання будинків та прибудинкових територій львівські комунальні підприємства стали
прибутковими. За результатами аналізу 2009 року в цілому по підприємствах житлового господарства
прибутки складають 4,1 млн. грн., що майже утричі більше, ніж за 2008 рік (1,4 млн. грн.)
У 2009 році підприємства-надавачі послуг з вивезення та захоронення твердих побутових
відходів і технічного обслуговування ліфтів почали відшкодовувати ЛКП частку витрат за збір коштів
від населення за ці послуги, що позитивно вплинуло на їх господарську діяльність. Це є додаткове
надходження коштів, які можна спрямувати на ті чи інші ремонтні роботи у будинках.
2009 рік пройшов в рамках впровадження Єдиного договору про надання житловокомунальних послуг. У споживачів з'явилась можливість вимагати отримання якісних комунальних
послуг та право на складання акту-претензії і перерахунку неякісно наданих комунальних послуг.
Львів став першим серед міст України, де запроваджено Єдиний договір, та виступив з
ініціативою в Асоціації міст України щодо затвердження такого договору на державному рівні та
запровадження досвіду нашого міста в інших містах.
У 2009 році проведено 45 державних закупівель, на які заключено угоди з переможцями торгів
на загальну суму 265 812 443 грн., та проведено 71 місцевих закупівель, з переможцями яких
укладено угоди на загальну суму 8 972 106 грн.
У 2009 році здійснено реалізацію проекту "Розробка та впровадження заходів з
енергозбереження в житлово-комунальному господарстві м. Львова" як одного із переможців
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Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2008 року,
зокрема:
- розроблено та оптимізовано за енерговитратами гідравлічний режим частини тепломережі ЛКП
"Залізничнетеплоенерго" в мікрорайоні м. Львова, що обмежений вулицями Городоцька, І.
Виговського, Любінська, Каховська та проведено її капітальний ремонт;
- проведено капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій дошкільного
навчального закладу (ясла-садок) № 45 на вул. Родини Крушельницьких, 23 із впровадженням
заходів з енергозбереження;
- проведено навчання енергоменеджерів ЛКП з обслуговування житлового фонду міста з питань
надання консультативної підтримки жителям м. Львова щодо оптимізації енергоспоживання та
впровадження заходів з енергозбереження в їхніх квартирах, будинках та інше.
Розроблено "Концепцію енергозбереження та енергоефективності м. Львова" та підготовлено
проект ухвали яка знаходиться на стадії візування. Розпочато роботи з розробки проекту "Створення
системи управління та довгострокового фінансування діяльності з підвищення енергетичної
ефективності житлового фонду м. Львова". Проводилася робота з надання консультацій мешканцям
м. Львова по програмі пільгового кредитування енергоощадних заходів.
Створення і підтримка об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) – один з
пріоритетних напрямків у роботі виконавчих органів Львівської міської ради. У місті Львові станом на
01.12.2009 функціонує 338 ОСББ, у 2009 році створено 58 ОСББ.
З метою збільшення кількості ОСББ здійснюються відповідні заходи:
- активно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед громадян щодо переваг
створення і діяльності ОСББ через засоби масової інформації, агітаційні листівки, інернет-сторінці
міської ради та організовуються особисті зустрічі із зацікавленими мешканцями у різних районах
міста;
- ведеться облік ініціативних груп, що створюються у будинках, у 2009 році зареєстровано понад 140
таких ініціативних груп мешканців;
- розповсюджується серед зацікавлених осіб розроблена "Інформаційна карта щодо процедури
створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку";
- працівники департаменту приймають участь у зборах мешканців, формуючи при цьому виважену
громадянську позицію щодо потреби колективного управління житлом.
- у 2009 році розроблена та поширюється серед ОСББ "Процедура закріплення земельної ділянки за
ОСББ та ЖБК від подачі зави до одержання документів, що посвідчують право на земельну ділянку";
- у листопаді 2009 року за організаційної підтримки департаменту та спільно з ЛГО "Центр досліджень
місцевого самоврядування" 30 голів ОСББ міста підвищили свою кваліфікацію, ставши учасниками
триденного навчального семінару "Професійне управління житловими будинками ОСББ";
На 2009 рік для потреб ОСББ було виділено 2725 тис. грн. з міського бюджету та проведені
ремонтні роботи окремих конструктивних елементів будинів (покрівлі, інженерні мережі, ліфти) у 42
будинках ОСББ.
18.06.2009 міська рада прийняла ухвалу № 2693 "Про затвердження Програми сприяння
створенню та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м.
Львові на 2009-2012 роки".
У 2009 році житловий фонд м. Львова налічував 19713 житлових будинків заг.пл. 13498,2 тис. кв.м, в
т.ч.:
- територіальної громади м. Львова - 8583 житлових будинків заг.пл. 9501,0 тис. кв.м;
- відомчий житловий фонд - 387 будинків заг.пл. 812,7 тис. кв.м;
- житлово-будівельних кооперативів - 235 житлових будинків заг.пл. 1050,1 тис. кв.м;
- приватних - 10170 житлових будинків заг.пл. 1309,2 тис. кв.м;
- ОСББ – 338 житлових будинків заг.пл. 825,2 тис. кв.м.
На виконання завдань поставлених перед управлінням житлового господарства затверджених
відповідними програмами було передбачено бюджетне фінансування в розмірі 31175,67 тис. грн. За
звітний період освоєно коштів в сумі 14987,2 тис. грн., крім цього кредиторська заборгованість за
виконані роботи на 01.01.2010 склала 6503,9 тис. грн.
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Розроблено Положення про порядок конкурсного відбору виконавців послуг з утримання
будинків, споруд та прибудинкових територій у житловому фонді комунальної власності, яке буде
винесено у першому кварталі 2010 року на затвердження виконавчого комітету.
У місті 1532 житлових будинків комунальної власності обладнані системами центрального
опалення, 8583 будинків - централізованим холодним водопостачанням, 924 будинки централізованим гарячим водопостачанням. З метою своєчасної підготовки житлового фонду до
роботи в осінньо-зимовий період 2009-2010 років було сформовано перелік першочергових
комплексних заходів підготовки житлового господарства до роботи в осінньо - зимових умовах.
Проведено 9 нарад з питання підготовки відомчих житлових будинків та гуртожитків до
осінньо-зимового періоду, а також стану розрахунків за спожиту теплову енергію в попередні
опалювальні періоди, на які запрошувалися і заслуховувалися керівники відомств
балансоутримувачів житлових будинків. Щомісяця подавався звіт про комплексну підготовку
житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2009-2010 років.
На виконання комплексних заходів, затверджених рішенням Львівської обласної ради від
04.07.2006 № 49 "Про експлуатацію Львівського сміттєзвалища в с. Грибовичі" завершено робіти з
централізованого водопостачання сіл Малехівської та Грибовицької сільських рад на суму 3,1 млн.
грн., а також були виділені кошти в сумі 200 тис. грн. для забезпечення оздоровчими путівками дітей
сіл вищезгаданих сільських рад, за які оздоровлено 175 дітей.
У вересні 2009 року виділені та використані кошти в сумі 270 тис. грн. для укріпленню існуючих
дамб збірників інфільтрату, з недопущення надзвичайної ситуації.
Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 12.01.2009 № 2312 "Про міський бюджет м.
Львова на 2009 рік" на проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції житлового фонду
було передбачено кошти на суму - 31175,67 тис. грн. Титульними списками об’єктів капітального
ремонту передбачалося проведення ремонтних робіт у 374 житлових будинках, із них:
- на капітальний ремонт та реконструкцію житлового фонду (протиаварійні роботи)
передбачалось проведення робіт на 122 об’єктах на загальну суму сумі 7756,75 тис. грн. - виконані
роботи у 78-ми житлових будинках на суму 5263,672 тис. грн.;
- капітальний ремонт та реконструкцію покрівель планувалося виконати на 100 житлових
будинках на загальну суму 5815,3 тис. грн. - виконані роботи у 70-ти будинках на суму 3477,623 тис.
грн.;
- капітальний ремонт балконів планувалося виконати у 24-х житлових будинках на суму 1000,0
тис. грн.- виконані роботи у 19-ти будинках на суму 858,051 тис. грн.;
- капітальний ремонт об’єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної
власності, планувалося виконати у 14-ти відомчих житлових будинках на загальну суму 1000,0 тис.
грн. - виконані роботи у 14-ти будинках на суму 966,658 тис. грн.;
- на капітальний ремонт житлового фонду центральної частини міста були передбачені кошти
в сумі 750,0 тис. грн. на виконання робіт у 10-ти житлових будинках - виконані роботи у 9-ти будинках
на суму 678,371 тис. грн.;
- на капітальний ремонт житлових будинків ОСББ було передбачено кошти в сумі 2725,12 тис.
грн. - виконані роботи у 42-ох будинках на загальну суму 2588,11 тис. грн.;
- на реконструкцію та модернізацію ліфтового господарства передбачалось із бюджету
розвитку міського бюджету кошти в сумі 4609,5 тис. грн., за які планувалося виконати ремонт та
заміну ліфтів у 32 житлових будинках. Відповідно до виділених асигнувань виконані роботи у 9-ти
житлових будинках на суму 1018,3584 тис. грн., у яких відремонтовано 11 ліфтів;
- на реконструкцію систем опалення були передбачені кошти в сумі 6925,0 тис. грн. - виконані
роботи з влаштування індивідуального опалення взамін підвальних котелень у 21-му житловому
будинку на суму 4003,405 тис. грн.;
- на реконструкцію електроосвітлення було передбачено кошти в сумі 594,0 тис. грн., за які
планувалося виконати ремонтні роботи у 5-ти житлових будинках. У зв’язку із відсутністю виконавців
робіт по здійсненню розділення загальнобудинкового обліку електроенергії на поквартирний облік,
роботи у 2009 році не виконувалися. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на розділення
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загальнобудинкового обліку електроенергії у житловому будинку на вул. Вагонній, вартість
документації - 29,532 тис. грн..
В загальному по управлінню житлового господарства у 2009 році проведено капітальний
ремонт та реконструкцію житлового фонду у 258-ми житлових будинках на загальну суму 18883,78
тис. грн., із яких профінансовано 12808,339 тис. грн. та зареєстровано кредиторську заборгованість
на суму 5712,469 тис. грн.
Відповідно до делегованих повноважень у 2009 році було підготовлено накази департаменту
житлового господарства та інфраструктури з питань:
- надання дозволу громадянам на використання власних квартир як нежитлових для інших
цілей - 19 наказів (власникам 157 квартир заг.пл. 7850,0 кв.м);
- виключення з житлового фонду та переведення у нежитловий фонд непридатних до
проживання квартир, будинків – 5 наказів (2 квартири заг.пл. 34,2 кв.м, житлові приміщення у 7-ми
будинках заг.пл. 1018,6 кв.м);
- зняття з балансу міської ради приватизованих малоквартирних житлових будинків - 16
наказів (127 будинків заг.пл. 16844 кв.м).
Серйозною проблемою у місті є утримання та експлуатація відомчого житлового фонду.
Підготовлено та було проведено 12 нарад з розгляду проблемних питань відомчого житлового фонду,
частина їх проводилася за участю представників Львівської облдержадміністрації.
Протягом 2009 року у власність територіальної громади м. Львова прийнято 15 будинків. У
Кабінеті Міністрів України знаходиться на візуванні проект розпорядження щодо передачі 103
житлових будинків КЕВ м. Львова у власність територіальної громади м. Львова.
Міжвідомчою комісією при виконавчому комітеті було проведено 14 засідань, розглянуто 48
питань та підготовлено 40 наказів департаменту в т.ч. з питань:
- визначення технічного стану будинків (квартир) – 10;
- переобладнання нежитлових приміщень під житлові – 28;
- самочинне будівництво – 2.
Крім цього, проведено 7 засідань міжвідомчої комісії з питань відключення будинків від
системи централізованого опалення та влаштування в них поквартирного автономного опалення, на
яких розглянуто 28 звернень, з них 26 вирішено позитивно. Прийнято 6 рішень виконкому щодо
відключення споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання з
влаштуванням в них автономного опалення.
З метою поліпшення утримання санітарно-технічного стану житлових будинків та
прибудинкових територій щомісячно здійснювалися перевірки виконання запланованих львівськими
комунальними підприємствами робіт з проведення толок та два рази на місяць проводилися
підсумкові наради за участю представників ЛКП і районних адміністрацій. Вибірково обстежено
виконання робіт у 92 квадратах та перевірено 420 будинків до і після виконання робіт. Всього у 2009
р. кожним ЛКП проведено 24 толоки. Також проводилися щомісячні перевірки кожного ЛКП щодо
утримання санітарного стану місць загального користування.
На виконання розпорядження міського голови від 18.12.2009 № 685 "Про проведення толоки у
2010 році" районними адміністраціями спільно з комунальними підприємствами департаменту
розроблені комплексні плани виконання робіт з утримання житлового фонду та благоустрою
прибудинкових територій, які подані у департамент для узагальнення та контролю.
За клопотаннями підприємств та організацій м. Львова підготовлено:
- 47 наказів департаменту про закріплення службового житла, на підставі яких виписано та видано
громадянам 107 службових ордерів;
- 9 рішень виконкому про зміну статусу 77-ми житлових приміщень;
- 82 накази департаменту про зняття квартир з числа службових та зміну договору найму з
громадянами та 1 рішення виконкому (у 8-ми клопотаннях відмовлено);
- змінено статус 4-х гуртожитків на житлові будинки (внаслідок чого покращено житлові умови 329
сімей);
- 6 рішень виконкому про узаконення проживання мешканців гуртожитку через оформлення договорів
житлового найму (в т.ч. поліпшені житлові умови за рахунок надання додаткових кімнат 27-ми сім’ям);
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- 6 наказів департаменту про зміну статусу гуртожитку у житлові квартири (укладено 10 договорів
житлового найму);
- затверджено розрахунки розподілу квартир у 43-х новозбудованих житлових будинках (2299 квартир
заг.пл. 178144 кв.м), в т.ч. 1 будинок за кошти місцевого бюджету (вул. Полуботка, 23 - 19 квартир).
На виконання рішення виконкому від 23.10.2009 № 844 "Про розподіл виконавчим комітетом
житла у 2009 році" передано всього 63 квартири при плані 114 квартир, що становить 55 відсотків.
Прийнято 3 рішення міськвиконкому про проведення родинних обмінів громадян та видано 6
обмінних ордерів.
На 39-ти засіданнях громадської комісії з житлових питань при виконкомі розглянуто 1808
питань.
Станом на 01.01.2010 у Львівській міській раді на обліку по поліпшенню житлових умов
перебувають:
- на квартирному обліку - 24771 сім’я (перший черговик з 1964 року):
- у списку для першочергового надання житла - 7096 сімей;
- у списку для позачергового надання житла -1701 сім’я;
- на кооперативному обліку - 16301 сім’я:
- у списку для першочергового вступу в члени ЖБК - 4603 сім’ї.
За період з 01.01.2009 до 01.01.2010 на квартирний облік було зараховано 338 сімей, а на
кооперативний 123 сім’ї, зі збереженням часу перебування на обліку за місцем праці - 33 сім’ї.
Знято з квартирного та кооперативного обліків 155 сімей.
Підготовлено накази про затвердження списків черговиків 36 організацій підприємств та
установ, які окремо ведуть квартирний облік.
У 2009 році черговикам міської ради надано 46 квартир (16 - з метою тимчасового поліпшення
житлових умов до підходу основної черги, 30 -повноцінні квартири).
Станом на 01.01.2010 необхідно відселити мешканців з 115 квартир будинків, що загрожують
обвалом та непридатні до проживання. Для відселення мешканців з аварійних будинків, що
загрожують обвалом, та з непридатних для проживання квартир надано 15 квартир.
Забезпечення належного ветеринарно-санітарного стану у місті та вирішення питань, які пов’язані з
утриманням тварин покладено на ветеринарний відділ. У 2009 році складено 9 актів та проведено 66
обстежень об’єктів щодо порушення Правил утримання домашніх тварин у м. Львові.
У 2009 році ЛКП "ЛЕВ" було відловлено 1028 собак, із них проведено евтаназію 425 собакам
та стерилізацію 408 собак. Крім того, у 2009 році в ЛКП "Лев" звернулось 512 мешканців м. Львова з
питань надання консультацій щодо утримання домашніх тварин, надання медичної допомоги та
інше.
Водопостачання м. Львова забезпечується з 17 водозаборів, розташованих у радіусі до 110 км.
від міста, фактичний видобуток води у 2009 році склав 106,653 млн. куб.м, що складало в середньому
292,2 тис. куб.м води за добу. Подачу води в місто здійснюють 28 водопровідних насосних станцій, а
водовідведення - 12 каналізаційних насосних станцій. Для очистки стоків використовуються
каналізаційні очисні споруди, пропускною здатністю 490 тис. куб.м за добу. Водопостачання та
водовідведення міста забезпечується за допомогою 2105,4 км водопровідних мереж (з них 1513,9 км
зношені і підлягають плановій заміні) та 689,4 км каналізаційних мереж (з них 196,3 км зношені і
підлягають плановій заміні).
Внаслідок щорічної заміни міських водопровідних мереж зменшилася кількість аварійних
ситуацій. Відповідно до Регіональної угоди щодо соціально-економічного розвитку Львівської області
між Кабінетом Міністрів України та Львівською обласною радою у 2009 році виконані регіональні
заходи з цілодобового водозабезпечення м. Львова, що фінансувалися за рахунок субвенції
Загального фонду Державного бюджету України в сумі 100 млн. грн., а також виконано роботи на
об’єктах реконструкції системи водопостачання м. Львова, що фінансувались за рахунок коштів
Стабілізаційного фонду Державного бюджету України в сумі 91 млн. грн. Всього у 2009 році на
розвиток водопровідно-каналізаційного господарства м. Львова освоєно 200,3 млн. грн., в т.ч. за
бюджетні кошти виконано роботи на загальну суму 192,1 млн. грн. Виконання вказаних заходів
дозволило з 29.12.2009 розпочати впровадження цілодобового водопостачання міста.
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Дебіторська заборгованість ЛМКП "Львівводоканал" станом на 01.01.2010 становить 109,7 млн. грн.,
за звітний період зросла на 8,5 млн. грн. У 2009 році ЛМКП "Львівводоканал" надано послуг на суму
184,4 млн. грн. Рівень розрахунків споживачів у 2009 році становив 95,4 відсотків. Кредиторська
заборгованість ЛМКП "Львівводоканал" станом на 01.01.2009 становить 50,8 млн. грн., за звітний
період зросла на 9,1 млн. грн. Кількість встановлених квартирних приладів обліку води зросла з 377,8
тисяч штук на кінець 2008 року, до 405,954 тисяч штук на кінець 2009 року, внаслідок чого охоплено
обліком 74,4 відсотки абонентів.
За звітний період основна увага у галузі теплопостачання була скерована на своєчасне та
безперебійне забезпечення мешканців Львова тепловою енергією для надання послуг з опалення та
гарячого водопостачання. Для виконання вказаного завдання проведено ряд заходів, найважливішим
з яких підготовка теплоенергетичного господарства міста до опалювального сезону 2009-2010 років.
Забезпечено технічну готовність об’єктів (139 котелень, 152 ЦТП, 553,7 км теплових мереж) до
опалювального сезону 2009-2010 років. За кошти міського бюджету та субвенційні кошти з
Державного бюджету України було виконано робіт на суму 35,6 млн. грн. Крім цього,
теплопостачальними підприємствами виконано ряд робіт з підготовки об'єктів теплозабезпечення до
опалювального сезону за власні кошти підприємств на загальну суму 18,9 млн. грн. Особлива увага
підприємств при підготовці до опалювального сезону приділялась проведенню робіт з модернізації
технологічного обладнання.
За кошти міського бюджету та власні кошти підприємств виконано реконструкцію 12
підвальних та 2 окремостоячих котелень, реконструкцію одного ЦТП та заміну близько 20 км
теплових мереж, більшість з них на попередньоізольовані трубопроводи. За рахунок коштів з
Державного бюджету України реконструйовано 98 ЦТП. За кошти Державного бюджету України та
міського бюджету в сумі 15871,4 тис. грн. у 2009 році завершено роботи з реконструкції теплоізоляції
магістрального теплопроводу від ТЦ "Північна" (6082,0 м.п.).
З метою можливості впровадження на об’єктах теплозабезпечення теплопостачальних
підприємств альтернативного до газу виду палива у 2009 році виготовлено техніко-економічне
обгрунтування (ТЕО) переведення ТЦ "Північна" на тверде паливо. Кошторисна вартість об’єкту - 245
438,0 тис. грн., в т.ч. проектні роботи - 8980,0 тис. грн. Для реалізації даного проекту у 2010 році буде
проводитись робота щодо виготовлення ПКД та фінансування вказаних робіт за кошти Державного
бюджету України та залучення інвесторів. Крім того, у проект міського бюджету на 2010 рік внесено
пропозиції передбачити кошти в сумі 3700,0 тис. грн. на реконструкцію котельні на вул. Медової
Печери, 54 з встановленням котлів на спалювання відходів деревини.
Зважаючи на проблеми із теплопостачанням споживачів (68 житлових будинків) від котелень БУ № 6
Львівської залізниці, відповідно до ухвали міської ради від 04.12.2008 № 1717, у 2009 році проведено
передачу 10 котелень та зовнішніх теплових мереж на баланс ЛМКП "Львівтеплоенерго" та ЛКП
"Залізничнетеплоенерго".
Для продовження виконання у 2010 році робіт з реконструкції та капітального ремонту об’єктів
теплозабезпечення у 2009 році виготовлено проектно-кошторисну документацію на 13 об'єктів.
Відповідно до розпоряджень міського голови від 12.10.2009 №№ 517, 518 з 13.10.2009 у м. Львові
розпочато опалювальний сезон для бюджетних установ та з 14.10.2009 для всіх категорій споживачів.
Протягом перших 3-х днів ЛМКП "Львівтеплоенерго" та ЛКП "Залізничнетеплоенерго" було запущено
в роботу 152 ЦТП (100 відсотків) та 127 котелень (92 відсотки). В цей період завершувались роботи з
реконструкції 12 підвальних котелень ЛМКП "Львівтеплоенерго". Станом на 03.11.2009 в роботі
знаходились 139 котелень (100 відсотків) та теплову енергію було подано у всі будинки та бюджетні
установи. Опалювальний сезон проходив у цілому без зривів і аварійних ситуацій, однак протягом
листопада 2009 року мало місце тимчасове припинення теплопостачання до 79 житлових будинків
Сихівського житлового масиву внаслідок аварій на ділянці магістрального теплопроводу від ТК 1106
до ТК 1107 в районі вул. Кавалерідзе. Вказані аварійні ситуації ліквідовувались ЛМКП
"Львівтеплоенерго" протягом 12-15 год. У проект міського бюджету на 2010 рік внесено пропозиції
передбачити кошти на заміну даної ділянки теплотраси.
Аналіз фінансового стану теплопостачальних підприємств показав, що у 2009 році у ЛКП
"Залізничнетеплоенерго" відбулось зменшення дебіторської заборгованості на 9,0 млн. грн. (в т.ч. 7,2
млн. грн. за рахунок погашення боргу населення). Незабезпечення у 2009 році 100 відсоткового рівня
розрахунків населення перед ЛМКП "Львівтеплоенерго" (93,6 відсотки) призвело до зростання

41

дебіторської заборгованості підприємства на 29,6 млн. грн. (в т.ч. 17,1 млн. грн. - борг населення).
Заборгованість населення на початок 2010 року становить 126,3 млн. грн. Незабезпечення у 2009
році 100 відсоткового рівня розрахунків теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ
(80,5 відсотків) призвело до зростання боргу за рік на 57,2 млн. грн. Загальний борг
теплопостачальних підприємств станом на 01.01.2010 становить 92,1 млн. грн. У 2009 році ЛМКП
"Львівтеплоенерго" проведено погашення заборгованості за матеріали, послуги, податки, кредити і за
електроенергію, що виникла у попередні роки та зменшено кредиторську заборгованість до 39,1 млн.
грн. Кредиторська заборгованість ЛКП "Залізничнетеплоенерго" за 2009 рік становить 10,7 млн. грн.
(в т.ч. заборгованість за газ – 6,3 млн. грн.).
Основними причинами зростання боргу за газ є:
- не забезпечення у 2009 році 100 відсоткового рівня розрахунків населення (96,4 відсотків);
- підвищення з січня 2009 року ціни на газ для бюджетних установ та інших споживачів;
- невідповідність часових періодів розрахунків підприємств за спожитий природний газ та споживачів
за теплову енергію
Вулично-шляхова мережа м. Львова налічує 1272 вулиці загальною протяжністю 580 км та
площею 6445,1 тис. кв.м (з них: проїжджої частини -4465,3 тис. кв.м, тротуарів – 1979,8 тис. кв.м).
У 2009 році на капітальний ремонт та реконструкцію шляхового господарства виділено 56776 тис.
грн., в т.ч. зі спеціального фонду міського бюджету виділено 54376 тис. грн.; з бюджету розвитку –
2400 тис. грн. За рахунок виділених коштів відремонтовано 37,255 тис. кв.м міських доріг, зокрема
завершено капітальний ремонт вулиць, розпочатих у 2008 році: вул. Ярослава Мудрого (підрядна
організація – МПП "Марс") вартістю 1611,99 тис. грн.; проїзд Крива Липа (підрядна організація – ВАТ
"ШРБУ № 65) вартістю 548,316 тис. грн.; вул. Скорини (підрядна організація – ТзОВ "Балтом Україна")
вартістю 520,009 тис. грн.; вул. Шпитальна (підрядна організація – ВАТ "ЛСБМУ № 1") вартістю
4349,296 тис. грн.
Продовжуються роботи з капітального ремонту вул. Ужгородської із заміною каналізаційного
колектора.
Реконструйовано проїзну частину вул. Наукової та частково бічні проїзди загальною вартістю 5млн.
989тис. 511грн.
Також згідно договору від 16.11.2009 розпочато капітальний ремонт вул. Бортнянського.
Роботи виконує підрядна організація – ВАТ "ЛСБМУ № 1". Кошторисна вартість об’єкта – 9076,0 тис.
грн. Заплановане завершення робіт – 01.09.2010.
В частині робіт, пов’язаних з організацією безпеки руху на міських вулицях проведено
капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті вул. Володимира Великого - Тролейбусна,
Володимира Великого - "ЦУМ", на пл. Торговій, збудовано світлофорний об’єкт на перехресті
вул.Сяйво – шляхопровід на загальну суму 889,357 тис. грн.
Виготовлено 27 робочих проектів з проведеною експертизою на суму 5936,333 тис. грн.
Механізоване прибирання міста крім комунальних (КАТДП № 1339, ШРП районів) здійснює
приватне підприємство ТзОВ АПП "Львівське". З метою утримання проїжджої частини доріг протягом
осінньо-зимового періоду 2009-2010 років на закупівлю піскосоляної суміші з міського бюджету було
виділено та освоєно кошти в сумі 670,824 тис. грн., зокрема: 227,43 тис. грн. на придбання 4166 куб.м
піску, 402,57 тис. грн. на придбання 938 т (або 721,538 куб.м коеф.1,3) технічної солі, 70,0 тис. грн.
для перемішування піску і технічної солі. Всього заготовлено 4887,538 куб.м піскосоляної суміші.
На демонтаж та встановлення міської новорічної ялинки в центральній частині міста з міського
бюджету у 2009 році виділено 150,0 тис. грн., освоєно 149,98983 тис. грн., з них кредиторська
заборгованість за грудень 2009 року становить 97,91006 тис. грн.
У 2009 році за кошти міського бюджету було придбано 173 чавунні урни за ціною 2889,6 грн. на
загальну суму 499,9008 тис. грн., які встановлено у Галицькому районі.
За останні роки багато зроблено для покращення зовнішнього освітлення (ЗО) м. Львова. В
результаті проведеної роботи у 2009 освітленість в середньому по місту доведено до 88 відсотків. У
2009 з міського бюджету на потреби ЗО міста виділено: 15051,8 тис. грн. та освоєно 12 355,0 тис. грн.:
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з загального фонду 8383,8 тис. грн., з яких освоєно 7121,1 тис. грн.; з бюджету розвитку виділено
6668,0 тис. грн., з яких освоєно 5233,9 тис. грн.
За кошти загального фонду здійснено:
- утримання мереж зовнішнього освітлення - (ЗО) виділено 2633,8 тис. грн., освоєно 2633,8 тис. грн.
(замінено 883 світильників на нові енергозберігаючі, 3857 шт. ламп, 62 опор, прокладено 9,0 км
кабелю та самонесучого проводу, 11,3 км проводу А-25);
- утримання аварійно-диспетчерської служби (АДС) - передбачено 950 тис. грн., освоєно 949,7 тис.
грн.;
- оплату за спожиту електоенергію - виділено 4800,00 тис. грн., освоєно 3537,6 тис. грн. За рахунок
встановлених багатотарифних електролічильників економія бюджетних коштів у 2009 році склала
5854,6 тис. грн.
За кошти бюджету розвитку здійснено:
- погашення кредиту, виділеного для реалізації інвестиційного проекту - передбачено 3400,0 тис.
грн., оплачено 2550,0 тис. грн. (850,0 тис.грн. кредиторська заборгованість).
- реконструкцію мереж ЗО - виділено 433,0 тис. грн., освоєно 390,7 тис. грн. Проведено
реконструкцію ЗО на 15 об’єктах. Внаслідок проведеної роботи встановлено 166 енергозберігаючих
світильників, 31 опору, прокладено 3,72 км кабелю та самонесучого проводу, 0,8 км проводу А-25
- реконструкцію ЗО територій навчальних закладів - виділено 2835,0 тис. грн., використано 1443,2
тис. грн. Розроблено ПКД 100 територій навчальних закладів. Виконано реконструкцію 48 територій
навчальних закладів. Внаслідок проведеної роботи встановлено 399 енергозберігаючих світильників,
114 опор, прокладено 9,6 км кабелю.
Поховання в місті Львові проводяться на діючих кладовищах: Голосківському (пл. 74,83 га),
Сихівському (пл. 19,72 га), Ряснянському (пл. 3,5 га – бувше сільське кладовище с. Рясне).
Підпоховання до існуючих могил проводяться на кладовищах: Янівському, на вул.Тракт Глинянський
та Білогорща. Всього за 2009 рік на території Львівських кладовищ здійснено поховання 4399 чол.
У 2009 з міського бюджету на потреби з прибирання територій кладовищ, поховання невідомих і
безрідних та охорону територій кладовищ виділено: 1058,776 тис. грн. та освоєно 1021,343 тис. грн.,
зокрема на: прибирання територій кладовищ – 499,94177 тис. грн.; поховання невідомих і безрідних –
із запланованих 200,0 тис. грн. використано 162,567 тис. грн. (менше помирає безпритульних);
охорона територій кладовищ – 358,83333 тис. грн. Станом на 01.01.2010 оплачено 888,525 тис. грн.,
кредиторська заборгованість становить 132,81824 тис. грн.
Основною проблемою у ритуальній справі є відсутність земельної ділянки для розташування
нового кладовища. Для її вирішення розглядається варіант відведення земельної ділянки площею 60
га на землях Миклашівської сільської ради Пустомитівського району. Вартість земельної ділянки
(згідно з рішенням сільської ради) становить орієнтовно 52,4 млн. грн. В даний час вивчається
питання можливого викупу Львівською міською радою вищезазначеної земельної ділянки.
У 2009 році пасажирські перевезення у м. Львові здійснювались ЛКП "Львівелектротранс", ЛК
АТП № 1 та 23 перевізниками різних форм власності. Станом на 01.01.2010 у місті функціонує 79
міських автобусних маршрути, на яких щоденно працює в середньому 920 автобусів різної місткості,
10 трамвайних маршрутів (64 од.) та 11 тролейбусних маршрутів (64 од.). У 2009 році перевезено
129,5 млн. пасажирів автотранспортом і 76,6 млн. електротранспортом.
У межах коштів, передбачених на відшкодування втрат доходів за перевезення пільгових категорій
пасажирів на 2009 рік, забезпечено роботу 2 автобусних маршрутів у звичайному режимі роботи - №
5 і № 7. Організовано роботу автобуса, пристосованого для перевезення пасажирів з обмеженими
фізичними можливостями, до лікарні "Охмадит".
Вперше залучено до роботи на міських маршрутах автобуси особливо великого класу з
низьким рівнем підлоги CITY-ЛАЗ А292Д1. Вартість одного автобуса великого класу типу СІТY-ЛАЗ
складає 2300,0 тис. грн. У даний час працює 4 таких автобуси на маршруті № 5 сполученням Сихівцентр.
З метою розвантаження центральної частини міста з просп. Свободи на вул. Підвальну виведено
проходження 12 міських автобусних маршрутів (145 автобусів), що курсують у напрямку вул.
Личаківської.
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На міських маршрутах пасажирського автотранспорту на 01.01.2010 оновлено приблизно 92
відсотки транспортних засобів. Коштів міського бюджету на оновлення парку автотранспорту не
залучалось.
Протягом 2009 року підвищився рівень культури водіїв. Зменшилась кількість скарг на грубу
поведінку водіїв (із 55 у 2008 році до 33 у 2009 році), практично не фіксуються факти паління водіями
під час руху, запроваджується єдина форма одягу для водіїв на міських автобусних маршрутах,
оновлено візуальну інформацію на автобусах, покращено санітарний стан та зовнішній вигляд
транспортних засобів.
Гострим залишається питання оновлення парку трамваїв та тролейбусів підприємства, яке
потребує державної підтримки. У 2009 році через відсутність коштів Державного бюджету України
ЛКП "Львівелектротранс" не вдалось придбати 10 тролейбусів з низьким рівнем підлоги, які
пристосовані для перевезення людей з особливими потребами. У 2009 році зросли доходи ЛКП
"Львівелектротранс" на 24,6 відсотки у порівнянні з 2008 роком. Зменшилась кількість з’їздів
електротранспорту з маршрутів через технічні причини.
У 2009 році спільно з НУ "Львівська політехніка" проведено інвентаризацію існуючих зупинок
міського електро- та автотранспорту і планується нанести зупинки на електронну карту міста.
Кількість зупинок громадського транспорту у м. Львові становить близько 500 од. Облаштованих
павільйонами (навісами) – 52 од.
Однією з гострих невирішених проблем залишається впорядкування руху приміського та
міжміського пасажирського автотранспорту на території м. Львова, а також ліквідація самовільно
утворених кінцевих зупинок автобусних маршрутів приміського та міжміського сполучення на території
м. Львова: пл. Петрушевича, пл. Митна, вул. Вагова, вул. Озаркевича та ін. Подальше і остаточне
вирішення цього питання можливе лише за участю керівництва обласної держадміністрації. Для цього
розпорядженням міського голови та голови обласної держадміністрації створено спільну робочу
групу. Крім того, за участю депутатів міської ради підготовлено ухвалу міської ради, якою
передбачено врегулювання питань, пов’язаних з роботою приміських та міжміських автобусних
маршрутів на території м. Львова.
На території міста здійснюють перевезення пасажирів орієнтовно 5-6 тис. автомобілів-таксі.
Замовлення на перевезення виконуються через диспетчерські пункти (26 диспетчерів), через місця
стоянок (59 стоянок на 126 місць) або через замовлення на вулиці. Станом на 01.01.2010 обладнано
лічильниками понад 3000 таксі. Кількість встановлених лічильників у 2009 році становить орієнтовно
1000 од.
Продовжувались роботи з укладання договорів та створення зон паркування автотранспорту на
території м. Львова. Проведено 4 конкурси з визначення операторів паркування автотранспорту, в
результаті яких додатково організовано 21 зону платного паркування на 1005 паркомісць та 7 зон для
паркування службового автотранспорту (101 паркомісце).
У 2009 році до збору коштів за паркування автотранспорту на території м. Львова було
залучено 54 оператори паркування для обслуговування 82 вулиць (4030 місць), 126 місць відведено
таксоперевізникам під паркування (стоянку) таксі та 627 місць надано юридичним особам для
паркування службового автотранспорту. Загалом під паркування задіялось 4783 місця.
У 2009 році за паркування надійшло у міський бюджет 2596,5 тис. грн. (для порівняння: у 2008 році –
2056,2 тис. грн., у 2007 році - 1528,2 тис. грн.).
У 2009 році додатково встановлено 6 паркоматів для збору коштів за паркування на просп. Шевченка.
Сьогодні у м. Львові послуги зв’язку надають 6 операторів телефонного зв’язку, які створили
свої мережі, в т.ч.: 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 2010 року ємність телефонних станцій у м. Львові становить 256,8 тис. номерів, щільність
домашніх телефонів на 100 сімей – 91,2 номерів.
Динаміка зростання станційних ємностей м. Львова дає підстави прогнозувати стабільність
позитивних змін у цій галузі послуг.
Станом на 01.01.2010 збудована мережа кабельного телебачення (КТБ) на 235 тис.
потенційних абонентів. Фактично користується послугами приблизно 148 тис. абонентів. Вартість
підключення до мереж КТБ становить від 35 до 75 грн. Щомісячна абонплата становить в середньому
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35-60 грн. Кількість телеканалів, що пропонується абонентам - від 24 до 100. У 2009 році відбувся
перерозподіл на ринку КТБ, в результаті якого послуги КТБ у м. Львові фактично надають 4
підприємства: ТзОВ "Львівські телекомунікаційні системи", ПМП "Центуріон", ТзОВ "Діалект", ТзОВ
"ОДЕКО".
Станом на 01.01.2010 на території м. Львова за даними міської СЕС збудовано 438 базових
станцій стільникового зв'язку (БССЗ) для 10 операторів стільникового звязку. Базові станції збудовані
наступними підприємствами: ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." - 113, ЗАТ "Український мобільний зв’язок" 94, ЛФ "Астеліт" (ТМ Life) - 75, ЗАТ "Українські радіосистеми" (TM Beeline) - 38, СП УТЕЛ ЛФ ВАТ
Укртелеком - 41, ЗАТ "Телесистеми України" - 3, ЗАТ "Дата груп" - 8, СП "Українська хвиля" - 1, ТОВ
"Інтелектуальні телекомунікації" - 1, ТОВ "Українські новітні технології" - 1. Всього операторами
стільникового зв’язку у 2009 році отримано 10 дозволів на будівництво БССЗ.
Управління капітального будівництва у 2009 році виступало головним розпорядником
бюджетних коштів в сумі 594,431 млн. грн., з яких:
- з бюджету розвитку міського бюджету
- 558,950 млн. грн.;
- видатки цільового фонду розвитку
соціальної інфраструктури
- 0,794 млн. грн.;
- субвенції з Державного бюджету України по об’єктах реконструкції
автомобільних доріг у містах проведення фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу, видатки на які
проводяться за рахунок коштів Стабілізаційного фонду - 31,750 млн. грн.
- видатки Стабілізаційного фонду, що
передбачалися для реалізації інвестиційних проектів
соціально-економічного розвитку регіонів
- 1,500 млн. грн.
- видатки за рахунок коштів резервного фонду
міського бюджету
- 0,110 млн. грн.
- видатки за рахунок субвенції обласного бюджету для
бюджету м. Львова
- 0,952 млн. грн.;
- субвенція сільського бюджету с.Малехів
- 0,375 млн. грн.
У 2009 році обсяг виконаних робіт становив 189,406 млн. грн. при плані 594,4 млн. грн. У 2009
році роботи виконувались на 63 об’єктах. Однією з проблем 2009 року в УКБ було те, що на початок
2009 року існувала значна заборгованість перед підрядниками за виконані роботи у 2008 році в сумі
39,214 млн. грн., а також те, що будівництво не було забезпечено затвердженою у встановленому
порядку проектно-кошторисною документацією. У 2009 році для перспективного проектування УКБ
було передбачено лише 1000 тис. грн. для проектування робіт з реставрації та ремонту пам’яток
архітектури в центральній частині міста. Надання підрядів на виконання робіт проводилось в
основному на тендерній основі. Управлінням оголошено у 2009 році наступні торги: по процедурі
відкритих торгів – 32, з них відмінено - 5; закупівля у одного учасника – 4.
На всі об’єкти, роботи на яких виконувалися у 2009 році були укладені угоди.
Обсяг виконаних робіт за 2009 рік за рахунок усіх джерел фінансування по УКБ склав 189,406
млн. грн., в т.ч. в розрізі галузей:
Освіта
– 7210,525 тис. грн.
Охорона здоров’я
– 1410,306 тис. грн.
Збереження, розвиток, реконструкція
та реставрація пам’яток історії та культури
– 5517,114 тис. грн.
Інші об’єкти та заходи
–78634,895 тис. грн.
Реконструкція парків міста
– 13337,97 тис. грн.
Інженерне господарство
–12913,233 тис. грн.
Дороги
– 70382,597 тис. грн.
Протягом 2009 року УКБ за рахунок бюджету розвитку міського бюджету виконано робіт на суму
151,129 млн. грн., за рахунок цільового фонду розвитку соціальної інфраструктури – 198,6 тис. грн.
У 2009 році місту Львову надавалася субвенція з Державного бюджету України на будівництво,
реконструкцію та ремонт автомобільних доріг комунальної власності у містах проведення фінальної
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частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що фінансуються у 2009 році за рахунок коштів
Стабілізаційного фонду в сумі 31,0 млн. грн. (використано 24,031 млн. грн.), на соціально-економічний
розвиток регіонів ("Відновлення та впорядкування військових могил, військових меморіалів на
території Львівського комунального підприємства "Личаківський цвинтар" по вулицях І. Мечнікова та
Пасічній, м.Львів. Будівництво нижньої частини меморіалу воїнам Української Галицької армії") в сумі
1500 тис. грн. (роботи виконані, проте кошти ГУДК не були оплачені), за рахунок коштів резервного
фонду Державного бюджету України ("Проведення невідкладних аварійно-відбудовних робіт з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на шляхопроводі на вул. Левандівській") використано
11309,302 тис. грн., а також за рахунок коштів резервного фонду міського бюджету – 105,271 тис. грн.
Реконструкція об’єктів шляхового господарства: всього виконано робіт на суму 70,38 млн. грн.
Роботи велись на 8 об′єктах, при 13 запланованих, основні з яких:
- "Реконструкція вул. Княгині Ольги (від вул.Академіка А. Сахарова до вул. Наукової)" – виконувалися
підготовчі роботи та роботи з влаштування дорожньої одежі вулиці 43830 кв.м, 7 заїзних "кишень" для
громадського транспорту, встановлені пласкі дорожні знаки та виконана тимчасова розмітка смуг руху
автотранспорту. Виконано робіт на суму 18576 тис. грн.
- "Реконструкція вул. Кульпарківської (від вул. Городоцької до межі міста) (Пусковий комплекс від вул.
Володимира Великого до межі міста)" –– виконувалися роботи з влаштування бетонної основи
дорожнього покриття 20562 кв.м, заміна технічного тротуару площею 878 кв.м, влаштування 2
зупинки для громадського транспорту. Виконано робіт на суму 9914 тис. грн.
- "Реконструкція вул.Стрийської (від вул. Наукової до межі міста)" –виконувалися роботи з
влаштування бетонної основи дорожнього покриття 80 тис. кв.м, влаштування "кишень" для зупинок
громадського транспорту - 2 шт., дорожні знаки - 18 шт., бордюр - 457 м. Виконано робіт на суму
20878 тис. грн.
- "Реконструкція вулиць І. Гонти - Підвальної" – виконувались роботи з реконструкції вулиці 0,288 км,
трамвайній колії 0,569 км, дорожня одежа із бруківки та мозаїки 2541 кв.м, плити трамвайної колії
1243 кв.м, тротуар 1243 кв.м, реконструкція підпірної стінки 154 м, турнікетна огорожа 412 кв.м,
встановлення світильників 26 шт., опори контактної мережі 15 шт., інженерні мережі, водопровід:
діаметром 100 мм - 75 м, діаметром 200 мм - 135 м, діаметром 400 мм - 300 м, каналізаційний
колектор діаметром 400 мм - 90 м. Виконано робіт на суму 8316 тис. грн.
Заходи з енергозбереження, будівництво та реконструкція об’єктів теплопостачання,
водопостачання, мереж каналізації: всього виконано робіт на суму 12,91 млн. грн. Було
заплановано18 об′єктів. Роботи велись на 6 об′єктах, на 4 – виконувались проектні роботи. Основні
об’єкти:
- "Реконструкція підвальних котелень на вул. Академіка І. Павлова, 6-а, вул. Академіка О.
Богомольця, 9, вул. Д. Вітовського, 38, вул. О. Венеціанова, 15, вул. П. Дорошенка, 43, вул. Руській,
20, вул. О. Нижанківського, 5, вул. Клепарівська, 25, вул. Гіпсова" – виконані роботи з демонтажу
старих водогрійних котлів та монтаж нового обладнання котелень, окрім обладнання котельні на вул.
О. Нижанківського, 5. Котли та обладнання змонтовані відповідно до вимог ДБН і технічних умов
балансоутримувача котелень ЛМКП "Львівтеплоенерго". Виконано робіт на суму 7553,2 тис. грн.;
- "Заміна колектора по вул. Д. Грицая та вул. Переяславській" - виконувалися роботи з заміни
колектора, відновлено благоустрій вул. Переяславської та вул. Корольова. Виконано робіт на суму
2620 тис. грн.;
- "Будівництво водопровідних мереж с. Зарудці Жовківського району" - виконувалися роботи з
прокладання водопроводу. Виконано робіт на суму 293,6 тис. грн.;
- "Централізоване водопостачання по вул. Вербівка с. Малі Грибовичі Жовківського району будівництво" - виконувалися роботи по влаштуванню водопроводу діаметром 90 мм, довжиною 145 м,
влаштовано металеву огорожу та ворота на насосній станції підкачки води, роботи з благоустрою
насосної станції та виконані роботи зовнішнього електропостачанню насосної станції. Виконано робіт
на суму 490 тис. грн.;
- "Будівництво централізованого водопостачання с. Малехів"- виконувалися роботи з прокладання
водопроводу на вул. Дорошенка діаметром 160 мм, довжиною 122 м.п., на вул. Кобилянської
діаметром 90 мм, довжиною 1200 м.п., на вул. Шевченка діаметром 90 мм, довжиною120 м.п.
Виконано робіт на суму 1388 тис. грн..
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Інші об’єкти та заходи: всього виконано робіт на суму 78,63 млн. грн. Роботи велись на 6 об′єктах при
13 запланованих, основні з яких:
- "Реконструкція нежитлових приміщень для управління державної реєстрації та єдиного
реєстраційного офісу на вул. Весняній, 4". Виконувались внутрішні та зовнішні опоряджувальні
роботи, виконано роботи з пристосування критого павільйону під приміщення, проведено
пусконалагоджувальні роботи слабострумних мереж, паливної та виконано запуск тепла, прокладено
зовнішні електрокабелі та монтаж комірок та елекрощитків. Виконано робіт на суму 1993 тис. грн.;
- "Реконструкція приміщення стоматполіклініки на просп. Червоної Калини під Сихівську районну
адміністрацію". Виконані роботи з внутрішнього опорядження приміщень: влаштування паркетних
підлог, встановлення внутрішніх дверних блоків, електромонтажні роботи, водопостачання та
каналізація, слабострумні системи, система вентиляції, монтаж зовнішніх дверей, шпаклювання та
фарбування приміщень, здійснено теплопостачання приміщень. Виконано робіт на суму 1644 тис.
грн.;
- "Будівництво стадіону по вул.Стрийській-кільцевій дорозі". УКБ у 2009 році виконано робіт на суму
74555,9 тис. грн. В грудні 2009 року функції замовника передано дирекції з будівництва стадіону.
По об’єктах галузі "освіта": всього виконано робіт на суму 7,2 млн. грн. Роботи велись на 6
об′єктах, (з яких на 2 – лише проектування) при 18 запланованих, основні з яких:
- "Реконструкція дошкільного навчального закладу № 184 на вул. Величковського, 12". Виконано
внутрішні опоряджувальні роботи, слабострумні мережі (пожежно-охоронна сигналізація, телеантени
та зв’язок), облаштування дитячого майданчика. Виконано робіт на суму 699,8 тис. грн.
- " Винесення котельні з підвальних приміщень та реконструкція системи опалення СЗШ № 63, вул.
Личаківська, 177". Демонтаж підвальної котельні з встановленням 3 котлів потужністю 34,6 кВт (було
встановлено 1 котел), заміна системи опалення. Виконано робіт на суму 652 тис. грн.
- " Реконструкція системи опалення та влаштування котельні школи-інтернату № 2, вул. Просвіти, 2".
Демонтаж старих котлів. Влаштування 2 котлів потужністю 400кВт кожний. Прокладання нового
газопроводу до котельні. Роботи виконані в повному обсязі, котельня запущена. Виконано робіт на
суму 2456,5 тис. грн.
- "Реконструкція ДНЗ № 33 на вул. Володимира Великого, 13-а". Виконувались роботи з відновлення
огорожі з влаштуванням підпірної стінки, водовідведення з території дитячого садочку, внутрішнє
відновлення приміщень місць загального користування. Виконано робіт на суму 578,3 тис. грн.
По об’єктах галузі "охорона здоров′я ": всього виконано робіт на суму 1,4 млн. грн. Роботи
велись на 4 об’єктах та на 1 – виконувались проектні роботи при 9 запланованих. Основний об’єкт:
- "Реконструкція дитячого стаціонарного відділення ЛКММО "Фтизіопульмонологія" на вул.
Замарстинівській, 274" - виконувалися внутрішні та зовнішні оздоблювальні роботи, заміна
електромережі, вентиляції, зрізка аварійних дерев, огородження території. Виконано робіт на суму
794 тис. грн.
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури: всього
виконано робіт на суму 5,52 млн. грн. Роботи велись на 6 об′єктах, на 8 – лише проектування, при 17
запланованих, основні з яких:
- "Відновлення та впорядкування військових могил, військових меморіалів на території ЛКП
"Личаківський цвинтар", на вул. І. Мечнікова та вул. Пасічній, будівництво нижньої частини меморіалу
воїнам УГА на території ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар". Виконано частину заходів з
впорядкування території: влаштування огородження території існуючих військових поховань,
влаштування замощення бруківкою, влаштування обличкованої каменем стіни пам’яті. Виконано робіт
на суму 2332,7 тис. грн.
- "Катедральний Собор Пресвятої Богородиці на вул. М. Грушевського, 2 у м. Львові (будівництво
паливної та системи опалення)". Виконано роботи з будівництва паливної та запущено систему
опалення за новою схемою на суму 389,6 тис. грн.
- "Кам'яниця Шольц-Вольфовичів на пл. Ринок, 23, у м. Львові – ремонтно-реставраційні роботи".
Виконано реставрацію фасадів 2 і 3-го поверхів на суму 1177,4 тис. грн.
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- "Житловий будинок на пл. Ринок, 3, у м. Львові – реставраційно-ремонтні роботи". Виконувались
роботи з реставрації фасаду, парапетів, влаштуванню слухових вікон, мідних карнизів, водостічних
труб, жолобів, відливів, балконної решітки. Виконано робіт на суму 258,1 тис. грн.
- "Реставраційно-ремонтні роботи будинку на просп. Т. Шевченка, 17/19". Заміна віконних блоків
площею 164,94 кв.м. Виконано робіт на суму 413,5 тис. грн.
Парки міста: всього виконано робіт на суму 13,34 млн. грн. Роботи велись на 3 об’єктах, при 7
запланованих, основні з яких:
- Стрийський парк – виконувались роботи з відновлення замощення пішохідних доріжок та
реконструкція зовнішнього освітлення алей парку. Влаштування пішохідних доріжок: замощено
бруківкою "Старе місто" - 3897 кв.м, замощено щебеневим відсівом - 9381 кв.м, змонтовано опори
зовнішнього освітлення 150 м і подано напругу на 120 опор, які освітлюють пішохідні доріжки верхньої
частини центральної алеї парку. Виконано робіт на суму 6,4 млн. грн.
Парк ім. Івана Франка – виконувались роботи з відновлення замощення пішохідних доріжок та
реконструкція зовнішнього освітлення алей парку. Влаштування пішохідних доріжок з замощенням:
клінкерною цеглою - 2837 кв.м, щебеневого відсіву - 7860 кв.м, кам’яним покриттям - 803 кв.м. Всього
замощено пішохідних доріжок - 11500 кв.м з лотковим водовідведенням 1825,0 п.м. Виконано робіт на
суму 5,98 млн. грн.
Будівництво парку ім. Папи Римського Івана Павла ІІ – виконувались роботи з вертикального
планування території - 2988 кв.м, влаштування основи пішохідних доріжок - 1000 кв.м, влаштування
водопроводу для поливання газонів, діаметром 100 мм – 220 м, влаштування зовнішнього освітлення
території парку: (опори високі та середні – 28 шт., низькі світильники – 112 шт.). Виконано робіт на
суму 0,96 млн. грн.
Протягом 2009 року здійснювались перевірки використання коштів контролюючими органами,
зокрема Контрольно-ревізійним управлінням Львівської області, прокуратурою міста Львова,
Антимонопольним комітетом України, СБУ м. Львова, Львівським обласним управлінням боротьби з
організованою злочинністю, Львівським обласним управлінням боротьби з економічною злочинністю.
Суттєвих порушень використання коштів не виявлено. Виявлені порушення були усунені під час
перевірок.
У зв’язку з тим, що основний обсяг фінансування для погашення поточної (за виконані роботи
у 2008 році) заборгованості УКБ отримало у другому півріччі 2009 року, а також через відсутність
фінансування виконаних робіт у 2009 році, видатки на які були заплановані за рахунок міського
бюджету, на початок 2010 року утворилась заборгованість в розмірі 37,274 млн. грн.

48

Діаграма 1

Діаграма 2
Динаміка проведення ремонтних робіт у будинках житлового фонду м. Львова
(к-сть буд.шт.)
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Діаграма 3
Порівняльний аналіз використання коштів на проведення капітального ремонту житлового
фонду м. Львова 2007-2009 роки (тис.грн.)
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Діаграма 4

Динаміка зростання освітленості міста ( 2004-2009рр.)
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У 2009 році функціонувало 263 навчальних заклади. З них: загальноосвітніх навчальних
закладів 138, дошкільних навчальних закладів 96, Кризовий центр "Діти вулиці", Будинок дитини,
позашкільних навчальних закладів – 27. Реорганізовано шляхом об'єднання СЗШ № 16 та ВСЗШ № 3
у загальноосвітню школу І-ІІІ ст. "Лідер" з різними формами навчання.
У 2009 році функціонував 2771 клас, що на 26 класів менше, ніж у 2008 році; навчалося 68977
учнів, що на 260 учнів менше, ніж у 2008 році. У 2009 році відкрито 233 групи продовженого дня, що
на 18 груп більше, ніж у 2008 році. У 2009 році у у другу зміну навчався 1201 учень, що становить 1,8
відсотка від загальної кількості учнів. У місті нараховується 671 дитина з особливими потребами.
Навчання для цих дітей організовано у 104 школах та 21 дошкільному навчальному закладі.
Розширено мережу навчальних закладів щодо запровадження особистісно-орієнтованого
навчання через інтеграцію змісту навчальних предметів у 5 та 6 класах. Розширено мережу
навчальних закладів (10 шкіл), які запроваджують методику Я. Чепіги "Читання від тексту до букви" у
навчально-виховний процес. Розширено мережу навчальних закладів (10 шкіл), у яких вивчається
навчальний курс "Мислення".
У 2009 році премію міського голови у розмірі 1000 грн. виплачено 26 педагогам, у розмірі
235 грн. - 32 педагогам. 12 керівників закладів освіти отримали грошову винагороду від міського
голови в розмірі 1221 грн.
У 2009 році свідоцтво про базову загальну середню освіту отримали 3644 учні 9-х класів, що
на 4581 ученя менше, ніж у 2008 році, свідоцтво з відзнакою отримали 179 учнів.
Участь у ЗНО 2009 року взяли 5840 випускників, що становить 91,2 відсотка від загальної кількості
випускників. 11 випускників м. Львова набрали під час тестування по 200 балів з 2-4 предметів. За
результатами ЗНО м. Львів посідає друге місце після м. Києва.
У ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін взяло участь 78 учнів м.
Львова. 49 учнів зайняли призові місця: І місце -8 учнів; ІІ місце – 13 учнів; ІІІ місце – 28 учнів.
Найбільшу кількість місць вибороли команда фізиків, хіміків та математиків.
Впродовж 2009 року кращі учні міста отримували стипендію міського голови в розмірі 500 грн.
щомісяця. З січня по червень 43 учні отримували стипендію, а з вересня по грудень 25 учнів.
У 2009 році за кошти міського бюджету закуплено 10 комп’ютерних класів конфігурацією 10+1.
Недоукомплектованими комп’ютерною технікою залишається 20 навчальних закладів. До мережі
інтернет під’єднано 114 закладів (103-комунальної форми, 11 – приватної). За кошти міського
бюджету в розмірі 200 тис. грн. придбано художню літературу для шкільних бібліотек. Кожна школа
міста отримала по 36 книжок. У 2009 році встановлено 3 сучасні кабінети біології та 2 кабінети хімії.
За результатами 2009 року загалом по галузі освіти досягнуто економії споживання в
порівнянні до встановленого ліміту по всіх енергоносіях: економія електроенергії – 10,15 відсотків,
тепла – 5,53 відсотків, газу – 13,24 відсотків, холодної води – 15,81 відсотків. Зменшення споживання
енергоносіїв у 2009 році порівняно до фактичного споживання у 2008 році становить: електроенергії –
13,48 відсотків, тепла – 8,56 відсотків, газу – 19,99 відсотків, холодної води – 12,0 відсотків.
На галузь освіти у 2009 році було затверджено за загальним фондом 427862,6 тис. грн., що на
34741,1 тис. грн. (8,9 відсотків) більше від уточненого бюджету 2008 року. Після уточнення бюджет
галузі склав 450861,1 тис. грн. Враховуючи всі підвищення та доплати за 2009 рік середня заробітна
плата працівників галузі освіти складала 1526,0 грн. У 2009 році для проведення будівельних та
ремонтних робіт в навчальних закладах з коштів бюджету розвитку міського бюджету та за рахунок
коштів цільового фонду розвитку соціальної інфраструктури було виділено 58213,692 тис. грн., що на
29,7 відсотків більше, ніж у 2008 році. З загального фонду міського бюджету виділено на капітальні
ремонти відділам освіти 7684,1 тис. грн.
Станом на 01.01.2010 у підпорядкуванні управління охорони здоров'я (УОЗ) перебуває 23
заклади охорони здоров'я (ЗОЗ). Амбулаторно-поліклінічна допомога надається 13 поліклініками та
поліклінічними відділеннями для дорослих, 7 поліклінічними відділеннями для дітей та 10 жіночими
консультаціями. Стаціонарна допомога надається 12 ЗОЗ м. Львова, ліжкова мережа яких на
01.01.2010 складає 3300. Забезпечення ліжками становить 43,76 на 10 тис. нас. Стоматологічна
допомога населенню м. Львова надається за дільничним принципом – 4-ма стоматологічними
поліклініками, кабінетами при поліклініках, однією госпрозрахунковою поліклінікою.
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У 2009 році КМКПБ № 1, 2МП, дитяче відділення 5МКЛ отримали сертифікат "Лікарня доброзичлива
до дитини"; УОЗ, МДКЛ, 2МП отримали диплом та кришталеву відзнаку "Флагмани сучасної медицини
України - 2009".
Упродовж останніх років у м. Львові відзначається збільшення кількості народжених дітей. У
2009 році народилося на 203 дітей більше, ніж у 2008 році (8114 проти 7911). Показник
народжуваності зріс з 10,5 на 1 тис. нас. у 2008 році до 10,8 на 1 тис. нас. у 2009 році. Натомість,
показник смертності населення знизився з 9,4 на 1 тис. нас. до 8,8 на 1 тис. нас.
У 2009 році тривала робота з оптимізації ліжкової мережі, в результаті якої кількість ліжок
денного перебування збільшилася на 22, кількість стаціонарних ліжок цілодобового перебування
зменшилася на 65. Зменшення кількості стаціонарних ліжок не призвело до зменшення кількості
пролікованих пацієнтів у стаціонарах, що свідчить про правильність організаційної роботи УОЗ із
оптимізації ліжкової мережі та про необхідність покращення роботи щодо обґрунтованої госпіталізації
хворих у стаціонар.
Бюджет охорони здоров’я на 2009 рік із внесеними змінами і доповненням затверджено у сумі
294 558,9 тис. грн. та виконано на 97 відсотків від запланованої суми. Фактичне фінансування на
одного мешканця за звітний період склало 380,1 грн. проти 350,1 грн. 2008 року .
Для запобігання поширенню та лікування грипу типу А/Н1/N1 2009 року отримано:
- з Державного бюджету України (МОЗ України) 11410 упаковок препарату Таміфлю та лікарські
засоби на суму 235,8 тис. грн.;
- з ГУОЗ ЛОДА (за рахунок коштів, отриманих від МОЗ України з резервного фонду Державного
бюджету України) лікарські засоби та розхідні матеріали на загальну суму 1 627,0 тис. грн.
Упродовж 2009 року проводились заходи з енергозаощадження, що дозволило зменшити споживання
всіх видів енергоносії та води. Загалом економія коштів за рахунок економії енергоносіїв у 2009 році
склала 2218,65 тис. грн.
Фінансування заходів і програм соціального захисту населення проводилось з: державного,
обласного та місцевого бюджетів.
Загальна сума видатків загального та спеціального фондів впродовж 2009 року по управлінню
соціального захисту склала 354 289,1 тис. грн.
тис. грн.
Видатки
Використано коштів
Використано коштів
у 2009 році
у 2008 році
з Державного бюджету
України
з обласного бюджету

318 075,7

237 524,2

3 536,6

1 161

з місцевого бюджету

32 676,8

28 652,5

Працівниками районних відділів управління соціального захисту впродовж 2009 року: надано
10 029 відповідей на листи та звернення, прийнято 87 368 громадян та надано консультацій з питань
соціального захисту населення, призначено понад 44 тис. соціальних допомог громадянам та їхнім
родинам, проведено 2 894 обстеження матеріально-побутових умов проживання мешканців, видано
61 526 довідок та повідомлень.
За даними Єдиного державного реєстру пільговиків на обліку у відділах соціального захисту
перебуває понад 158 тис. осіб, які мають право на пільги. Профінансовано пільг, що надаються
визначеним категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг за рахунок коштів місцевого
бюджету, на загальну суму 1617 тис. грн., в т.ч.: ветеранам УПА та учасникам бойових дій УПА– 540
осіб (на суму 776,8 тис. грн.), вдовам ветеранів УПА - середньомісячна кількість 48 осіб (на суму
23,3 тис. грн.), вдовам політв’язнів - середньомісячна кількість 23 осіб (на суму 16,3 тис. грн.),
інвалідам по зору І, ІІ групи – 880 осіб (на суму 670,2 тис грн.).
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Погашено заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг дітям-сиротам, та дітям
позбавленого батьківського піклування – 41 сім’ї (на суму 130,4 тис. грн.)
З Державного бюджету України відшкодовано: пільг на оплату житлово-комунальних послуг на
загальну суму 75251,2 тис. грн.; пільги за послуги зв’язку - 4290,8 тис. грн., інших пільг громадянам
1036,1 тис. грн.
З обласного бюджету відшкодовано пільги на медичне обслуговування громадян, які
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, на суму 360 тис. грн.
Державна житлова субсидія – це соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям м. Львова,
запроваджена у травні 1995 р., яка забезпечує адресну підтримку найменш захищених сімей і
громадян в умовах поступового підвищення тарифів на оплату житлово-комунальних послуг. Сьогодні
у Львові нараховується близько 248,5 тис. сімей. Призначено субсидій протягом 2009 року 14 240
сім’ям. Всього за 2009 рік нараховано субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на загальну
суму 11940,4 тис. грн.
Середня кількість отримувачів муніципальної субсидії впродовж 2009 року становить 626 сімей. Сума
відшкодована надавачам послуг за надані муніципальні субсидії за 2009 рік склала 1 123,4 тис. грн.
Для покращення соціального захисту багатодітних родин управлінням виплачено з початку
2009 року: одноразову матеріальну допомогу багатодітним сім’ям, на утриманні яких четверо і більше
дітей (в т.ч. на проїзд в громадському транспорті) – 358 сімей - на суму 358 тис. грн.; одноразову
допомогу 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 – 39 сімей – на суму 292,5 тис. грн.; щомісячну виплату сім’ям, в яких одночасно
народилося троє і більше дітей – 4 сім'ям - на суму 12,6 тис. грн.
Здійснено доплату інвалідам І групи загального захворювання, які не мають права на пенсію в
органах Пенсійного фонду - 316 осіб на суму 15,4 тис. грн. Відшкодовано пільги інвалідам по зору І, ІІ
груп на загальну суму 670,2 тис. грн., середньомісячна кількість отримувачів - 880 осіб.
Впродовж 2009 року з міського бюджету Львова призначено: 5264 особам одноразову
матеріальну допомогу на виконання депутатських повноважень на суму 227,6 тис. грн.; 425 особам
одноразову матеріальну допомогу на поховання на суму 361,9 тис. грн.; 7237 особам компенсацію, які
надають соціальні послуги по догляду за інвалідом на суму 548,32 тис. грн.; 755 особам одноразову
матеріальну допомогу на суму 455,2 тис. грн.; 9 особам виплачено одноразову матеріальну допомогу
з нагоди їх 100-річного та 105-річного ювілею на суму 9 тис. грн.
З нагоди відзначення свят та визначних подій з міського бюджету впродовж 2009 року
здійснено виплати соціально-вразливим категоріям львів’ян до 20-ї річниці виведення військ СРСР з
Республіки Афганістан, до 23-ї річниці Чорнобильської катастрофи, до Дня Матері, до Дня захисту
дітей, до Свята Героїв, до 65-ї річниці визволення м. Львова, до Дня Незалежності України, до
Міжнародного дня незрячих.
Було підтримано 19 проектів 17 неурядових організацій Львова, які отримали фінансову
підтримку з міського бюджету на загальну суму 399, 5 тис. грн.
У 2009 році, було профінансовано проведення загальноміських соціальних заходів на загальну
суму 595,01 тис. грн., основні з яких: благодійні сніданки для 260 малозабезпечених осіб в дворику
Ратуші на Великдень, а також День міста Львова; роздано 40 святкових продуктових наборів клієнтам
Центру обліку та нічного перебування бездомних громадян; виставка-ярмарок на площі Ринок виробів
соціальних неурядових організацій з нагоди святкування Дня міста Львова; VIII Міжнародний
театральний фестиваль "Казковий світ" за участю театральних колективів людей з особливими
потребами з різних куточків України, а також Польщі та Білорусі; Міжнародна конференція "Аутизм:
окремий шлях" із залученням фахівців проблематики з Польщі та Німеччини; конкурс малюнка "Моя
мама найкраща".
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Наймаштабніші заходи соціального захисту протягом 2009 року: Другий Всеукраїнський збір
малолітніх політичних в’язнів, Другий Екуменічний Соціальний Тиждень "Соціальна відповідальність"
5-11 жовтня 2009 року.
Основні досягнення 2009 року у соціальній галузі: впроваджено єдину технологію прийому
громадян, відкрито відділення для нічного перебування бездомних.
У міжнародній співпраці здійснювалися: міжнародний проект "Від теорії до практики надання послуг
бездомним людям Львова" у рамках програми LogoEast II (Львів-Варшава-Утрехт/Нідерланди),
міжнародний проект "Єдиний центр обслуговування громадян в сфері соціального захисту" у рамках
програми LogoEast II (Львів-Варшава-Делфт/Нідерланди)
Основні об’єкти, в яких були здійснені ремонтні роботи (реконструкції):
Назва
Всього профінансовано
об’єкта реконструкції
у 2009 році (тис. грн.)
Залізничний відділ соціального захисту
212,78
Франківський відділ соціального захисту
515,68
Шевченківський відділ соціального захисту
437,47
Галицький відділ соціального захисту
359,98
Всього
1 525,9
Мережа підпорядкованих управлінню культури закладів у 2009 році збільшилася на 1 одиницю
за рахунок новоствореного меморіального музею окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" і
нараховує 74 установи, у т. ч.: 40 публічних бібліотек, 4 клубні установи, 14 шкіл естетичного
виховання, 3 музеї, 5 театрів, Будинок органної та камерної музики, 5 кінотеатрів, Центральний парк
культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького, Львівський муніципальний хор "Гомін". Бюджетні видатки
на культуру склали у 2009 році 45470,1 тис. грн.
Впродовж 2009 року послугами бібліотек скористалося 120,5 тис. мешканців міста, з них 55,6
тис. дітей. Створено мультимедійний центр "Флешка" у Центральній дитячій бібліотеці. Бібліотечні
фонди поповнилися новими виданнями, закупленими кошти міського бюджету, в т.ч.: 16895 книг, 444
твори на сучасних носіях (дисках). З загальної суми 494,9 тис. грн. придбано книг на 407,1 тис. грн.,
творів на сучасних носіях на 8,0 тис. грн., періодичних видань на 79,8 тис. грн.
Проведено поточні ремонти у бібліотеках-філіях №№ 5, 6, 7, 9, 15, 23, 33, 43, 44, бібліотечному
пункті бібліотеки-філії № 14, Центральній міській бібліотеці ім. Лесі Українки на загальну суму 98,3
тис. грн. Розпочато капітальний ремонт бібліотеки-філії № 19 ЦБС для дітей м. Львова. Проведено
каналізаційну систему та воду у бібліотеки-філії №№ 28, 29.
У 2009 році надано статус "академічний" театру "Воскресіння". Вперше надано фінансову
підтримку з бюджету міста на суму 135 тис. грн. на постановку 5 нових вистав у театрах м. Львова.
Збільшилася кількість театральних прем’єр - 19, кількість глядачів -140 тис. Валовий збір від продажу
квитків теж зріс і становить 1203,6 тис. грн.
У 2009 році спостерігалося зростання основних показників діяльності музеїв, які відвідало
366,5 тис. осіб. Музейні фонди поповнилися і нараховують 36725 од.; проведено 1609 екскурсій. Зріс
дохід від надання музейних послуг - 909,0 тис. грн.
Комплексно відреставровано 5 об’єктів Музею народної архітектури та побуту на загальну
суму 99 тис. грн. (хата с. Люта, хата с. Бережонка, млин с. Либохора, пасіка с. Замагора, сукновальня
(фолюш). Розпочато реставрацію вітряка. Проводилися поточні реставраційні роботи на інших
будівлях .
Створено Львівський меморіальний музей окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", який
проводив науково-дослідницьку роботу та формував фондову збірку (429 од.).
Вперше виділено кошти з міського фонду охорони навколишнього природного середовища на
ліквідацію аварійних дерев на території Музею народної архітектури та побуту і Львівського парку
культури та відпочинку ім. Б.Хмельницького на загальну суму 118 тис. грн. Проведено часткову
реконструкцію згаданого парку на загальну суму 285 тис. грн. Атракціони відвідало 210 796 осіб,
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валовий дохід від реалізації квитків склав 674 084 грн. Впродовж року проведено 385 заходів, у т.ч.
123 - для дітей, а також 450 оздоровчих заходів, в т.ч.2 56 - для дітей.
Двом аматорським колективам - театру сатири "Під мостом" МПК ім. Г. Хоткевича та ансамблю
народної музики Народного дому Збоїщ присвоєно звання "народний". У клубних установах працює
123 творчих колективів, проведено 150 масових заходів.
Зростає кількість учнів шкіл естетичного виховання, де навчається 4468 дітей. Надано пільги
на навчання 451 учням (дітям - інвалідам, сиротам, дітям з малозабезпечених сімей) на загальну суму
98 тис. грн.
Управління культури і туризму стало співорганізатором 75-ти загальноміських заходів різного
масштабу: державних та релігійних свят, загальноміських свят та фестивалів, відзначення ювілейних
дат видатних осіб та подій, презентацій, конференцій. Сума коштів на їх проведення складає 2 млн.
567 638, 24 тис. грн.
Проведено конкурс соціально-культурних проектів та підтримано 13 проектів громадських
організацій та установ на суму 420 тис. грн., а також конкурс підтримки україномовного книговидання,
за результатами якого підтримано 19 проектів на загальну суму 350 тис. грн., зокрема видання книги
львівських незрячих авторів "Серцем припасти до Львова".
Фінансову підтримку з міського бюджету на суму 739, 9 тис. грн. отримали художні колективи:
"Сурми Галичини", ІНСО-Львів, "Леополіс", духовно-мистецький центр "Львів", ГО культурномистецьке об'єднання "Галичина".
За останні три роки фінансування заходів розвитку туризму з міського бюджету значно
збільшилося, що дозволило провести низку нових заходів:
- введено новий стандарт планування подій на місяць у місті – інформаційне видання "ОТ-ОТ"
(українською та англійською мовами), створено його інтернет-версію.
- 2 вересня 2009 р. відкрито Центр туристичної інформації м. Львова (пл. Ринок, 1) у рамках проекту
"Створення туристично-інфораційної інфраструктури у м. Львові" за рахунок дофінансування з ЄС
TACIS CBS;
- здійснюється супровід п’ятимовного сайту "Культура і туризм", розділів "Туристу" і "Афіша" сайту
міської ради;
- розроблено бізнес-проект діяльності Львівського комунального некомерційного підприємства "Центр
розвитку туризму м. Львова", яке покликане забезпечити комплекс інформаційних послуг для
туристів;
- проведено Першу міжнародну туристичну конференцію "Перемагай з Левом!" із залученням
провідних світових експертів туристичної галузі;
- залучено представників туристичної сфери Львова до участі в розробці "Програми економічного
розвитку та підвищення конкурентоспроможності м. Львова" (Monitor Group) та до акції "Вихідні у
Львові за півціни";
- налагоджено зв’язки та презентовано Львів на туристичних виставках в Україні (Львові, Києві),
Німеччині, Росії, Польщі, на міжнародних туристичних конференціях в Україні, Польщі, Швеції;
- безкоштовно видано ідентифікаційні картки 280 фахівцям туристичного супроводу (екскурсоводам,
гідам), спільно з управлінням муніципальної дружини здійснюється нагляд за станом екскурсійної
діяльності у місті;
- упорядковано зони паркування туристичного транспорту;
- видано та розповсюджено інформаційно-туристичні матеріали: мапу Львова, буклет "Львів
сакральний – релігійні об’єкти на мапі міста", буклет "Львів – столиця фестивалів", який містить
інформацію про фестивалі та загальноміські свята на 2010 рік.
У галузі молодіжної політики у 2009 році проведено загалом 225 заходів, з яких 162 заходам
надано фінансову підтримку на суму 835073,00 грн. МГО міста провели у літній період 2009 року 57
заходів, спрямованих на формування здорового способу життя, до яких було залучено 1710 осіб.
У 2009 році створено дві прийомні сім’ї.
Організовано оздоровлення 186 дітей та учнівської молоді м. Львова на загальну суму 429,162
тис. грн. в оздоровчо-лікувальному комплексі "Ровесник" (Сокальський район, с. Бендюги), в дитячому
оздоровчо-санаторному таборі "Світанок" (м. Трускавець, урочище Помірки), ДОТ "Берег" (м. Алушта)
та санаторії "Зелений гай" (м. Дрогобич).
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Вперше було оздоровлено 8 дітей з особливими психічними та фізичними потребами із 8
супроводжуючими особами. Проблема, яка виникла, це віднайдення транспорту і коштів для
перевезення таких дітей. Не реалізовано всю кількість путівок для дітей з особливими потребами,
оскільки не було зголошення від батьків.
Установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів м. Львова (УДЮМК) використовують для
організації своєї роботи 76 приміщень, в яких функціонує 86 гуртків. Роботу з дітьми та підлітками
району організовують 40 педагогів –організаторів та представники молодіжних громадських
організацій (на договірних засадах). До роботи у гуртках та секціях залучено біля 3280 дітей.
Проведено ремонт 9 приміщень на суму 802 000,00 грн.
Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (ЛМЦСССДМ) здійснював
роботу з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах: проведено 1340 соціальних
інспектувань сімей львів’ян (625 з них зареєстровано у банку даних сімей, які перебувають у складних
життєвих обставинах), надано 7 802 індивідуальні послуги, соціальним супроводом забезпечено 90
сімей, сформовано реєстр багатодітних родин м. Львова (2777 сімей). Дітям та молоді з особливими
потребами було надано 380 індивідуальних послуг, а також проведено ряд групових заходів:
фестивалі, вечірки, зустрічі, концерти. Проведено щорічний міський фестиваль "Маленький талант
великого серця". Працівники ЛМЦСССДМ брали участь у профконсультаціях для молоді з
особливими потребами та у ярмарку вакансій для молоді з II і III групою інвалідності у міському центрі
зайнятості.
У 2009 році 120 шкіл та 20 закладів ПТО отримали по 1 комплекту рекламно - інформаційних
матеріалів та методику проведення тренінгових занять з учнями. Також проводились міні-тренінги та
відеолекторії для учнів різного віку: 46 тренінгів (1 067 осіб), 35 відеолекторіїв (911 осіб).
Протягом 2009 року працювало 65 волонтерів, які були залучені до соціального життя громади м.
Львова.
У 2009 році встановлено 57 дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків;
встановлено два відкритих спортивних комплексних майданчика. У галузі фізичної культури і спорту у
2009 році проведено загалом 110 заходів, яким надано фінансову підтримку на суму 589,0 тис. грн.
Надана фінансова підтримка 86 громадським спортивним організаціям з 54 видів спорту.
Збільшилась кількість громадян, охоплених спортивними заходами, в яких взяли участь близько 44,0
тис. спортсменів, збільшилась вартість одного заходу – 5,5 тис. грн.
У м. Львові працює 48 ДЮСШ різного підпорядкування. Відомчим ДЮСШ (ФСТ "Україна",
"Колос", "Спартак") надано 206,3 тис. грн. Фінансову підтримку отримали 17 спортивних шкіл.
Ведеться тісна співпраця з командами майстрів "Львівська-політехніка", "Львів-регбі", "Динамо" (водне
поло), "СКА-спідвей", ГК "Галичанка" та інші, на їхню підтримку використано 703,8 тис. грн.. Фінансову
підтримку отримали 17 спортивних клубів вищої спортивної майстерності. 50 молодих перспективних
спортсменів та 21 тренер отримали стипендії на загальну суму 235,1 тис. грн.
З метою контролю за перебуванням дітей у місцях формальної та неформальної їх
концентрації, а також виявлення жебраків і волоцюг, силами відділів у справах дітей, кримінальної
міліції у справах дітей та муніципальної дружини здійснювались рейди "Урок", "Діти вулиці",
"Підліток", "Вокзал". У 2009 році в комп’ютерних клубах виявлено 14 дітей. За результатами 138
проведених рейдів виявлено 132 дітей, з них 51 дітину повернено у сім’ю, 74 до навчальних закладів,
а 7 дітей влаштовано у притулок для дітей. Під час проведення рейдів у м. Львові обстежено 101
сім’ю. За результатами проведених рейдів попереджено 119 батьків. У літній період відділ у справах
дітей організував проведення оздоровлення 53 підоблікових дітей на турбазі "Карпати" с. Дубина,
Сколівського району, Львівської області та в таборі праці і відпочинку в Сихівському районі м. Львова.
Проведено міжнародну науково-практичну конференцію 2-3 червня 2009 року на тему "Перспективи
посередництва: від теорії до практики порозуміння у роботі з дітьми та сім’ями".
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Діаграма 1

Діюча мережа загальноосвітніх навчальних
закладів м. Львова у 2009-2010 навчальному році

Діаграма 2

Динаміка рос т у в идат ків на ос в іт у міс т а
2005-2009 роки (загал ь ний ф онд, мл н. грн.)
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Діаграма 3

Діаграма 4

Загальні обсяги фінансування галузі охорони здоров'я м. Львова (тис.грн.)
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Стадіон
Проект
Укладений тристоронній договір між Львівської міською радою, як замовником будівництва, компанією
"Азовінтекс", як генеральним підрядником будівництва, та компанією "Aрена.Ком", яка здійснює
проектування робочих креслень та їх перевірку на відповідність до вимог УЄФА та з огляду на
подальше право використання стадіону. Компанією "Aрена.Ком", проведена незалежна експертиза
проекту робочих креслень, розробленого компанією ТОВ "Гіпромез", яка також направила проект
робочих креслень на розгляд міжнародним архітекторам. Експертиза підтвердила якість уже
збудованих конструкцій. Складений оновлений графік будівництва та виконання проектних робіт
підготовлений на основі експертизи проекту та графіку розробки виконавчого проекту.
Будівництво
Збудовано на 100 відсотків фундаменти та колони посадкових рядів першого ярусу. Будуються
монолітні балки посадкових рядів, на яких будуть розміщатися трибуни, а також монолітне перекриття
між першим та другим ярусом стадіону. Залучені європейські консультанти, які здійснюють
проектування робочих креслень стадіону. Згідно з графіками будівництва, затвердженими УЄФА,
здача стадіону в експлуатацію запланована у серпні 2011 року. Станом на 1 січня 2010 року компанії
"Азовінтекс", генпідряднику з будівництва стадіону, було оплачено 90042 тис. грн, з яких 45700 тис.
грн. - аванс на закупівлю будівельних матеріалів.
За 2009 рік було підготовлено зміни, що внесені до Державної цільової програми підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та затверджені
постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2009 № 793, які включали: будівництво стадіону по
вул. Стрийській - кільцевій дорозі; реконструкцію стадіонів "Сокіл" та "Юність"; будівництво,
реконструкцію, капітальний ремонт мереж і споруд централізованого водопостачання та
водовідведення; будівництво нових та реконструкцію існуючих доріг, інфраструктури розміщення та
заходів із медичного забезпечення.
Здійснювалася співпраця з PTV, GTZ, VCDB в частині моделювання транспортних потоків в
день проведення матчів між основними об’єктами, а також проведено вивчення та аналіз звіту
"Стратегія міського транспортного руху у м. Львові".
На основі розробленої першої версії концепції транспортного обслуговування створено нову
версію концепції транспортного обслуговування згідно прогнозів прибуття вболівальників до Львова
(техніка Report Faza 4). Ключовими пунктами концепції визначено логістику руху уболівальників та
гостей міста, визначено зони для паркування у місті, завантаження вулично-дорожньої мережі у день
матчу та ін. Версія була представлена УЄФА, ФФУ, МОК та КМУ.
Розроблено план мобільності згідно методології та вимог УЄФА та Міністерства транспорту
України. Розроблено схему паркування на час чемпіонату у м. Львові та на його околицях. Прийнято
участь у семінарах та навчаннях, організованих PTV, GTZ, VCDB, німецьким та австрійським
консульствами, серед яких "Львівський пілотний проект з безпеки дорожнього руху" та програма
VISUM. Проводився постійний моніторинг процесу реконструкції тренувальних баз, призначених для
тренування команд-учасників фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
Прийнято рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від 10.04.2009 № 272 "Про
оформлення права комунальної власності на будівлі на вул. Патона, 1" та ухвалу міської ради від
05.03.2009 № 2441 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 06.11.2008 № 2207" щодо надання
в довгострокову оренду нежитлових приміщень стадіону "Сокіл" ТзОВ "Футбольний клуб "Львів".
Здійснювався супровід проекту передачі земельної ділянки стадіону "Сокіл" в оренду ТзОВ
"Футбольний клуб "Львів" при погоджувальних процедурах; здійснювався супровід у виробленні ГО
"Спортивний клуб "Сокіл-регбі" проектно-кошторисної документації на реконструкцію стадіону
"Юність" (вул. Болгарська, 1), консультування згідно з вимогами УЄФА до тренувальних баз.
Проводився контроль стану підготовки стадіону "Україна" до проведення фінальних ігор чемпіонату
Європи з футболу 2012 року в м. Львові в якості тренувальної бази для команд-учасниць на
відповідність вимогам УЄФА.
У частині будівництва, реконструкції та ремонту доріг міста було додано до Державної цільової
програми капітальний ремонт вулиць Сахарова, Княгині Ольги, Кульпарківської.
У сфері організації розміщення у рамках підготовки до проведення фінальних ігор чемпіонату
Європи з футболу 2012 року в м. Львові досягнуто цілей, поставлених організаційним комітетом з
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проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 - 2545 готельних номерів; було підписано 37 угод між
готелями та офіційним туроператором UEFA EURO 2012™ Accommodation Agency Ukraine на
бронювання готельних номерів під час проведення Чемпіонату. Номерний фонд законтрактованих
номерів складає 92 відсотки від вимог УЄФА на розміщення основних цільових груп. Проведено
розробку, написання та переклад на англійську мову "Концепції з організації розміщення гостей,
учасників і вболівальників фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" з
представленням її експертам УЄФА. Створено базу засобів розміщення Львова та околиць, Львівської,
Івано-Франківської, Закарпатської, Волинської, Рівненської областей на шляху основних міжнародних
магістралей. Розроблено та видрукувано каталог готелів та готельних проектів Львова "Львів приймає
ЄВРО 2012".
Враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 № 1484-р "Про
затвердження першочергових заходів з будівництва, реконструкції та переоснащення об'єктів,
призначених для розміщення учасників і гостей фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу"
прийнято ухвали міської ради від 16.02.2009 № 2315 "Про затвердження Міської цільової програми
підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у м. Львові", від
16.02.2009 № 2320 "Про затвердження Положення про надання пільг суб'єктам господарювання для
будівництва і реконструкції об'єктів з підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи
2012 з футболу у м. Львові", від 21.10.2009 № 2961 "Про звільнення у 2009 році приватного
підприємства "КУК" від орендної плати за землю на вул. О. Фредра, 7" та від 12.11.2009 № 3131 "Про
звільнення ТзОВ "Галицька цитадель" у 2009 році від орендної плати за землю на вул. П.
Грабовського, 11".
Проблемні питання, що виникали у ході роботи: передбачені Державною цільовою програмою
13,5 млн. грн. із Державного бюджету України на закупівлю трамваїв не було виділено, в результаті
чого оголошений тендер не було закрито; зменшено фінансування будівництва вулиць Ряшівської та
Вернадського у 2009 році; внесено зміни до Державної цільової програми в частині спрощення
розв’язки на перехресті Наукова-Стрийська-Хуторівка; у зв’язку з неможливістю фінансування
будівництва вул. Луганської із розв’язками запропоновано вилучити її із Державної цільової програми;
не виконувалась програма в частині закупівлі транспорту - Міністерством економіки України
запропоновано провести оновлення рухомого складу замість закупівлі нового.
У 2009 році доопрацьовано емблему м. Львова до ЄВРО 2012, яку було обрано з поміж 200
робіт шляхом народного голосування наприкінці 2008 року, зразок якої направлено в ДП "Український
інститут промислової власності" для отримання патенту на емблему.
Реалізовано проект "ЄВРОГОЛ". Спільно із європейськими студентами створено відеопутівник
про Львів, короткі рекламні відео про місто, зібрано вуличні інтерв'ю та думки мешканців щодо
проведення Євро 2012., які були розміщені для перегляду на веб-сторінках: www.ngotv.eu,
www.euromixbug.org, www.lvivinyourpocket.com, www.city-adm.lviv.ua, www.lviv.ua.
Проводилась просвітницька робота серед студентів львівських ВНЗ про значення та
перспективи проведення ЄВРО 2012 у Львові та Україні. Організовано лекції в п’яти найбільших ВНЗ
Львова - Львівському національному університеті імені Франка, Львівському національному
університеті імені Данила Галицького, Національному університеті "Львівська Політехніка",
Львівському державному університеті внутрішніх справ, Львівському державному університеті
фізичної культури.
На площі Ринок відбувся футбольний парад та флеш-моб на підтримку проведення ЄВРО
2012 у Львові. Участь у параді взяли 250 дітей із загальноосвітніх та спеціальних спортивних шкіл;
Організовано чемпіонат з футболу серед загальноосвітніх шкіл "Котим’яч" для учнів 9-11-х та 5-6-х
класів. Для переможців було організовано майстер-клас із футболістами ФК "Львів".
Організовано фан-зони для перегляду фінального матчу Кубка УЄФА – "Шахтар" - "Вердер".
Організовано фан-зону на площі Ринок згідно з вимогами УЄФА, залученням служб Головного
управління Міністерства надзвичайних ситуацій та ЛМУ ГУМВС у Львівській області, управління
охорони здоров’я Львівської міської ради, станції швидкої медичної допомоги, стюардів та волонтерів.
Фан-зона зібрала 4 тисячі львів’ян.
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Організовано фан-зону для перегляду фінального матчу відбіркового турніру Чемпіонату світу з
футболу 2010 року у ПАР між збірними України та Англії. Організовану найбільшу в Україні фан-зону
на проспекті Свободи, яка зібрала близько 15 тис. осіб та максимально відповідала вимогам УЄФА.
Організовано презентацію офіційного логотипу Чемпіонату європи з футболу 2012 ТМ. Організовано
приїзд Кубку УЄФА до Львова. Організовано Музей футбольних трофеїв львів’ян, який зібрав понад
200 експонатів. Відбувся міжнародний футбольний турнір між командами уболівальників "Єврофан
2009". Участь у змаганнях взяли 16 команд із різних європейських країн. На українсько-польському
кордоні організовано фестиваль "Кордон 803" у рамках Європейських Днів Добросусідства, який
зібрав понад 10 000 українців та поляків.
Організовано кастинг на найкращу пару для промоційного ролика УЄФА. Проведено зйомки
короткометражного промоційного фільму про Львів за участю переможців. Участь у кастингу взяли
274 пари.
Протягом 2009 року прийнято активну участь у формуванні регіонального центру з питань
безпеки та правопорядку.
Прийнято участь у проведенні:
- семінару "Впровадження єдиної системи безпеки міста";
-виїзному семінарі з обміну досвідом з питань забезпечення безпеки та правопорядку під час
проведення футбольних матчів відповідно до вимог УЄФА, організації та функціонування фан-зон,
волонтерського руху, транспортного забезпечення та розміщення вболівальників під час проведення
в м. Донецьку чемпіонату Європи 2009 року з футболу серед юніорів віком до 19 років;
- всеукраїнського форуму з питань убезпечення об’єктів інфраструктури чемпіонату Європи 2012 року
з футболу;
- семінарі на тему "Набуття і захист прав інтелектуальної власності";
- заходів пілотного проекту з безпеки дорожнього руху у м. Львові.
Протягом 2009 року відпрацьовано пропозиції щодо Положення про регіональний центр з питань
безпеки та правопорядку. У взаємодії з правоохоронними та іншими державними органами
проводилась робота щодо впровадження в життя Інтегрованої концепції забезпечення безпеки і
правопорядку під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 № 1244-р (із
змінами, внесеними згідно з розпорядженням КМУ від 11.11.2009 № 1330-р).
У 2009 році прийнято участь в розробці концепцій: побудови системи відеоспостереження у м.
Львові; створення сучасних систем надання допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій під
час проведення у м. Львові фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу; медичного
забезпечення; фан-зон; заборони незаконного обігу квитків і несанкціонованої торгівлі ними під час
проведення у Львові фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу; транспортного
обслуговування гостей, учасників і уболівальників фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу; з організації розміщення учасників, уболівальників і гостей фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу; забезпечення безпеки та правопорядку під час проведення у Львові
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
У 2009 році погоджено з УСБУ, ГУ МВСУ, ГУ МНСУ ескізні проекти розташування
інфраструктури стадіону та впорядкування інфраструктури, прилеглої до стадіону території, до їх
відповідності вимогам УЄФА; здійснювались вивчення та аналіз європейського досвіду з питань
забезпечення громадського порядку і громадської безпеки під час масових видовищних заходів з
метою застосування його в умовах проведення футбольних матчів чемпіонату Європи 2012 року з
футболу, зокрема проведення футбольних матчів у місті Львові; проводились 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 під час змагань; здійснювалось уточнення питань взаємодії з представниками ГУМВСУ у
Львівській області, ГУМНСУ у Львівській області, Західного регіонального управління
Держприкордонслужби України, УСБУ у Львівській області, Львівської митниці, які за напрямками
своєї діяльності мають відношення до підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу; здійснювалась підготовка різного роду довідкових матеріалів
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з питань забезпечення підготовки та проведення в Україні (зокрема у м. Львові) фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
Заходи ЛКП "Дирекція з будівництва стадіону в м. Львові"
Функції замовника підприємство почало здійснювати згідно додаткової угоди від 28.10.2009 № 4 про
внесення змін до Договору генерального підряду на будівництво стадіону по вул. Стрийській кільцевій дорозі у м. Львові від 12.11.2008 № 107. До цього часу замовником було УКБ департаменту
житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради. Дирекція здійснювала технічний
нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам,
технічним умовам і стандартам.
Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
22.02.2008 № 107 (із змінами і доповненнями) передбачено на будівництво стадіону на вул.
Стрийській - кільцевій дорозі у м. Львові 770 000,0 тис.грн, в т.ч. з Державного бюджету України –
300 000,0 тис. грн., та з місцевого бюджету – 470 000,0 тис. грн.
У 2009 році всього профінансовано 129 819,0 тис. грн., з них з Державного бюджету України –
50 000,0 тис.грн та з місцевого бюджету – 79 819,0 тис. грн. Станом на 01.01.2010 року виконано робіт
на цьому об’єкті на суму 84 182,1 тис. грн.
На даний час здійснюється коригування проектно-кошторисної документації відповідно до
вимог УЄФА, тому продовжений термін будівництва до липня 2011 року.
Згідно з розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 18.06.2009 №
539/0/5-09 затверджена загальна кошторисна вартість будівництва стадіону в сумі 691 962,463 тис.
грн.
Керуючись ухвалою міської ради від 21.05.2009 № 2650 "Про затвердження детального плану
території у районі вул. Стрийської - кільцевої дороги - проектованої вул. В. Вернадського (будівництво
стадіону на вул. Стрийській - кільцевій дорозі) та Концепції розвитку містобудівного комплексу
південного району м. Львова" ЛКП "Дирекція з будівництва стадіону у м. Львові" виконавчим
комітетом були надані функції замовника на проектування, будівництво та реконструкцію об’єктів
інфраструктури "Євро-2012" на території у районі вул. Стрийської - кільцевої дороги – проектованої
вул. В. Вернадського у м. Львові.
На виконання вказаних робіт виділено у 2009 році з бюджету розвитку міського бюджету м.
Львова 3871,6 тис. грн., видатки проведені в сумі 1338,6 тис. грн. Станом на 01.01.2010 склалась
кредиторська заборгованість в сумі 1799,4 тис. грн.
За ініціативи ЛКП "Дирекція з будівництва стадіону у м. Львові" до Державної цільової програми з
підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 були включені десять об’єктів інфраструктури Євро
2012. Зокрема: будівництво спроектованих доріг №№ 6, 7, 8 довкола стадіону; забезпечення
електропостачання до об'єктів інфраструктури до Євро 2012; виконання транспортної розв'язки для
об'єктів інфраструктури до Євро 2012; влаштування гостьової стоянки для транспортних засобів
фанатів на 1400 місце для машин та 150 для автобусів; забезпечення спеціальних пакрувальних
місць для служб, що забезпечують безпеку проведення матчів до ЄВРО 2012 з платформою для
гелікоптера; реконструкція хлораторної установки на насосній станції водопостачання у с. Сокільники;
забезпечення водопостачання об'єктів інфраструктури до Євро 2012; забезпечення системи
каналізації об'єктів інфраструктури до Євро 2012 (дощові та побутові стічні води); встановлення
каналізації для об'єктів інфраструктури до Євро 2012; забезпечення газопостачання об'єктів
інфраструктури до Євро 2012.
Введено в експлуатацію дві електротрансформаторні підстанції КТП-250кВт. Виготовлена
проектно-кошторисна документація для інженерних мереж, які будуть використовуватись для
стадіону та інфраструктури навколо нього, і на дороги №№ 6, 7, 8, які забезпечать сполучення
стадіону з основними магістралями міста. У 2009 році розпочаті роботи з реконструкції ділянки
водогону при будівництві об’єктів інфраструктури на території у районі вул. Стрийської - кільцевої
дороги – проектованої вул. В. Вернадського, які будуть закінчені в другому кварталі 2010 року.
Розпочаті також роботи над проектно-кошторисною документацією з планування зони гостинності
УЕФА та зони для служб (пожежна, медична, охорони стадіону та служба МВС України), які будуть
забезпечувати порядок при проведенні футбольних матчів чемпіонату ЄВРО 2012. На підставі
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розробленої проектно-кошторисної документації буде розпочато в 2010 році будівництво вказаних
об’єктів.
Не забезпечено у 2009 році виконання робіт з будівництва об’єктів інфраструктури на суму 733,6 тис.
грн. у зв’язку з тим, що здійснювалось розроблення та погодження проектно-технічної документації на
відведення земельних ділянок. Крім цього, розглядається питання передачі функцій замовника на
будівництво дорожньої розв’язки.
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Департамент "Адміністрація міського
голови"
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Завдання, які ставить перед собою міська влада, невід’ємні від завдань і вимог, які ставляться
до департаменту "Адміністрація міського голови". Відповідно до розмежування повноважень між
виконавчими органами Львівської міської ради" основними напрямками роботи департаменту у 2009
році були внутрішня політика, інформаційна політика і зовнішні відносини, контроль і аудит.
Для забезпечення співпраці влади міста та мешканців були розроблені та успішно реалізовані
наступні проекти:
- спільно з адміністративно-господарським управлінням створено Центр обслуговування мешканців
на пл. Ринок, 1. Розширено графік роботи з 8.00 до 19.00, залучено до роботи Центру консультантів
та волонтерів, запропоновано мешканцям щоденні безкоштовні консультації юристів та фахівців з
управлінь міської ради, відкрито Центри обслуговування мешканців у 6 районних адміністраціях
Львова;
- спільно з адміністративно-господарським управлінням реформовано диспетчерську службу
Львівської міської ради у "Гарячу лінію міста", де збільшено кількість консультантів, запроваджено
короткий номер 15-80. Дзвінки мешканців проходять подвійну перевірку на належність їх виконання;
- оновлено офіційний сайт www.city-adm.lviv.ua – змінено структуру сайту, яка стала більш зручною
та зрозумілою для мешканців, запроваджено спеціальну рубрику, де описано шляхи вирішення
комунальних та соціальних проблем, мешканцям запропоновані "е-звернення" до посадовців,
створено рубрику "Познайомтесь з посадовцями", де мешканець може знайти кожного посадовця
Ратуші з його фотографією та контактами;
- створено внутрішній портал Львівської міської ради, який вже діє в департаменті "Адміністрація
міського голови". В структурі порталу передбачено "Єдиний календар", який дозволяє уникнути
незручностей при формуванні графіку нарад, подій тощо. "Електронна бібліотека" містить корисну
літературу для підвищення професійного рівня працівників міської ради. Послуга "Резервування"
надасть можливість замовляти малу або велику сесійну зали на внутрішньому порталі. "Огляд ЗМІ"
забезпечує оперативне ознайомлення з матеріалами про ЛМР в ЗМІ;
- львів’янам запропоновано отримання безкоштовних юридичних консультацій у рамках проекту
"Юридична служба для львів’ян". У 14 ЛКП міста працюють консультанти, запроваджено телефонні
юридичні консультації на "Гарячій лінії міста", розроблено посібник вирішення справ.
- кожен мешканець може відвідати міську раду та дізнатися про історію споруди, а також про роботу
посадовців – управлінням запроваджено відкриті екскурсії по Ратуші. Мерію відвідують щотижня 2-3
екскурсійні групи;
- створено проект "Таємний клієнт", у рамках якого у 3 етапи обстежено всі ЛКП міста, виправлено 80
відсотків недоліків у роботі комунальних підприємств, які були виявлені "таємними клієнтами",
покращено умови обслуговування громадян у ЛКП міста;
- розроблено "Довідник городянина", який містить корисні телефони різних служб. Розповсюджується
серед мешканців міста в районних адміністраціях та Центрах обслуговування мешканців; електронна
версія довідника буде доступна на сайті ЛМР. Зараз готується наступне видання – довідник
вирішення проблем для мешканців, де описані алгоритми вирішення конкретних проблем.
У 2009 році видано близько 90 тисяч листівок з корисною інформацію: "Довідка городянина",
"Дозвілля дітей", "Де пройти обстеження", "Дозвілля старшокласників", "Як потратити на прийом до
посадовця" та ін.
Впроваджується Система управління якістю ІSO.
Дуже важливою ланкою в роботі є підготовка управлінських рішень. Основний акцент в плані
управлінських – розпорядчих документів зосереджено на дорученнях міського голови. За звітний
період було підготовлено і поставлено на контроль 4250 доручень. З них 40 відсотків – це доручення
за результатами апаратних (планових) нарад, решта 60 відсотків – за підсумками зустрічей міського
голови з представниками професійного середовища, мешканцями міста, спілкування у прямому ефірі,
з гарячої лінії, окремі доручення.
Протягом 2009 року було підготовлено 645 Подяк і Дипломів міського голови. Підготовлено і
відправлено 518 вітальних телеграм і понад 7000 привітань з державними, національними,
релігійними і професійними святами.
У 2009 р. організовано та проведено 17 протокольних зустрічей, серед них з Президентом
Австрії, Надзвичайними і Повноважними Послами Мексики, Бельгії, Фінляндії, Швейцарії, Генералгубернатором Канади, радником-посланником Посольства РФ, генеральним консулом Республіки
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Польща, керівником Товариства сприяння економічному розвитку Тюрінгії, делегацією закордонного
комітету Парламенту Чеської Республіки, референтом Німецького федерального міністерства
економічної співпраці, представниками Північного інвестиційного банку, представниками німецького
товариства технічної співпраці GTZ, головою Ватиканського наукового комітету музеїв,
представниками польських авіаліній LOT, делегацією ЄБРР, головою Духовного управління
мусульман України, головою Європейської Комісії, головою правління Польської державної залізниці,
представниками міст-партерів Львова та комерційними структурами, організовано візит бельгійської
економічної місії
Покращення іміджу міста на міжнародній арені згідно з державною стратегією розвитку
міжнародних відносин через: сприяння в реалізації міжнародних проектів ("Позиція щодо міграцій
заробітчан. Порівняльний аналіз вроцлавської, дрезденської та львівсьокї агломерацій з погляду
відкриття нових ринків праці та пов’язаних з цим міграцій заробітчан"); популяризацію знань про Львів
(Україну) серед громадськості України та інших країн світу, в рамках якої співорганізація ряду
міжнародних культурних акцій (Дні Львова у Кракові; Зустріч міст-партнерів Фрайбурга; Ярмарка у
Лодзі та Жешові); промоцію міста через участь у міжнародних заходах (семінари, ярмарки,
конференції, культурні мистецькі акції, ярмарки, бізнес-подорожі).
Для забезпечення прозорості та відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування м.
Львова, висвітлення питань роботи міської ради, виконавчого комітету та міського голови протягом
2009 року продовжено організацію неформальних зустрічей посадовців із журналістами – проект
"Медіа-сніданки з посадовцями". Проведено 7 медіа-сніданків.
У 2009 році було використано ряд інноваційних методів щодо інформування. Зокрема,
продовжено співпрацю з контактними аудиторіями львівського бізнесу, мешканцями похилого віку,
молодіжною аудиторією. Для цього було використано такі методи як розсилка електронних вісників
для бізнесу, розповсюдження корисної інформації через буклети.
Основний напрям інформування, окрім масового, був скерований на одержання мешканцями в першу
чергу корисної та необхідної інформації.
Впроваджено проект "Економічний вісник". Електронне видання про новини з економіки,
фінансів та підприємництва. Здійснюється розсилка на понад 1000 електронних адрес львівських
підприємств. У комунальних установах міста розповсюджувався вісник "Новини міста". Розроблено та
розміщено 4 соціальні білборди в рамках соціальної реклами Львівської міської ради. У громадському
транспорті запроваджено трансляцію відео про події міста. Щоденно проводяться заходи 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 розсилку на
спеціалізовані економічні, культурні видання, в т.ч. з тематикою Євро 2012. Запроваджено системне
надсилання для журналістів новин із аудіофайлами та фото.
Протягом 2009 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 газеті "Високий замок".
Продовжено систему інформаційного сервісу: щодня організовувалося близько 30 коментарів
для журналістів. Запроваджено щоденну систему розсилки – протягом дня журналісти отримували від
прес-служби 10 новин, а загалом у 2009 році прес-служба розіслала понад 2500 новин про діяльність
Львівської міської ради та установ міста.
Було відпрацьовано систему оперативного реагування. Зокрема, на час критичних ситуацій у
місті (буревій та епідемія) в режимі он-лайн забезпечувалося інформування мешканців про події.
Протягом 2009 року було надано інформаційну підтримку у вигляді проведення брифінгів та
написання новин понад 50 громадським організаціям.
Для кращого висвітлення роботи посадовців започатковано проект "Один день із посадовцем",
коли журналісти мали змогу провести цілий день із посадовцем.
У 2009 році розпочато пряме інформування мешканців через оголошення у під’їздах та щотижневе
розміщення інформації про новини міста у ЛКП.
Започатковано проект "Лекція в школі". Організовано понад 20 лекцій в школах міста на тему
фінансів, містобудування, культури, чемпіонату Євро 2012.
Надано промоційну підтримку та допомогу у проведенні культурно-промоційних активностей:
Lviv Fashion Week, Jazz Bez, Форум видавців, Наше Різдво, Весняний діловий форум, "День міста
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2009", Videologia, Саміт президентів BEST, "Кубок УЄФА у Львові", "Форум видавців – дітям", "Святий
Миколай – дітям", усі туристично-культурні акції міста, інші заходи.
Проведено 3 прес-тури для національних мас-медіа України – у травні, серпні та грудні. Також
було проведено 2 прес-тури для іноземних ЗМІ, серед яких Financial Times, Neue Zürcher Zeitung, Le
Figaro, World Financial Rewiev, Business Hungary та ін. Всього у прес-турах взяло участь 26 осіб. Як
наслідок, отримано якісні та позитивні публікації про Львів у відомих українських та міжнародних
виданнях.
Проведено рекламну кампанію міста на телебаченні (5 канал та Канал новин 24), в інтернеті (6
ресурсів із 2 500 000 показами банерів), в кінотеатрах міст України – Києва, Дніпропетровська,
Донецька, Харкова, Одеси, Чернівців та Кременчука.
Вперше в Україні проведено акцію "Вихідні у Львові за півціни" – 19-20 грудня понад 70
закладів туристичної індустрії знизили на 50 відсотків свої ціни для відвідувачів. До акції приєдналися
ресторани, кнайпи, туристичні агенції, готелі, хостели, а також розважальні заклади.
Створено й розповсюджено 2 відеофільми про підготовку міста до ЄВРО 2012. Розміщено
інформацію про Львів у соціальних мережах та популярних туристичних ресурсах (Wikipedia, Lonely
Planet, Twitter, YouTube, Wikitravel, Facebook, Blogger, Вконтакте та ін.).
У 2009 році покращено технічну базу сайту www.lviv.ua – сайт було переведено на нову
платформу CMS для спрощення наповнення і внесення змін до сторінок, а також розширення
функціональних можливостей порталу й забезпечення стабільної роботи сайту. Створено розділ
"Відео" в кожній мовній версії з відеоматеріалами про Львів на відповідних мовах, а також
впроваджено фотогалерею, присвячену Львову і львівським фестивалям. Додано російську версію і
розпочато роботу над наповненням німецької версії сайту. Також створено канал на YouTube, де
подано відеоматеріали. Створено користувача на twitter.com для поширення новин та інформації про
події в місті через інтернет.
У 2009 році надано промоцію більше, ніж 50 кампаніям соціальної реклами у Львові.
Протягом 2009 року проведено ряд соціологічних досліджень, зокрема "Соціологічне дослідження
громадської думки населення міста Львова – хвиля 1 та 2".
У галузі контролю та аудиту у 2009 році проведено наступну роботу:
Перевірено та погоджено проектно-кошторисну документацію будівельних, ремонтнобудівельних, реставраційних та інших робіт для потреб міста на 1939 об`єктах загальною вартістю
при розгляді – 654 563,243 тис. грн., погоджена вартість робіт – 652010,86 тис. грн., встановлено
завищення вартості робіт на суму 2552,384 тис. грн., що дало можливість запобігти необгрунтованим
витратам бюджетних коштів та направити зекономлені кошти на виконання додаткових об`ємів робіт.
Провівши попередній аналіз неподаної на погодження кошторисної документації видно, що на
погодження не були подані об’єкти на суму 53301.7 тис.грн, розрахункова втрата бюджетних коштів
складає більше 200 тис. грн.
Перевірено достовірність вартості об`єктів самочинного будівництва для визначення суми
коштів до цільового фонду розвитку соціальної інфраструктури міста. Протягом 2009 року було
розглянуто 377 об`єктів самочинного будівництва. В результаті проведеної перевірки вартість
самочинного здійсненого будівництва збільшено на 690,644 тис. грн., що дало додаткові надходження
до бюджету в сумі близько 70 тис. грн.
У 2009 році перевірено 54 об’єкти щодо достовірності складеної інвесторської кошторисної
документації для визначення розміру інвесторського внеску на розвиток соціальної інфраструктури
міста. При цьому було донараховано 15503,7 тис.грн, бюджет додатково отримав близько 780 тис.
грн.
За 2009 рік проведено 69 перевірок, із них: 42 перевірки фінансово-господарської діяльності
виконавчих органів ради та комунальних підприємств, установ та організацій; 16 тематичних
перевірок (використання бюджетних коштів, закупівля візків, вивіз ТПВ, звернення громадян, і т.д.);
перевірено 11 комунальних підприємств щодо розгляду скарг громадян на діяння (дії чи
бездіяльність) посадових осіб львівських комунальних підприємств.
Здійснено ряд виїзних перевірок виконання робіт та використання бюджетних коштів по фактично
виконаних роботах, перевірено виконання робіт в ОСББ за кошти бюджету, проаналізовано
правомірність продажу комунального майна, подано пропозиції щодо покращення надходжень коштів
від орендної плати, експлуатаційних витрат тощо.
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Управління охорони історичного середовища
Управління охорони історичного середовища (УОІС) 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.
Продовжено співпрацю з організацією міст світової спадщини Центральної та Східної Європи.
Підготовлено та надіслано інформацію про стан збереження історичної забудови міста Львова та про
проведення міжнародних шкіл з підготовки фахівців-реставраторів. Підготовлено та надіслано звіт
про стан збереження "Ансамблю історичного центру" за 2009 рік до Комітету Світової Спадщини
ЮНЕСКО.
Здійснювалася робота в спільному українсько-німецькому проекті "Муніципальний розвиток та
оновлення старої частини м. Львова"; робота в пілотному проекті "Через старі двері в майбутнє";
робота в проекті "Спільна спадщина" (Україна-Польща).
У 2009 році взято участь у міжнародній конференції "Спільна спадщина", (м. Пасвенк, Польща), у
міжнародному семінарі на тему створення планів управління об’єктами світової спадщини для міст,
внесених до Списку Світової Спадщини ЮНЕСКО.
За наслідками роботи у 2009 році підготовлено висновки щодо проектної документації на
проведення ремонтно-реставраційних робіт на 2803 об’єктах; розглянуто та опрацьовано 63
реставраційні завдання; опрацьовано 292 проекти на встановлення вивісок та зовнішньої реклами і
малих архітектурних форм та надано відповідні висновки; підготовлено 265 висновків щодо
розташування земельних ділянок та надано 122 висновки щодо проектів відведення земельних
ділянок для будівництва та обслуговування будинків; укладено 495 попередніх договорів про
укладення в майбутньому охоронних договорів з користувачами (орендарями) пам’яток архітектури;
укладено 177 охоронних договорів з власниками (користувачами) пам’яток архітектури; підготовлено
673 інформаційних листів, довідок про приналежність будівлі до пам’яток архітектури, висновків про
передачу в користування приміщень в пам’ятках архітектури, тощо; скеровано 85 листів для негайної
ліквідації виявлених пошкоджень пам’яток архітектури, будівель на території історичного ареалу
міста.
З метою організація та координація робіт ведення обліку об’єктів культурної спадщини у 2009
році: обстежено технічний стан 430 пам’яток архітектури, будівель; проведено фотофіксацію 780
будівель на території історичного ареалу; виготовлено 27 охоронних дощок для встановлення на
будинках - пам’ятках архітектури Львова.
З метою охорони пам’яток, припинення робіт на пам’ятках у 2009 році: проведено 104
перевірки додержання вимог пам’яткоохоронного законодавства та інших нормативно-правових актів;
проведено нагляд за виконанням ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах; видано 62
розпорядження про припинення самовільних робіт; складено 51 протокол про адміністративне
правопорушення у сфері охорони культурної спадщини.
У 2009 році проведено 11 засідань консультативної ради з питань збереження культурної
спадщини, на яких розглянуто 68 проектів реставраційних робіт та історико-містобудівних
обґрунтувань, а також видано розпорядження міського голови від 15.12.2009 № 675 "Про утворення
робочої групи для координації спільного проекту Німецького товариства співпраці та Львівської
міської ради "Муніципальний розвиток та оновлення старої частини м. Львова".
У галузі охорони культурної спадщини виконано такі науково-дослідні, ремонтно-реставраційні
роботи: опрацювання проектно-кошторисної документації на об’єкти на загальну суму 59208 грн.
(вежа Вірменської церкви (коригування), реставрація балконів на пам’ятках архітектури, ремонтні
роботи даху вежі та костелу Єзуїтів на вул.Театральній, 13, ремонтні роботи даху будинку на
вул.Чупринки, 50/52);
У рамках проекту "Спільна спадщина" виконано: реставрацію 6-ти надгробків на Личаківському
кладовищі (на загальну суму 1 млн. 620 тис. грн., коштом Міністерства культури Польщі). Виконано
реставрацію надгробків А. Гротгера, М. Цємірського, М. Ісаковича, М. Шашкевича, К. Шайнохи, родини
Вензлів, невідомого поховання; другий етап комплексної інвентаризації надгробків (вартість – 106 тис.
грн., коштом Міністерства культури Польщі); реставрацію пам’ятника Я. Кілінському в Стрийському
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парку (на суму 850,3 тис. грн., коштом Міністерства культури Польщі); реставрацію стінопису
південної стіни Вірменського собору та фрески (вартість – 315 тис. грн., коштом Міністерства культури
Польщі); гідроізоляцію фундаментів пам’ятки архітектури Палацу архиєпископів (вул. Винничена, 32)
(вартість – 1 млн. 230 тис. грн., коштом Міністерства культури Польщі); реставрацію вівтарів
катедрального собору на пл. Катедральній, 1 (1347 тис. грн., коштом Міністерства культури Польщі).
В рамках проекту "Муніципальний розвиток та оновлення старої частини м. Львова" розпочато
пілотний проект "Через старі двері в майбутнє". В рамках цього проекту проведено реставрацію
вхідних дверей у житлові будинки на пл. Катедральній, 7/8, пл. Ринок, 39, пл. Ринок, 40 (фінансування
- Міністерство економічного розвитку Німеччини).
У 2009 році здійснено дослідження об’єктів культурної спадщини, які потребують рятівних та
невідкладних реставраційних робіт: обстежено, проведено фотофіксацію стану ліпного декору,
балконів 115 будинків та опрацьовано відповідні рекомендації щодо протиаварійних робіт та заходів;
організовано дослідження вівтаря "Голгофа" на вул. Вірменській, 7; проведено обстеження вітража на
вул. Герцена, 6. Складено програму реставрації.
Для популяризації справи охорони культурної спадщини взято участь у роботі над виданням
"Спадщина великого будівничого. Іван Левинський (1851-1919)", видавництво Національний
університет "Львівська Політехніка" Львів- 2009; здійснено координацію роботи міжнародної літньої
школи ЮНЕСКО (серпень 2009); організовано акції "Кольорові кулі над Львовом" 12 січня 2009 року
для визначення впливу планованої нової забудови на історичні панорами Львова; проведено семінар
про нові технології в реставрації спільно з фірмою "Ремерс" ( вересень 2009 р.).
У рамках співпраці з Політехнікою м. Гданськ (Польща) студенти Інституту архітектури
виконували ряд проектів ревіталізації окремих кварталів, зокрема пл. Митної, пл.Арсенальної.
ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар"
За господарські кошти ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар" виконало наступні роботи (послуги):
виконано ремонт надмогильних споруд історичних пам’яток силами реставраторів музею (10 об’єктів),
проведено благоустрій та ремонт основи надмогильних пам’ятників території поля № 1 біля могил
Конопницької, Карманського, Козланюка, Малишевського, гробниць Банаха, Тонського (замощено
бруківкою) та поточний ремонт гробниці Степана Банаха. Виконано поточний ремонт основ
надмогильних споруд підрядним способом (9 об’єктів); здійснено ремонт адміністративних приміщень
музею; проведено поточний ремонт "Пагорбу Слави"; встановлено таблиці з литим бронзою написом
на могилі Невідомого воїна УПА на полі № 86-а; встановлено відеообладнання на електромобілі для
трансляції екскурсійних фільмів; створено фільм "Стежками Личаківського некрополю" та серійно
розмножено для реалізації туристам; створено веб-сайт "Музей "Личаківський цвинтар" для
популяризації роботи музею; розпочато благоустрій полів №№ 79, 80, 81.
У 2009 році виконані роботи по ідентифікації останків жертв Голодомору 1946-1947 років та
підготовчі роботи для забезпечення поховання їх на Личаківському цвинтарі. Здійснено
перепоховання тлінних останків визначних діячів національно-визвольних змагань М. Капустянського,
Д. Андрієвського, О. Бойдуника, Я. Маковецького на полі почесних поховань № 67 Личаківського
кладовища.
Протягом 2009 року здійснено озеленення та зрізку аварійних дерев. Всього виконано робіт
(послуг) на загальну суму 2149,4 тис. грн. Здійснено понад 150 поховань на суму понад 1300,0 тис.
грн. Надано послуг з обслуговування туристів на території музею на суму понад 670,0 тис. грн. для
близько 100 тисяч осіб.
За кошти міського бюджету у 2009 році виконані наступні роботи (послуги): охорона
громадського порядку та безпеки на суму 200,0 тис. грн.; щоденне прибирання алей території
меморіалів "Пагорб Слави", "Личаківське військове кладовище" та історичної частини музеюзаповідника на суму 381,5 тис. грн.
ЛКП "Археологічно-архітектурна служба м. Львова" у 2009 році розробило науково-дослідну та
проектну документацію на суму 463,0 тис. грн., опрацювало проектно-кошторисну документацію на
суму 100,0 тис. грн., провело археологічні дослідження на суму 334,0 тис. грн.
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Управління з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення
Протягом 2009 року управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення розроблено "План цивільного захисту м. Львова на особливий період", продовжено
виконання "Плану першочергових заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям у м. Львові на
2009 рік", уточнено "Паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій на території м. Львова у 2009
році".
З метою попередження виникнення в місті ймовірних надзвичайних ситуацій (НС) техногенного
та природного характеру у місті впроваджено комплекс заходів, зокрема:
- 5 березня 2009 року прийнято участь у навчаннях обласних, районних і міських органів управління
та формувань Львівської територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту
(ЄДС ЦЗ);
- 14-15 квітня 2009 року комісією управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації
спільно з представниками обласних спеціалізованих служб цивільної оборони проведено командноштабне навчання з органами управління та силами цивільного захисту міської ланки Львівської
територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ на тему: "Дії органів управління та сил Львівської міської ланки
Львівської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ при виконанні заходів цивільного захисту з запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій техногенного і природного походження в екстремальних умовах
мирного часу та ліквідації їх наслідків".
Крім цього, прийнято участь: у комплексних показових навчаннях з гасіння лісових пожеж на
базі ландшафтного парку "Знесіння"; у заходах Регіональної координаційної групи
Антитерористичного центру при управлінні СБУ у Львівській області.
Забезпечено стале функціонування міського запасного пункту управління, що
підтверджується результатами перевірки комісією Кабінету Міністрів України, яка була проведена у
листопаді 2009 року.
З метою безпечного функціонування об'єктів підвищеної небезпеки, забезпечення стану
цивільного захисту і безпеки життєдіяльності проведено комісійні цільові перевірки із залученням
фахівців територіального управління Держгірпромнагляду та міської СЕС хімічно-небезпечних
підприємств.
Проведено перевірки дотримання вимог законодавства про цивільний захист, перевірки стану
цивільного захисту і організації підготовки з ЦО, БЖД, ОМЗ студентів Львівського технікоекономічного коледжу НУ "Львівська Політехніка", Львівського коледжу будівництва, архітектури та
дизайну, Львівського кооперативного коледжу економіки та права, Львівського професійного
художнього ліцею, Львівського ВПУ-29, Львівського професійного ліцею торгівлі та сфери послуг.
З метою підвищення готовності органів управління, сил та засобів ЦЗ до дій у надзвичайних ситуаціях
та їх рівня готовності до виконання завдань в місті сплановано та проведено 835 комплексних
об'єктових, штабних об'єктових та тактико-спеціальних навчань і комплексних об'єктових тренувань,
до участі в яких залучено 26290 осіб.
На обласних курсах ЦО пройшли функціональну підготовку 127 осіб керівного та
начальницького складу ЦО підприємств, установ та організацій, що складає 63,8 відсотки, на міських
курсах ЦО – 730 осіб, що становить 82,7 відсотки.
Організовано проведення заходів - Днів цивільної оборони, Тижнів безпеки дитини, до яких
було залучено більше 100 тис. дошкільнят, учнів СЗШ та ВПУ, а також більше 23 тис. студентів ВНЗ; у
заходах прийняли участь майстри виробничого навчання міських курсів НМЦ ЦЗ та безпеки
життєдіяльності та викладачі всіх шкіл та дошкільних навчальних закладів міста.
З метою визначення та вжиття конкретних ефективних заходів щодо попередження
виникнення імовірних для міста НС техногенного та природного характеру в місті протягом 2009 року
своєчасно впроваджено комплекс організаційних, інженерно-технічних та інших профілактичних
(попереджувальних) заходів:
- організовано контроль за вирішенням проблемних питань міста у сфері захисту населення і
територій від ймовірних надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
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- продовжено збір даних щодо кількості та стану зберігання на території міста непридатних і
заборонених до використання пестицидів;
- розпочато безстрокову акцію "Дні прийому ртуті від львів'ян". В ході цієї акції від мешканців міста
було отримано 42 кг ртуті.
З метою запобігання загибелі людей на водних об’єктах у квітні 2009 року виконавчими
органами Львівської міської ради виконано "Заходи з організації рятування на водах на 2009 рік". В
повному обсязі було проведено інвентаризацію водних об’єктів на території міста та визначено
балансоутримувачів водойм, які залишились безгосподарними після розпаду підприємств.
Виконано значний комплекс відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,
що сталася на території міста 3 серпня 2009 року внаслідок проходження буревію.
З метою створення, збереження і використання страхового фонду документації на об’єкти
підвищеної небезпеки та системи життєзабезпечення населення протягом 2009 року продовжено
виконання "Програми створення страхового фонду документації м. Львова на 2008-2010 роки". За
рахунок власних коштів підприємств, установ та організацій створено страховий фонд на проектнобудівельну, технічну та облікову документацію на суму 233,190 тис. грн.
Продовжена робота щодо створення резервів матеріально - технічних ресурсів для ліквідації
надзвичайних ситуацій та їх наслідків, у обсягах відповідно до затвердженої номенклатури. Станом на
01.01.2010 у міському резерві накопичено і зберігається матеріальних цінностей на випадок ліквідації
надзвичайних ситуацій на суму 111,8 тис. грн.
Для оперативної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, некласифікованих подій, що
сталися та з метою їх попередження в подальшому, комісіями ТЕБ та НС міського та районних рівнів
прийнято 1210 протокольних рішень. Всього за 2009 рік роботи комісій прийнято рішень на залучення
в інтересах господарства міста з резервного фонду міського бюджету коштів в сумі 1378,340 тис. грн.
У 2009 році управлінням проводилось постійне інформування населення про загрозу і виникнення
НС, хід ліквідації НС та заходи, які проводились щодо захисту населення і територій, надавались
рекомендації про поведінку (дії) населення в умовах НС та інших несприятливих ситуаціях.
Через ЗМІ передано 96 повідомлень та інформацій (в т.ч. по телебаченню – 19, через
інформагентства, у т.ч. через сайт Львівської міської ради – 56, проведено прес-конференцій - 7).
Протягом 2009 року на території міста зареєстровано 4 надзвичайні ситуації та 114 некласифікованих
подій, внаслідок яких загинуло 32 особи, з них 2 дітей. Постраждало 57 осіб. Надзвичайні ситуації, що
сталися в м. Львові протягом 2009 року, нанесли збитків на суму понад 12026,9 тис. грн.
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Управління державної реєстрації
Станом на 01.01.2010 у базі даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців у м. Львові містяться відомості про 15713 юридичних осіб та 32043 фізичних осіб –
підприємців.
В 2009 році вчинено 23219 реєстраційних дій, в т.ч.:
- проведено державну реєстрацію 927 новостворених юридичних осіб;
-проведено державну реєстрацію 4454 фізичних осіб-підприємців;
- проведено державну реєстрацію припинення діяльності 230 юридичних осіб;
- проведено державну реєстрацію припинення діяльності 1015 фізичних осіб-підприємців;
- до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців включено відомості
про 1264 суб’єкти господарювання та видано свідоцтв про державну реєстрацію 2193 юридичним
особам та 6246 фізичним особам – підприємцям, благодійним фондам, громадським організаціям,
зареєстрованим органами юстиції;
- проведено державну реєстрацію змін до установчих документів 2074 юридичних осіб;
- внесено зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, що
не пов’язані з внесенням змін до установчих документів – 2236 одиниць;
- внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 218 судових
рішень про припинення діяльності юридичних осіб;
- внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців інформацію
щодо: відсутності підтвердження відомостей про 326 юридичних осіб, відсутності 266 юридичних осіб
за вказаною в установчих документах адресою та про втрату оригіналів установчих документів 86
юридичними особами;
- видано виписок з Єдиного державного реєстру 1694 одиниць;
- видано витягів та довідок з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців 19600 одиниць;
- видано довідок про резервування найменування юридичних осіб 1093 одиниць.
У 2009 році зареєстровано 69 міських громадських організацій, в т.ч. 2 громадські організації
легалізовано шляхом повідомлення, 1 громадське формування з охорони громадського порядку та
державного кордону, а також зареєстровано 58 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
Від реєстраційного збору у місцевий бюджет поступило 414,2 тис. грн., що становить 83 відсотки від
запланованого показника.
Відповідно до розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 19.02.2009р. № 131/0/5-09
"Про роботу комісії з питань упорядкування обліку юридичних осіб" проведено інвентаризацію 285
об’єктів державної власності.
Для оформлення пенсій мешканцям міста надавалася допомога в установленні
місцезнаходження підприємств, установ та організацій, на яких вони раніше працювали.
Відповідно до вимог ст. 19 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців" направлено рекомендованими листами 1089 юридичним особам
повідомлення про необхідність подання державному реєстратору реєстраційної картки про
підтвердження відомостей про юридичну особу.
На веб-сторінці Львівської міської ради для суб’єктів підприємницької діяльності та осіб, які
бажають займатись підприємницькою діяльністю, розміщена інформація з питань державної
реєстрації.
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Адміністративно-господарське управління
У 2009 році у відділі "Центр обслуговування мешканців" зареєстровано 62663 вхідних
документів, що на 3,2 відсотки менше, ніж у 2008 році. Крім того, відділом "Центр обслуговування
мешканців" протягом 2009 року зареєстровано 2435 громадян на особистий прийом до керівництва
міської ради та її виконавчих органів і 5231 внутрішній документ.
З вхідних документів, зареєстрованих у 2009 році: 27919 - звернення громадян (що майже на
3,5 відсотки менше, ніж у 2008 році), 14899 - звернення від юридичних осіб, 19845 – документи
органів державної влади.
Найактуальнішими питаннями, з якими звертаються громадяни, – це модернізація,
реконструкція житлового фонду. У 2009 році за відповідними висновками і дозволами до управління
архітектури надійшло 6633 звернення, що становить 24 відсотки від загальної кількості звернень
громадян. Житлові питання порушувались у 6036 зверненнях, що становить 22 відсотки від загальної
кількості звернень громадян у 2009 році. Найчастіше громадяни звертаються щодо надання житла,
переселення з аварійного або непридатного житла, ремонту житлового фонду: дахів, ліфтів,
внутрішньобудинкових інженерних мереж тощо. Збільшилась кількість звернень з питань управління
комунальної власності. У 2009 році кількість таких звернень становить 5130 (18 відсотків від загальної
кількості звернень за 2009 рік). Кількість звернень з питань землекористування та забудови – 3342,
що становить 12 відсотків від загальної кількості звернень громадян у 2009 році.
Від органів державної влади одержано 19845 документів, що на 4 відсотки більше, ніж у 2008
році. Звернення органів державної влади розподілилися таким чином: найбільша кількість документів
– 10474 надійшла від правоохоронних органів, а саме: судів, прокуратури, державної виконавчої
служби, органів внутрішніх справ тощо. На другому місці за кількістю одержаних документів від
органів державної влади – звернення міністерств, комітетів, відомств – 3747 документів, що на 67
відсотки більше, ніж у 2008 році. Від Львівської обласної державної адміністрації надійшло 2595
документів, що на 3 відсотки менше, ніж у 2008 році.
Від юридичних осіб надійшло 14899 звернень, що на 11 відсотки менше, ніж у 2008 році. Така
тенденція щодо зменшення кількості документів, прийнятих у відділі "Центр обслуговування
мешканців" від юридичних осіб, спостерігається протягом останніх років, а саме з моменту початку
роботи управління "Дозвільний офіс", та прийняттям і реєстрацією цим управлінням вхідних пакетів
документів для подальшого здійснення виконавчими органами дозвільно – погоджувальних процедур.
Найбільшу частку від загальної кількості документів, що надійшли від юридичних осіб, становлять
фінансові звіти суб’єктів підприємницької діяльності – 17 відсотків. На другому місці за кількістю – це
звернення щодо питань комунального власності – 12 відсотків від усіх звернень юридичних осіб.
Кількість звернень з економічних питань, що стосуються бюджету, майнових сертифікатів, розрахунку
розміру внеску у розвиток соціальної інфраструктури Львова склала 10 відсотки від загальної
кількості. Одержано з питань реклами - 6 відсотків. Значна кількість звернень - 6 відсотків - стосується
питань землевпорядкування: приватизація, надання в оренду земельних ділянок, укладення
договорів оренди тощо.
У 2009 році кількість скарг зменшилася на 10 відсотків і становить 643 або 1,5 відсотка від
загальної кількості звернень громадян і юридичних осіб.
Заявники скаржилися з питань: житлово-комунального господарства (компетенція районних
адміністрацій) – 282, житлово-комунального господарства (компетенція департаменту житлового
господарства та інфраструктури) – 79, незадовільного стану інженерного та дорожнього господарства
– 40, незадовільної роботи громадського транспорту і зв‘язку – 38, землекористування – 32 та з інших
питань.
Протягом 2009 року проводилась цілеспрямована робота над покращенням якості
обслуговування мешканців міста. Зокрема було розмежовано консультаційні та реєстраційні послуги,
розміщено інформаційну довідку. Зупинившись на інформаційній довідці, мешканці можуть отримати
наступну інформацію: як оформити заяву, з чого розпочати процедуру, до чиєї компетенції належить
вирішення порушеного питання та інше. Протягом дня за допомогою до інформаційної довідки
звертається близько 200 мешканців з питань роботи виконавчих органів міської ради. До
інформаційної довідки відділу можливо звернутися і засобами телефонного зв’язку за номером 297-
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57-95. У "Центрі обслуговування мешканців" відвідувачі можуть отримати довідник городянина,
різноманітні буклети з корисною інформацією, зразки заяв для проходження адміністративних
процедур та інше. При вході у "Центр обслуговування мешканців" відвідувачів зустрічають стажери,
які допоможуть зорієнтуватись відвідувачу. Для працівників "Центру обслуговування мешканців"
запроваджено корпоративний одяг – чорні піджаки з символікою міста.
З метою підвищення якості надання консультаційних послуг у приміщенні "Центру
обслуговування мешканців" запроваджено проведення консультацій працівниками виконавчих органів
міської ради згідно затвердженого графіку. Щодня надаються консультації працівниками юридичного
управління, управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин. В окремі дні тижня у
відділі чергують працівники управлінь житлового господарства, архітектури та комунальної власності.
Для зручності львів’ян графік роботи відділу "Центр обслуговування мешканців" розширено з 8.00 до
19.00 години.
У "Центрі обслуговування мешканців" постійно проводиться опитування відвідувачів щодо
якості надання послуг. За результатами опитування 65 відсотків відвідувачів оцінюють якість і
точність наданої інформації на "відмінно". 60,5 відсотки заявників найвищим балом оцінили готовність
допомогти їм з боку працівників відділу, а 76 відсотки відвідувачів на "відмінно" оцінили ввічливість та
доброзичливість працівників.
При організації роботи враховуються кращі практики надання муніципальних послуг в Україні,
Польщі, Німеччині та інших країнах.
У 2009 році організовано 382 особистих прийоми громадян керівниками міської ради та її
виконавчих органів згідно затвердженого графіка прийому громадян.
Для зручності мешканців міста створено Центри обслуговування мешканців у районних
адміністраціях. Проводиться робота над формуванням єдиної політики в обслуговуванні мешканців та
інформаційним наповненням Центрів.
У відділ "Гаряча лінія міста" протягом 2009 року надійшло 115724 усних звернень громадян,
одержаних телефоном.
З загальної кількості – 17524 звернення щодо аварійних ситуацій: електропостачання – 1836
звернення; водопостачання, каналізація – 989 звернень; гарячого водопостачання, теплопостачання
– 355 звернень; газопостачання – 61 звернення; витоки води – 1084 звернення; питань вуличного
освітлення – 409 звернень; несправність ліфтів – 845 звернення; транспортні питання – 90 звернень;
питання житлового господарства – 9296 звернення; питання благоустрою (незадовільний стан доріг,
порушення термінів вивезення побутових відходів та інше) – 1137 звернень; з інших питань (пожежі,
порушення громадського порядку чи правил санітарно-епідеміологічного благополуччя населення та
інше) – 1422 звернення.
Загальна кількість аварійних звернень за 2009 рік порівняно з 2008 роком зросла на 29
відсотків. Збільшенню отриманих телефонних звернень сприяє широкомасштабне висвітлення в
засобах масової інформації контактних телефонів відділу "Гаряча ліня міста", зателефонувавши на
які громадяни можуть отримати оперативну і висококваліфіковану допомогу.
Порівняно з 2008 роком відбулось збільшення кількості звернень щодо: питань благоустрою
(незадовільний стан доріг, порушення термінів вивезення побутових відходів та інше) на 129
відсотків; питань житлового господарства на 69 відсотків; водопостачання, каналізації на 25 відсотків;
питань вуличного освітлення на 10,5 відсотківи; несправностей ліфтів на 5 відсотків; інших питань
(пожежі, порушення громадського порядку чи правил санітарно-епідеміологічного благополуччя
населення та інше) на 129 відсотки.
Спостерігається зменшення кількості звернень порівняно з 2008 роком щодо: гарячого
водопостачання, теплопостачання на 52 відсотки; витоків води на 40,5 відсотків; газопостачання на
36 відсотків; електропостачання на 21,6 відсотка.
Для зручності мешканцям міста у 2009 році додатково введено в дію скорочений міський
телефонний номер "1580". Інформація про цей захід широко висвітлювалась в засобах масової
інформації та роздаткових інформаційних матеріалах міської ради.
Для забезпечення оперативного реагування на звернення громадян, які надходять у відділ
"Гаряча лінія міста", в усіх районних адміністраціях та комунальних підприємствах, що обслуговують
житловий фонд (а згодом і в управлінні транспорту та зв’язку), встановлено програмне забезпечення
"Автоматизоване робоче місце "Центральної міської диспетчерської служби" (надалі – Єдина система
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реєстрації звернень). Загальна кількість активних користувачів Єдиної системи реєстрації звернень
збільшилась до 68 робочих місць. Проведено необхідні організаційні заходи щодо налагодження
роботи між службами.
Крім того, з 01.06.2009 року впроваджено "подвійний" контроль за виконанням звернень
мешканців. Суть цього заходу полягає у тому, що звернення не буде знято з контролю без
підтвердження його виконання заявником, для чого працівники відділу обдзвонюють заявників.
Для підвищення практичних навичок у роботі спільно з управлінням надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення проводились практичні заняття з реагування на сигнали оповіщення та
збору міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
Щоденно готується оперативний звіт для міського голови та першого заступника міського
голови. Додатково в оперативному звіті акумулюється інформація міських аварійних служб за минулу
зміну. Крім того, готуються: щоденні звіти про відсутність теплопостачанням і гарячого
водопостачання в житлових будинках, щотижневі звіти щодо неякісного прибирання та різноманітні
звіти за потребою виконавчих органів – моніторинг роботи районних адміністрацій, з питань перебоїв
у роботі електропостачання, витокам води тощо.
З 12.10.2009 року, розпочато роботу з електронними зверненнями громадян, що надійшли на
офіційну веб-сторінку міської ради. Звернення реєструються, скеровуються виконавцю,
контролюються надання відповідей заявнику.
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Організаційне управління
За 2009 видрукувано проектів рішень виконавчого комітету - 1682, проектів розпоряджень
міського голови - 781. Для передачі на зберігання в архівний відділ були сформовано 36 томів ухвал
міської ради, 141 том рішень виконавчого комітету, 23 томи розпоряджень міського голови.
Протягом 2009 року зареєстровано 840 ухвал міської ради, 1227 рішень виконавчого комітету, 157
протокольних доручень виконавчого комітету та 722 розпорядження міського голови. З кожного
зареєстрованого документа було виготовлено необхідну кількість копій, належним чином їх завірено
та розіслано по підрозділах. Загальна кількість виготовлених у 2009 році копій нормативнорозпорядчих документів становить 43032 примірники.
У 2009 році було підготовлено і проведено 67 засідань виконавчого комітету. На засіданнях
виконавчого комітету протягом 2009 року було розглянуто 1574 питання (в т.ч. прийнято 1227 рішень)
та надано 157 протокольних доручень. Порядок денний засідання виконкому розміщувався на вебсторінці міської ради.
У 2009 році було взято на контроль 478 розпоряджень міського голови, 144 ухвали міської
ради, 431 рішення виконавчого комітету, 157 протокольних доручень виконавчого комітету.
Відділ контролю за виконанням документів у 2009 році зафіксував 62663 вхідних документів. Серед
них 27919 звернень громадян, 14899 звернень юридичних осіб, 19845 - документів органів державної
влади.
Вид звернення
Загальна
в т.ч. взято в т.ч. кількість
кількість
на контроль
документів,
документів
надісланих
до
відома
Звернення громадян
27919
26711
1208
Документи
органів
19845
7564
12281
державної влади
Звернення
юридичних
14899
8131
6768
осіб
РАЗОМ
62663
42406
20257
Основні причини невчасного виконання питань, порушених у зверненнях це:
- диспропорція між кількістю і складністю питань, які розглядає підрозділ, та кількістю
працівників підрозділу, які здійснюють розгляд звернень та вирішення порушених у них питань
(особливо це стосується управління житлового господарства, управління архітектури);
- відсутність коштів у міському бюджеті для якісного вирішення багатьох питань (наприклад:
утримання та експлуатація житлового фонду, розвиток теплоенергетичного господарства,
експлуатація та розвиток дорожньої інфраструктури);
- неналежна якість виконання робіт або надання адміністративних послуг мешканцям;
- необхідність доброго знання виконавцями вимог Законів України "Про звернення громадян",
"Про інформацію", Інструкції з діловодства при розгляді звернень та вирішенні питань, порушених у
них, та вміння застосовувати ці знання на практиці;
- стан виконавської дисципліни у підрозділах.
Протягом 2009 року надійшло і було внесено у базу даних "Масові заходи" 581 повідомлення
про проведення 2790 масових заходів у місті.
Рішенням виконкому від 04.12.2009 № 1050 затверджено стандарти адміністративних послуг, які
надає організаційне управління, та описано процедури їх виконання.
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Управління муніципальної дружини
Працівники муніципальної дружини надавали послуги з 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; у центральному пункті
цивільної оборони; на територіях ЛКП музей "Личаківський цвинтар", Янівського, Сихівського
кладовищ, ТЗоВ "Привокзальний ринок", ДПІ "Львівдіпрокомбуд".
Управління муніципальної дружини тісно співпрацювало з працівниками ветеринарного
відділу, було проведено 15 рейдів під час яких проводилась роз’яснювальна робота з власниками
собак щодо правил утримання собак у місті Львові.
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 з ухвалою міської ради від 23.10.2008 № 2139 "Про затвердження Положення про порядок
проведення екскурсійної діяльності у місті Львові" на управління покладено повноваження
проведення перевірки правомірності екскурсійної діяльності на території міста Львова гідамиперекладачами, екскурсоводами та іншими фахівцями туристичного супроводу.
Проводилось постійне патрулювання території та забезпечення громадського порядку біля
фонтану перед Оперним театром в період функціонування фонтану. Також протягом 2009 року
забезпечувався громадський порядок під час сесій Львівської міської ради, прийому громадян
міського голови та його заступників, при проведенні аукціонів з продажу земельних ділянок і
комунального майна міста в приміщенні міської ради.
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Юридичне управління
Протягом 2009 року проведено правову експертизу на відповідність чинному законодавству
України: ухвали міської ради – 840, рішень виконавчого комітету – 1227, розпоряджень міського
голови – 722, розпоряджень міського голови з кадрових питань – 1075, наказів департаментів,
управлінь – 3493.
Взято участь у роботі 48 комісій та 21 робочої групи – 21, в т.ч.:
- участь в роботі комісії з метою врегулювання ситуації, пов’язаної з проблемами введення в
експлуатацію вищезгаданого будинку, у зв’язку з самовільною прибудовою до житлового будинку на
вул. О. Бальзака, 25. Результат роботи комісії –виконавчим комітетом Львівської міської ради було
прийнято рішення від 31.12.2009 № 1227 "Про погодження акта готовності до експлуатації –
багатоквартирного житлового будинку з прибудовою на вул. О.Бальзака, 25";
- участь в роботі комісії для розгляду депутатського звернення народного депутата України Ю.
Кармазіна для перевірки фактів незаконної діяльності приватної торгово-комерційної фірми "Сальдо",
яка розташована за адресою: м. Львів, вул. Брюховицька, 37. За наслідками роботи комісії вирішено
Львівській міській раді вступити до участі у справі за позовом гр. В-ч О.В. до Шевченківської районної
адміністрації, третіх осіб - ПТКФ "Сальдо", Криницького В.М. про визнання неправомірними та
скасування розпоряджень Шевченківської районної адміністрації в якості третьої особи без
самостійних вимог на стороні позивача;
- участь в роботі з питань передачі приміщення дошкільного навчального закладу № 9 на вул. М.
Рильського, 9, який перебуває на балансі Львівської дирекції УДППЗ "Укрпошта". Результат роботи
комісії – підписано акт приймання-передачі;
- участь в робочій групі щодо вдосконалення процедури переведення житлових приміщень у
нежитлові;
- участь в роботі комісії з питань визначення та погашення боргу перед бюджетом з плати за землю в
м. Львові;
- участь в робочій групі з питань забезпечення надходжень до міського бюджету, зокрема плати за
землю. За результатами роботи готуються позовні заяви до Господарського суду про стягнення
заборгованості по орендній платі за землю;
- участь в робочій групі з питань розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
- участь в роботі комісії з розгляду подання прокурора "Про усунення порушень законодавства"
(комісія створена для виявлення та усунення порушень у функціонуванні автомийок на території м.
Львова). За результатами розгляду скеровано вимоги до районних адміністрацій щодо посилення
контролю за діяльністю автомийок на території відповідного району;
- участь у роботі комісії для супроводження процедур запозичень;
- участь у конкурсній комісії з відбору послуг андеррайтингу та послуг платіжного агента випуску
облігацій внутрішньої місцевої позики серії С;
- участь у робочій групі зі сприяння проведенню виборів Президента України;
- участь у комісії з забезпечення контролю за ефективним використанням бюджетних коштів;
- участь у громадській комісії з житлових питань при виконавчому комітеті;
- участь у міжвідомчій комісії при виконавчому комітеті;
- участь у Міжвідомчій робочій групі з питань протидії корупції при УСБУ у Львівській області.
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Управління дозвільний офіс
Відповідно до рішення виконавчого комітету від 30.01.2009 № 10 "Про вдосконалення
дозвільної системи у сфері господарської діяльності у м. Львові" робота Дозвільного офісу
організовано за принципом організаційної єдності. Згідно з графіком в управлінні працюють місцеві
дозвільні органи: управління економіки, управління архітектури, управління екології та благоустрою,
управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин, управління комунальної
власності, управління охорони історичного середовища, управління транспорту та зв’язку, управління
інженерного господарства. Слід відмітити, що управління "Дозвільний офіс" Львівської міської ради
виконує функції обласного дозвільного центру у співпраці з регіональними дозвільними органами, які
не мають власних представництв в регіонах області. Крім того, на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 21.04.2009 № 526 управлінням "Дозвільний офіс" налагоджено співпрацю з
такими регіональними дозвільними органи як: Інспекція Держархбудконтролю у Львівській області;
Держлісгосп у Львівській області; Держгірпромнагляд по Львівській області; ГУ МНСУ у Львівській
області; СЕС м. Львова; ДЗ "Львівська обласна санітарно-епідеміологічна станція"; Управління
ветеринарної медицини у м. Львові; Держземінспекція у Львівській області; Державне управління
охорони навколишнього середовища у Львівській області; Державна інспекція з енергозбереження.
За ініціативою управління було прийнято рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від
23.10.2009 р. № 880, яким затверджено перелік адміністративних послуг, які видаються виконавчими
органами міської ради. На виконання даного рішення та наказу Держкомпідприємництва України №
116 на кожну адмінпослугу повинна бути затверджена Інформаційна картка.
Комплект послуг в рамках роботи Дозвільного офісу формувався в декілька етапів, а саме:
2007 рік – 89 дозвільних процедур, 2008 рік – 113 дозвільних процедур, 2009 рік – 138 процедур.
Створено та працює сайт "Дозвільний офіс" (http://www.city-adm.lviv.ua/dozvil/). В приміщенні
Дозвільного офісу розміщені інформаційні стенди, які містять вичерпну інформацію про перелік
послуг та необхідних документів для їх отримання.
Протягом 2009 року адміністраторами Дозвільного офісу прийнято 14680 заяв від суб’єктів
господарювання на отримання документів дозвільного характеру, що на 4 відсотки менше, ніж у 2008
році.
Із загальної кількості прийнятих у 2009 році заяв на отримання документів дозвільного
характеру (ДДХ) 73 відсоткам заявників видано дозволи та 18 відсоткам надано вмотивовані відмови.
Решта заявлених документів станом на 01.01.2010 перебуває у роботі.
Найбільша кількість заяв надійшла до управління архітектури (29,5 відсотків), управління
природних ресурсів та регулювання земельних відносин (16,2 відсотків), управління економіки (16,8
відсотків), управління комунальної власності (12 відсотків), управління охорони історичного
середовища (7 відсотків).
Крім того, у 2009 році управління "Дозвільний офіс" продовжило співпрацю з міжнародним
проектом USAID|TIBA в частині спрощення дозвільно-погоджувальних процедур, в т.ч. в галузі
будівництва.
Управління "Дозвільний офіс" у 2009 році, за підтвердженням Агентства з міжнародного
розвитку, в рамках проекту технічної допомоги "Торгівля, інвестування та розвиток підприємництва"
отримало міжнародну технічну допомогу у вигляді матеріальних цінностей на суму 63878 грн.
З метою популяризації діяльності Дозвільного офісу та обміну досвідом було організовано та
проведено у лютому 2009 року зустріч урядової делегації на чолі із першим заступником голови
Держкомпідприємництва України Галиною Яцишин з заступником директора Регіональної місії
Агентства США з міжнародного розвитку в Україні, Молдові та Білорусі Сарою Вайнз.
В рамках робочого візиту до Львівської області у березні 2009 року управління "Дозвільний
офіс" відвідав посол США Вільям Тейлор. Результатом такої зустрічі стала позитивна оцінка роботи
Дозвільного офісу, який вважається одним із прикладів ефективного налагодження процесу видачі
ДДХ за принципом організаційної єдності, а його робота та якість послуг постійно вдосконалюється.
Підтвердженням позитивної та ефективної роботи Дозвільного офісу стало визначення управління
"Дозвільний офіс" лауреатом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу в номінації "Кращий дозвільний
центр", який проводився Держкомпідприємництвом Укураїни.
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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 фахової консультативної допомоги; налагодження
співпраці з місцевими та регіональними дозвільними органами, забезпечення роботи Дозвільного
офісу за принципом організаційної єдності; запровадження дієвої системи документообігу та
посилення контрольних функцій за процесом видачі документів дозвільного характеру; мінімізація
відносин суб’єкта господарювання з представниками місцевих та регіональних дозвільних органів,
шляхом виключення участі підприємця на проміжних стадіях проходження сформованого пакету
документів між різними службами.
Разом з тим, у 2009 році спостерігалось ряд негативних тенденцій, зумовлених рядом
об’єктивних та суб'єктивних причин, а саме: недотримання термінів виконання ДДХ з боку місцевих та
регіональних дозвільних органів,що негативно впливає на ставлення підприємців до Дозвільного
офісу; наявність проміжних відповідей, які не мають ані позитивного ані негативного характеру;
довготривалий період підготовки та винесення земельних питань та питань комунальної власності на
розгляд міської ради.
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Архівний відділ
Проведено ряд заходів щодо забезпечення збереженості та обліку документів, проведено
повний цикл санітарно-гігієнічних робіт у сховищах (обезпилення, дезинфекція, контроль за
температурно-вологим режимом), реставровано 57 аркушів, відремонтовано 263 справи, 630 справ
перекартоновано, продовжувалась робота щодо дотримання пожежної безпеки і правил охорони
приміщення архіву. Зроблено перевірку наявності 4261 справи у фондах.
Розроблено номенклатури справ ряду установ освіти, охорони здоров’я, відділів РАЦС,
Шевченківського районного суду, районних виконавчих служб та інше. Проведено 7 нарад-семінарів
стосовно ведення архівної справи з працівниками податкових органів, управлінь пенсійних фондів,
комунальних підприємств, казначейств, судів. Надано 165 консультацій з питань складання
номенклатури справ, формування описів справ.
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Районні адміністрації
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Галицька районна адміністрація
Площа Галицького району становить 593,5 га. Cтаном на 01.01.2010 року кількість постійного
населення району становить 60,5 тис. осіб.
На території району знаходиться біля 300 пам’яток архітектури державного значення, що
складає 96 відсотків від їх загальної кількості в місті Львові, і 1700 місцевого значення (відповідно 50
відсотків).
В міському бюджеті на 2009 рік в загальному та спеціальному фондах було передбачено
кошторисних призначень у сумі 63370,9 тис. грн., з них відділу освіти – 40286,0 тис. грн., що складає
64 відсотки від загальної суми. Виділені на 2009 рік асигнування освоєні в межах кошторисних
призначень.
Освоєно кошти, які були виділені з резервного фонду Державного бюджету України для проведення
невідкладних заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 03.08.2009, в сумі 889,0 тис.
грн. У зв’язку з недостатнім фінансуванням з міського бюджету станом на 01 січня 2010 року по установі
виникла кредиторська заборгованість на суму 1583,9 тис. грн.
Житлове господарство
Загальна площа житлового фонду району становить 1299,7 тис. кв.м, в т.ч. комунального
фонду 105,1 тис. кв.м, приватизованого 1194,6 тис. кв.м (або 92 відсотки).
На обслуговуванні 7-ми житлово-комунальних підприємств знаходиться 2113 будинків, в
основному старовинної забудови. Житловий фонд району нараховує 24,6 тис. квартир. Визнано
ветхими 2 будинки, 11 аварійними, ліфтами обладнано 22 будинки.
За результатами фінансово-господарської діяльності за 2009 рік всі ЛКП району є
беззбитковими.
План доходів за 2009 рік з обслуговування житла виконано на 96,1 відсотків - при нарахуванні
20,5 млн. грн. (поступило 19,7 млн. грн., що на 3,1 млн. грн. більше, ніж у 2008 р.). Поступлення
коштів за квартирну плату складає 98,2 відсотків при нарахуванні 16,2 млн. грн.
За спожиту теплову енергію отримано коштів на суму 3771,3 тис. грн. При нарахуванні 3978,5
тис. грн. ЛКП "Львівтеплокомуненерго" перераховано 3866,3 тис. грн., що склало 97,21 відсотків.
За 2009 рік спостерігається зростання дебіторської заборгованості до 3,2 млн. грн., у складі якої 1,9
млн. грн. складають нарахування за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, в т.ч.
1,4 млн. грн. становить нарахування за ці послуги у грудні 2009 року.
План видатків на утримання житла виконано на 99,7 відсотків. Першочергові платежі
проведено на 100,6 відсотків, що склало 17,6 млн. грн. Кредиторська заборгованість з видатків з
обслуговування житлового фонду зменшилась у 2009 році на 0,6 відсотка.
ЛКП району не мають заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств.
Для ліквідації заборгованості мешканців за житлово-комунальні послуги ЛКП проводиться
претензійна робота:
- подано до суду 1177 позовних заяв на суму 1251,2 тис. грн.,
- судом розглянуто 1041 справа на суму 964 тис. грн.
- відкрито 786 виконавчих проваджень на суму 729,4 тис. грн.
- стягнуто коштів за рішенням суду 287,3 тис. грн.
Відповідно до судових наказів Галицькою ВДВС ЛМУЮ видано 20 постанов "Про арешт майна
боржника та оголошення заборони на його відчуження" на загальну суму 22,8 тис. грн. Галицькою
районною адміністрацією скеровано у Галицький відділ державної виконавчої служби перелік
боржників ЛКП, які пропонуються для подання на санкціоноване проникнення в квартири.
Підприємцями відповідно до угод, укладених з районною адміністрацією, проведено ремонт
фасадів на рівні першого поверху у 21 будинку (на вулицях Куліша, 1 та 26, Ф. Ліста 3, Парковій, 4,
Ковжуна 2, Каліча Гора, 8, Під Дубом, 6, Джерельна, 30, Шептицьких 18 та 25).
Для забезпечення належного технічного стану будинків у 2009 році проводились наступні
роботи: проведено поточний ремонт покрівель у 1126 будинках; виконано капітальний ремонт дахів у
45 будинках, в т.ч., за бюджетні кошти, виділені на ліквідацію наслідків буревію, 29 покрівель.
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Загалом по Галицькому району потребують капітального ремонту 506 покрівель на суму
56242,0 тис. грн., які запропоновано включити в титульний список на 2010 рік.
На 2009 рік було заплановано відремонтувати 161 сходову клітку. Вдалося відремонтувати 187
сходових кліток.
З метою ліквідації підвальних котелень у 2009 році в 11 будинках встановлено індивідуальне
опалення у квартирах (вулиці Вітовського, 37, Городоцька, 16, Драгоманова, 38, Франка, 8, Князя
Романа, 6,9, Коперника, 33, Саксаганського, 5, Снопківська, 11, Стецька, 6, Томашівського, 5).
Відповідно до міської програми ремонту балконів на період 2009-2014 років у Галицькому
районі необхідно відремонтувати 371 балкон. На 2009 рік було передбачено ремонт 66 балконів на
суму 5199,0 тис. грн. За кошти міського бюджету відремонтовано 4 балкони: вул. Городоцька, 125,
просп. Шевченка, 26, пл. Міцкевича,5, вул. Куліша, 3. Виконано поточний ремонт балконів: вул.
Тиктора, 8, вул. Курбаса, 5.
Замінено внутрішньобудинкові мережі водопостачання та водовідведення у 86-ти будинках на
суму 576,5 тис. грн., 180 будинків потребують ремонту каналізаційних мереж. Невідкладного ремонту
потребують каналізаційні мережі у 23 житлових будинках на суму 2629,0 тис. грн.
В районі проведено толоки за 1958 адресами: очищено 832 горищ, 612 підвальних приміщень,
вивезено 2397 куб.м негабаритного сміття та проведено інші роботи з благоустрою та впорядкування
території району. Проведено ремонт оголовків димо-вентиляційних каналів, пофарбовано водостічні
та газові труби, двері, засклено вікна.
Впроваджено дворазовий забір твердих побутових відходів: вул. Словацького, 16, вул. Січових
Стрільців, 10, вул. Князя Романа, 24, вул. Гнатюка, 3. Замінено 85 відсотків контейнерів на
контейнерних майданчиках. Встановлено контейнерні майданчики: вул. Насипній, 1, вул. Зарицьких,
14, 28, вул. Князя Романа, 24, вул. Кривоноса, 6.
На сходових клітках житлових будинків комунальної власності встановлено дошки для
розміщення інформацій ЛКП (графіки миття сходових кліток, поквартирне споживання енергоресурсів,
витрати по ЛКП, телефони ЛКП та ін.).
Налагоджено щоденну роботу двірників щодо очищення будинків (фасадів, брами, водостічні
труби) від рекламної та агітаційної продукції.
Впроваджена автоматизована система бухгалтерського обліку 1-С Бухгалтерія в усіх ЛКП
житлового господарства. Основними перевагами даної системи є те, що вона дозволяє щоденно
контролювати поступлення коштів від населення та стан проплат коштів за водо- та теплопостачання.
На сьогоднішній день результатом цієї роботи є те, що мешканці Галицького району мають
можливість оплачувати не лише в касах ЛКП, а і в усіх відділеннях Ощадбанку та інших комерційних
банках м. Львова.
У 2009 році створено ОСББ у 8-ми будинках, всього на території району 39 ОСББ.
Проятом 2009 року виявлено 213 об’єктів, в яких здійснено самочинне перепланування. Прийнято
розпорядженя на демонтаж 24 об’єктів, приведення до попереднього стану 12 об’єктів, узаконено 139
об’єктів. Подано до суду 25 позовних заяв, з них 8 - на демонтаж, 17 - на приведення до попереднього
стану.
Комунальне господарство
На балансі району знаходиться 234 вулиці протяжністю 71 км, площею мощення 910 тис. кв.м.
На ремонт та утримання вуличної мережі в 2009 році виділено 5358,7 тис. грн. за рахунок яких
середнім ремонтом відремонтовано 14 вулиць (Брюлова, Довбуша, Огієнка, Стрийська (частково),
Весела, Удатного, Вугільна, Валова, Підмурна, Колесси (частково), проїзд між вулицями
Саксаганського-Грушевського, Яна Жижки). Площа ремонту за рік склала понад 30,1 тис. кв.м. За
рахунок дольової участі відремонтовано вул. Староєврейську (на ділянці від пл. Міцкевича до вул.
Галицької), переведено в бруковане покриття вул. Вороного та вул. Театральну, виконано ремонт
тротуарів біля окремих суб’єктів підприємницької діяльності. Всього залучено понад 800,0 тис. грн.
Станом на 01.01.2010 лише 25 відсотків покрить вулиць Галицького району є в доброму стані, 30
відсотків - у задовільному стан і 45 відсотків покрить потребують середнього або капітального
ремонту.
Пофарбовано 1680 кв.м турнікетної огорожі, встановлено (замінено) 126 шт. турнікетів,
нанесено 18,0 км дорожньої розмітки, встановлено 74 обмежувачі заїзду транспорту на тротуари,
виконано 23 написи "Школа", встановлено 90 дорожніх знаків, відремонтовано пішохідний перехід з
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вул. Тютюнників на вул. Тарнавського та сходи у підземному переході на пл. Митній, збудовано
пішохідну доріжку з вул. Вітовського на Цитадель.
В 2009 році на утримання об’єктів озеленення району, посадку квітників, зняття аварійних
дерев, формовку крон дерев та інші роботи використано понад 3177,6 тис. грн., що на 30 відсотків
більше, ніж у 2008 році. На облаштування квітників площею 1260 кв.м використано 382,6 тис. грн.,
влаштовано 112 підвісних композицій на опорах, висаджено квіти в 128 вазах. За кошти суб’єктів
підприємницької діяльності у центрі міста влаштовано квіткові композиції "Метелик", "Герб і прапор
України", "Карта України" та квітники-реклама Райффайзенбанку.
Проведено очистку озера "Зелене Око" на вул. Кримській у парку "Снопківський", очистку
схилів прилеглих до заповідної зони "Цитадель" .
На утримання об’єктів зовнішнього благоустрою використано 7263,6 тис. грн. Впроваджено
механізоване прибирання вулиць порохотягом, встановлено понад 300 штук великогабаритних урн.
Соціально-економічний розвиток
Фінансово-економічний стан підприємств району аналізується і при виявленні порушень
розглядається комісією з питань забезпечення сплати податків, внесення інших обов’язкових
платежів, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, детінізації заробітної плати. У 2009
році відбулося 52 засідання комісії, на яких заслухано 454 керівники підприємств та 29 керівників
підприємств-боржників.
Станом на 01.01.2009 заборгованість становила 651,0 тис. грн., на 01.01.2010 - 1605,0 тис. грн.
(591,6 тис. грн. належить економічно-неактивним підприємствам, 124,7 тис. грн. - банкрутам, 888,7
тис. грн. - економічно-активним підприємствам).
Протягом 2009 року підприємствами-боржниками погашена заборгованість у сумі 1,2 млн. грн.
Проведено 136 виїзних обстежень підприємств, спрямованих на підвищення розміру середньої
заробітної плати до рівня середньогалузевого.
За період з 01.01.2009 по 01.01.2010 в районі демонтовано 9 кіосків, що функціонували без
належно оформлених дозвільних документів та 8 трейлерів за адресою: вул. І.Франка-Паркова (біля
будівлі Польського консульства). Позовні заяви щодо демонтажу ще 3-х незаконно встановлених
МАФ знаходяться на розгляді у суді. Припинено торгівлю пивом у 11 МАФах, розташованих біля
навчальних закладів.
На виконання Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" 41 заклад грального
бізнесу припинив діяльність. На сьогодні у приміщеннях колишніх гральних закладів функціонують
аптеки, магазини, перукарні, заклади громадського харчування.
В результаті проведених спільно з представниками Галицького РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській
області 323 рейдових перевірок, ліквідовано стихійну вуличну торгівлю за наступними адресами: пл.
Галицька, пл. Осмомисла, просп. Свободи, просп. Шевченка, вул. Краківська, вул. Дорошенка, проїзд
Крива Липа, вул. Шпитальна, вул. Куліша, вул. Зернова, вул. Галицька, вул. Князя Романа. Проблему
несанкціонованої вуличної торгівлі не вдалося вирішити на вул. Старій (періодично відновлюється
торгівля сільськогосподарською продукцією) та на вул. Шпитальній (торгівля промисловими
товарами).
Соціально- правовий захист дітей
В Галицькому районі проживає 14,1 тис. дітей. Станом на 31 грудня 2009 року на обліку у
відділі у справах дітей перебувало 96 дітей, з них: 72 дитини- сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування, 24 дитини, які опинились в складних життєвих обставинах, 16 дітей
отримали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.
З метою запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності, спільно з працівниками
ВКМСД Галицького РВ міліції проведено 23 рейди, під час яких виявлено 72 дітей. З них: 1 дитину
влаштовано в притулок, 44 повернуто в сім’ї і 27 у навчальні заклади. З усіма дітьми та їх батьками
проведено профілактичну роботу. Рівень злочинності серед дітей знизився у порівнянні з 2008 роком
на 50 відсотків.
З метою захисту порушених житлових та майнових прав дітей подано 4 позовні заяви до суду.
Відновлено право на житло 4 дітей, у 7 випадках попереджено відчуження житла дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
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З метою впорядкування діяльності комп’ютерних клубів у Господарському суді Львівської
області розглядається позовна заява Галицької районної адміністрації до власника комп’ютерного
клубу "Геймер" (вул. Котлярська, 11) про припинення діяльності, у зв’язку з анулюванням дозволу.
Компютерний клуб "Хатанет" (вул. Коперника, 1) функціонує без дозволу, підготовлено позовну заяву
до суду на закриття об’єкту.
Освіта
У загальноосвітніх закладах навчається 7073 учнів, в дошкільних навчальних закладах
виховується 907 дітей, в 14 групах короткотривалого перебування перебуває 183 дитини п’ятирічного
віку, що дало змогу 100 відсотково охопити підготовкою до школи дітей 5-річного віку. Є потреба у
відкритті 5 додаткових груп, які можна відкрити за рахунок добудови приміщень ДНЗ № 43 та ДНЗ №
109.
За результатами проведеного у 2009 році обліку дітей і підлітків шкільного віку на території
Галицького району зареєстровано 5566 дітей віком від 5 до 18 років та 383 дитини віком від 5-6 років.
Всі загальноосвітні заклади забезпечені мультимедійними проекторами, ноутбуками. Сучасні
комп’ютерні класи є у всіх закладах освіти, крім СЗШ № 34, 87 та ВСШ № 28. Для навчальновиховного процесу використовується 255 комп’ютерів, встановлено комп’ютер та принтер у кожному
дошкільному закладі освіти. Всі заклади освіти підключені до мережі інтернет.
У загальноосвітніх закладах району працює 839 педагогічних працівників, 9 відсотків - молоді
спеціалісти, стаж яких не перевищує трьох років. Середня заробітна плата педагогічних працівників
ЗНЗ комунальної форми власності у 2009 році становить 1707 грн., що на 140 грн. більше, ніж у 2008
році.
В ДНЗ району працює 103 педагогічних працівників з них 8 відсотків - молоді спеціалісти.
Середня заробітна плата педагогічних працівників ДНЗ у 2009 році становить 1485 грн., що на 292
грн. більше, ніж у 2008 році.
Налагоджена співпраця з освітніми закладами України та іноземними партнерами, зокрема
США, Англії, Польщі, Румунії, Австрії, Німеччини, Росії, Португалії.
Для дітей соціально незахищених категорій в закладах освіти організовано безкоштовне
гаряче харчування, літнє оздоровлення, створені умови для занять у різноманітних гуртках.
У 2009 році організовано 12 оздоровчих таборів для дітей з денним перебуванням та
одноразовим гарячим харчуванням, у яких відпочило 520 учнів. Всіма видами оздоровлення та
відпочинку було охоплено 5637 учнів
В 2009 році на утримання освітньої галузі району затверджено видатки у сумі 40286,0 тис. грн.
Протягом 2009 року здійснювався нагляд за технічним станом будівель та споруд закладів освіти
району. У кошторисі доходів і видатків на 2009 рік для проведення ремонтних робіт було заплановано
841,0 тис. грн.
У 2009 році проведено: реконструкцію системи опалення СЗШ № 9, капітальний ремонт
системи опалення НВК, СЗШ № 87 (частково), капітальний ремонт спортзалу СЗШ №№ 34, 87,
Львівської академічної гімназії, капітальний ремонт приміщень ДНЗ №№ 25, 29, 41, влаштування
шатрового даху у Львівській лінгвістичній гімназії, часткову заміну вікон у СЗШ № 3, капітальний
ремонт сантехвузлів СЗШ № 87, НВК "Школа-гімназія "Галицька", винос підвальної котельні та
встановлення теплоакумулюючих батарей у ДНЗ № 109. На дані види робіт заплановано та частково
освоєно з бюджету розвитку міста та цільового фонду робіт на суму 6 737 тис. грн.
В 2009 році завдяки плануванню лімітів енергоносіїв та контролю за їх використанням вдалося
зекономити 152, 8 тис. куб.м газу, 2,3 тис. куб.м води, 54,6 тис. кВт.год електроенергії.
Адміністративною комісією винесено 358 постанов про притягнення порушників до
адмінвідповідальності та накладено стягнень на суму 14535 грн., сплачено - 5474 грн.
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Залізнична районна адміністрація
Територія Залізничного району складає 2964 га. Чисельність населення - 115,8 тис.чол. В
районі функціонує 19 промислових підприємств, головний залізничний вокзал, приміський залізничний
вокзал, аеропорт, 4 поліклініки, амбулаторія сімейного лікаря, 5 ринків, філія Дніпропетровського
університету залізничного транспорту, 5 навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, 1 ліцей, 2 гімназії,
12 шкіл, 2 навчально-виховних комплекси школа-садок, 2 позашкільні заклади та 16 дошкільних
навчальних закладів, 15 храмів.
Видатки районної адміністрації в 2009 році становили 86 814,7 тис. грн. 84 відсотки (73,46 млн.
грн.) всіх видатків припадає на освіту району, 13 відсотків (11,0 млн. грн.) припадає на житловокомунальне господарство і 3 відсотки (2,35 млн. грн.) - на утримання апарату адміністрації.
Соціально-економічний розвиток
У 2009 році районною адміністрацією здійснювався контроль справляння ринкового збору з 6
промислово-продуктових ринків. Аналізуючи надходження в бюджет міста з цих ринків на 01.01.2010,
яке становить 770,5 тис. грн. (доведена сума плану надходжень складала 1331,9 тис. грн.) можна
зазначити про невиконання ринкового збору в сумі 561,4 тис. грн. (57,8 відсотків). Основною
причиною невиконання ринкового збору є ненадходження коштів від ТзОВ "АЙПІЄ-Л" (45,5 відсотків
від запланованих коштів), внаслідок чого суттєво знизились планові показники.
Слід зазначити, що на 2009 рік не планувалось справляння ринкового збору ТзОВ "Любінське
сяйво" (вул. С. Петлюри, 11б), тому контрольну суму взято відповідно до рішення виконавчого
комітету від 30.03.2007 № 156 "Про забезпечення надходжень ринкового збору до міського бюджету
м. Львова на 2007 р." в сумі 99,6 тис. грн.
Крім цього, відповідно до ухвали міської ради від 21.10.2009 № 2956 "Про звільнення ТОВ
"Ярмарок" від сплати ринкового збору до міського бюджету м. Львова у ІІ півріччі 2009 р." ТОВ
"Ярмарок" звільнено від сплати ринкового збору у сумі 49,1 тис. грн.
Станом на 01.01.2009 заборгованість підприємств з виплати заробітної плати становила 4998,5 тис.
грн., на 01.01.2010 – 8355,3 тис. грн.
Ріст заборгованості зумовлений банкрутством ТОВ ТК "Інтермаркет", яке знаходиться у стадії
ліквідації і заборгованість якого складає 3,2 млн. грн.
Комісією з питань забезпечення своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів,
ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, детінізації заробітної плати проведено 50
засідань, заслухано 358 керівників підприємств.
Районною комісією щодо проведення обстеження розташованих на підвідомчій території
підприємств та організацій, що мають рівень середньомісячної заробітної плати менший за
мінімальний або за середньогалузевий проведено обстеження 224 підприємства.
На 01.01.2009 величина середньомісячної заробітної плати на одного працюючого становила 1529,14
грн, станом на 01.12.2009 – 1835,12 грн.
На території району розміщено 286 малих архітектурних форм. За умови позитивного рішення
суду буде здійснено демонтаж таких малих архітектурних форм: СПД Сняданко А.В. (вул. ШирокаНизинна), СПД Мисника Я.М. (вул. Д. Апостола, 10), ПП "Явір-плюс" (вул. Кульпарківська, 108-112),
СПД Додь С.І. (вул. Бортнянського, 3), Балицька М.І. (вул. Невелика, 10), СПД Гуменецький Р.І. (вул.
Широка, 62), СПД Білик С.В. (вул. Д. Апостола, 10), ПП "Захід-клас" (вул. Патона, 4/1).
Станом на 01.01.2009 функціонувало 30 об′єктів грального бізнесу (493 гральних автомати).
Припинили функціонування 23 об'єкти. Станом на 01.01.2010 функціонує 3 об′єкти грального бізнесу
як "безвиграшні розважальні автомати" СПД Перуна Р.І. (вул. Широка, 65а, вул. С. Петлюри, 2, вул.
Виговського, 45).
Протягом 2009 року проводилась робота щодо ліквідації стихійної торгівлі на території району
та впорядкування функціонування МАФ, зокрема проведено 233 рейди із залученням працівників СЕС
та Залізничного РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області. У 2009 році демонтовано 7 кіосків, що
функціонували без належно оформлених дозвільних документів. Суттєво покращилась ситуація щодо
наявності стихійної торгівлі завдяки спільній роботі із СЕС, Залізничним РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській
області та прокуратурою району. Проте робота носить тимчасовий характер, а не постійний.
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Житлове господарство
Житловий фонд району становлять: 1264 будинки комунальної власності (32977 квартир), 39
відомчих будинків, 10 гуртожитків, 59 будинків житлово-будівельних кооперативів, 42 ОСББ.
У 2009 році у власність територіальної громади м. Львова прийнятий 1 відомчий житловий будинок
на вул. Левандівській, 9 від ВАТ "Львівський завод "Автонавантажувач" (ухвала від 03.12.2009 №
3102).
Львівським комунальним підприємством "Нове" прийнято на баланс та технічне
обслуговування праву блок-секцію житлового будинку № 55 на вул. Виговського (згідно з рішенням
виконавчого комітету Львівської міської ради від 01.08.2008 № 767 "Про передачу на баланс
львівських комунальних підприємств житлових будинків та гуртожитків ЛКП "Львівелектротранс").
Виникає проблема при передачі відомчих будинків у комунальну власність міста - довготривале
погодження балансоутримувачів житлового фонду ("Львівський завод "Автонавантажувач", ЛОРТА), а
також неналежний технічний стан будинків.
Протягом 2009 року постійно проводилась робота щодо створення об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків, в результаті чого утворено 8 ОСББ: "Озерна 2" (вул. Озерна, 2), "Наш дім
40" (вул. Бортнянського, 40), "Паркове" (вул. Чуваська, 29), "Низинна 23" (вул. Низинна, 23), "Квартал
на Головацького" (вул. Головацького, 23 – 5 будинків), "Гроно" (вул. Виговського, 31а), "Роксолана"
(вул. Роксоляни, 18), "Василина" (вул. Головатого, 16).
Відповідно до проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності та використання коштів
дев'яти комунальних підприємств у 2009 році збір квартирної плати склав 22 375,0 тис. грн. при
нарахуванні 22 557,7 тис. грн. (99,2 відсотків), за послуги з теплопостачання – 45007,8 тис. грн. при
нарахуванні 47398,2 тис. грн. (95 відсотків), за послуги з холодного водопостачання та
водовідведення - 11202 тис. грн. при нарахуванні 11551,5 тис. грн. (97 відсотків).
Основним джерелом доходу фінансово-господарської діяльності ЛКП є збір коштів за
квартирну плату.
Оплата першочергових платежів (вивіз та утилізація ТПВ, обслуговування ліфтів, ліквідація
аварійних ситуацій, електропостачання) складає 100 відсотків. Порівняно з 2008 роком (прибутки
складали 23,3 тис. грн.) фінансова діяльність ЛКП покращилась, внаслідок чого фінансовий результат
у 2009 році склав 134,9 тис. грн. прибутків.
Однак, за 2009 рік спостерігається зростання дебіторської заборгованості до 3,4 млн. грн.
Станом на 01.01.2010 дебіторська заборгованість складає 18,0 млн. грн., з якої 2,5 млн. грн.
становить квартирна плата при нарахуванні за грудень 2009 року 1,9 млн. грн. та 13,2 млн. грн.
становлять послуги з теплопостачання при нарахуванні за грудень 2009 року 6,7 млн. грн.
Для покращання збору коштів за комунальні послуги ведеться претензійна робота з
мешканцями, які допустили заборгованість з оплати цих послуг. З цього приводу подано 3737 справ
до Залізничного районного суду на суму 6440,9 тис. грн. Аналізуючи претензійну роботу, більшого
результату можна досягти шляхом ефективнішої роботи судів стосовно розгляду справ та їх
позитивного вирішення, а також ефективнішої роботи виконавчої служби, зокрема покращить
результат наявність більш детальної інформації щодо майна боржників, їх місця праці та інші.
У 2009 році ЛКП району виявили 531 об’єкт самочинного будівництва. Прийнято 562
розпорядження голови районної адміністрації про затвердження висновків міжвідомчої комісії. 324,7
тис. грн. - кошти, отримані з самочинного будівництва, за які виконана низка робіт, а саме: ремонт
систем центрального опалення (вул. Любінська, 97а і 101 – ЛКП "РАС") на суму 52,4 тис. грн.; ремонт
системи каналізаційної мережі (вул. Садова, 22, вул. Кульчицької, 4, вул. Марка Вовчка, 35 - ЛКП
"РАС") на суму 200,8 тис. грн.; ремонт мереж холодного і гарячого водопостачання (вул. Виговського,
49, вул. Любінська, 104, вул. Сигнівка, 46 - ЛКП "РАС") на суму 68,8 тис. грн.; ремонт балконів на суму
2,7 тис. грн.
За кошти, виділені з Державного бюджету України, відремонтовано покрівель, пошкоджених
стихією 03.08.2009, в 17 будинках на суму 1 100,077 тис. грн.
За кошти міського бюджету в загальній сумі 307,18 тис. грн.:
- проведений капітальний ремонт каналізаційної мережі, балконів та підпірної стіни на суму 167,543
тис. грн. (вул. Шевченка, 43, Декарта, 22, О. Степанівни, 4);
- виконаний ремонт опорних пунктів (вул. С. Петлюри, 2а, вул. Кричевського, 61) на суму 98,438 тис.
грн..
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- здійснено реконструкцію житлового фонду (реконструкція м'якої покрівлі – вул. Бр. Міхновських, 33б,
електрощитової – вул. Любінська, 91) на суму 41,2 тис. грн. за рахунок коштів спецфонду.
З доходів, отриманих від квартирної плати, працівниками ЛКП району відремонтовано:
- 310 сходових кліток в 254 житлових будинках на суму 1208,4 тис. грн.
- покрівель у 390 будинках на суму 600,8 тис. грн.;
- інженерних мереж (каналізаційних, водопровідних, електромереж, центрального опалення) в
підвалах 790 будинків на суму 492,0 тис. грн.
На території ЛКП району влаштовано 8 дитячих майданчиків.
В 2009 році проведено 24 толоки за запланованими адресами, зокрема очищено 118 підвальних
приміщень, 105 горищ, пофарбовані газові трубопроводи у 422 будинках, водостічні труби, а також
відремонтовано та пофарбовано обладнання на 48 дитячих майданчиках.
ЛКП району здійснюють функції виконавця послуг з централізованого водопостачання та
водовідведення. Контролюють даний напрямок роботи енергоменеджери ЛКП.
Комунальне господарство
Загальна площа шляхово-мостового господарства району становить 844,786 тис. кв.м, площа
тротуарів – 298,662 тис. кв.м, довжина доріг складає 111,011 км.
На утримання елементів із озеленення використано 1194,1 тис. грн., що порівняно з 2008
роком на 376,8 тис. грн. більше, в т.ч.: проведено покіс газонів на суму 415,9 тис. грн.; очищено русло
потічка "Білогорський" 50 тис. грн.; влаштовано квітників загальною площею 2645 кв.м на суму 308,7
тис. грн., що порівняно з попереднім роком збільшено площу влаштування нових квітників на 885
кв.м, а також проведено відновлення газонів на вул. Кузневича, вул. Виговського; на утримання
скверів було виділено коштів в сумі 213,7 тис. грн.; зрізано аварійних дерев на суму 31,2 тис. грн.,
здійснено формування крон зелених насаджень на суму 174, 6 тис. грн.
Природоохоронним фондом було виділено кошти на боротьбу з омелою в сумі 108,9 тис. грн.
На санітарне прибирання вуличної мережі району освоєно 6114,2 т.грн.
Відремонтовано шляхів і тротуарів площею близько 49,8 тис. кв.м на суму 4648,6 тис. грн., що
становить лише 5,89 відсотків від загальної площі проїзної частини доріг.
Здійснено середній ремонт вулиць: Городоцька (286 перехрестя з вул. Станційною, вул.
Фабричною), Рудненська, Кричевського, Олесницького, Роксоляни, 29-31, Гніздовського – Вигоди,
Братів Міхновських, Виговського, 34 – Кричевського, Городоцька, Каховська, 6, 8, 15, Кульпарківська,
Мацієвича, Моторна, Кульчицької, 4-10, Караджича, Мисливська, 15-25а, Роксоляни, 18, 21, 23, 24, 26,
57, Кульчицької, 3, 9, 11, 13, 15, Виговського, 29, Любінська, 96, Яворницького, 1а, 3а, 3, Широка, 66.
Здійснено поточний ремонт вулиць: Виговського, Городоцька, Курмановича, Любінська, Патона,
Ряшівська, Рудненська, Авіаційна, Білогорща, Д. Апостола, Кульпарківська, Петлюри, Садова,
Суботівська, Шевченка, Величка, Рівненська, Сірка, Комарова, О. Степанівни, Баштанна, Каховська,
Стороженка, Щекавицького, Сорохтея, Кузневича, Декарта, Головацького, Низинна, Баштанна,
Повітряна, Головатого, Папоротна, 32-35, Широка, 74, Лаврівського.
У 2009 році проведено роботи з ліквідації концентрації місць дорожньо-транспортних пригод на
суму 311,2 тис. грн. Також у 2009 році виконані роботи з нанесення дорожньої розмітки на суму 226
тис. грн.
Негайного ремонту потребують вулиці Кричевського, Сигнівка, Темницьких, Ливарна,
Параджанова, Кульпарківська, пл. Двірцева, Садова, Петлюри.
Видатки на житлово-комунальне господарство з загального та спеціального фондів міського
бюджету профінансовані в сумі 13534,2 тис. грн., фактичні видатки склали 14264,7 тис. грн., тобто на
кінець 2009 року виникла кредиторська заборгованість по розрахунках з підрядними організаціями в
сумі 1068,6 тис. грн.
Освіта
Станом на 01.09.2009 у районі функціонувало 9 середніх загальноосвітніх закладів І-ІІІ ст., 2
навчальні заклади ІІ-ІІІ ст., початкова школа "Світанок", 2 гімназії, фізико-математичний ліцей, 2
навчально-виховних комплекси школа-садок, навчально-виховний комплекс "Школа І ст. "Гроно", у
яких в 442 класах навчається 11689 учнів. У даних закладах функціонує 42 групи продовженого дня,
які відвідує 1262 учнів 1-4 класів. У порівнянні з 2008-2009 н.р. у закладах освіти району кількість
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класів зменшилась на 4, учнів – на 38. У другу зміну навчається 233 учні у двох закладах освіти (СЗШ
№№ 74, 75), що складає 2 відсотки від загальної кількості учнів.
Протягом 2009 року у районі функціонувало – 17 ДНЗ, 2 НВК, 2 приватні ДНЗ. З 30.10.2009 відкрито
ДНЗ "Казка" (вул. Патона, 24). ДНЗ району відвідувало 3603 дітей, що становить 48 відсотків від
загальної кількості дітей дошкільного віку, котрі мешкають на території району. Проте надалі
залишається гострою проблема забезпечення потреб населення району дошкільною освітою,
зокрема у мікрорайоні Левандівка та Любінська.
Протягом 2009 року у закладах освіти району проведена низка ремонтних робіт:
- замінено віконні блоки у СЗШ №№ 15, 40, 67, 75, НВК "Один, два, три", ДЮСШ № 1; ДНЗ № 2, 114,
180 на суму 542,34 тис. грн.;
- влаштовано металочерепичний дах у ДЮСШ № 1 на суму 61,5 тис. грн.;
- здійснено капітальний ремонт покрівлі у СЗШ № 75, відремонтовано руберойдні покрівлі у СЗШ №
60 (початкова школа); ДНЗ № № 166, 30 на суму 371,4 тис. грн.;
- виконано ремонт харчоблоків у ДНЗ №№ 51, 86, 139, 127, 136 на суму 60,1 тис. грн.;
- влаштовано пункти резервного постачання питної води ДНЗ № 180; СЗШ № 74 (смт. Рудно) на суму
106,5 тис. грн.;
- виконано ремонт опалювальної та водопровідної мережі, каналізаційної системи у СЗШ № 67, НВК
"Один, два, три", НВК "Арніка", ПШ "Світанок"; ДНЗ № № 1, 51, 166 на суму 365 тис. грн.;
- влаштовано черепичний дах над входом в СЗШ № 77 на суму 25,033 тис. грн.;
- виконано ремонт шиферної покрівлі у СЗШ № 67 на суму 45 тис. грн.;
- влаштовано гіпсокартонні стелі в коридорах СЗШ № 67 на суму 51 тис. грн.
Проведення заміни віконних блоків та ремонту інженерних мереж дало можливість досягти економії
споживання енергоресурсів, а саме: електроенергії – 67,6 тис. кВт, теплової енергії – 844 Гкал., газу –
50 куб.м, холодної води – 8,7 тис. куб.м.
За 2009 рік загальна сума видатків для утримання установ освіти становила 75782,023 тис. грн., з них
– працівникам установ освіти Залізничного району нараховано і виплачено заробітну плату в сумі –
43426,951 тис. грн. та здійснено перерахунок нарахувань по фондах на виплачену заробітну плату в
сумі – 15802,113 тис. грн.
Протягом 2009 року для забезпечення харчування дітей дошкільного віку, безкоштовного
харчування дітей початкових класів та дітей пільгових категорій використано коштів на суму 5467,476
тис. грн.
Придбано матеріалів для поточного ремонту та проведено ремонтні роботи на суму 713,9 тис. грн.
Протягом 2009 року за рахунок коштів загального фонду бюджету проведено капітальні ремонтні
роботи на суму 527,7 тис. грн. Для покращення матеріально-технічної бази установ освіти
Залізничного району було придбано предмети, матеріали, обладнання, інвентар, побутову техніку та
м’який інвентар на суму - 538,5 тис. грн. Крім цього, у всіх закладах освіти освоєно 760,77 тис. грн.
спонсорських коштів, за які виконана низка ремонтних робіт та придбані матеріальні цінності.
За спожиті енергоносії установами освіти протягом 2009 року здійснено платежі на суму – 8320,5 тис.
грн.
Для забезпечення повноцінного функціонування установ освіти Залізничного району інші
видатки в 2009 році склали 984,883 тис. грн.
Станом на 01.01.2010 на обліку у відділі у справах дітей перебуває 108 неповнолітніх. З них: 55 дітейсиріт, 53 дитини, позбавлені батьківської опіки, 6 дітей з сімей, які опинились в скрутних життєвих
обставинах.
У 2009 році було проведено 32 бесіди та лекції з дітьми під час тижнів правових знань в
навчальних закладах. 135 бесід та консультацій за місцем проживання дітей та у відділі.
Постійно контролюється зайнятість і перебування учнів у навчальних закладах. Проводяться
спілкування з дітьми, котрі ухиляються від навчання, та їх батьками, акцентується увага на
притягненні батьків до адміністративної відповідальності за невиконання покладених на них
обов’язків щодо виховання своїх дітей, з цього приводу попереджено 8 батьків.
Дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування надаються скерування для вступу до
вищих навчальних закладів. Протягом 2009 року проведено 7 засідань опікунської ради.
У 2009 році усиновлено двоє дітей, котрі перебували на обліку обома батьками та двоє дітей внутрісімейно. На обліку у 2009 році перебувало 6 сімей, які бажають усиновити дитину. 2 сім'ї у 2009
році усиновили дітей.
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Проблемою є влаштування дітей з девіантною поведінкою, оскільки у м. Львові немає центру
соціально-психологічної реабілітації, а дітей віком понад 15 років не приймає жоден заклад та їх не
усиновлюють.
Ще одна проблема полягає у тому, що питання позбавлення батьківських прав вирішуються у
судах тривалий час, внаслідок чого затримується встановлення статусу дітей та виплата пільг.
Адміністративною комісією прийнято 684 постанови та накладено стягнень на суму 20,0 тис. грн.,
добровільно сплачено штрафів на суму 10,48 тис. грн.
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Личаківська районна адміністрація
Личаківський район займає територію площею біля 28 кв.км, до складу району, як
адміністративної одиниці, входить м.Винники площею 7 кв.км. Населення району на 01.01.2010
складає 117,4 тис. осіб, в т.ч. у м. Винники – 15,2 тис. осіб.
В межах району 285 вулиць загальною площею 1285,2 тис. кв.м.
687,5 га території району займають зелені зони, а саме: регіональний ландшафтний парк "Знесіння",
лісопарк "Погулянка", урочище "Майорівка", парк на вул. Личаківській та 22 сквери.
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 геріатричний
інтернат.
У районі працюють 20 загальноосвітніх шкіл, 3 навчально-виховні комплекси школа-садок, 2
загальноосвітні навчальні заклади приватної форми власності, 15 дошкільних навчальних закладів, 1
дитячий будинок, 6 позашкільних навчальних закладів, із них 4 дитячо-юнацьких спортивних школи.
Для оздоровлення та відпочинку населення в районі функціонують 3 стадіони, 8 комплексних
спортивних майданчиків.
Личаківська районна адміністрація є уповноваженим власником 9 комунальних підприємств (8
житлово-експлуатаційних та спеціалізованого підприємства МП "Стихія").
Соціально-економічний стан
Економіку району представляють 10,5 тис. суб’єктів господарювання, з них 6,4 тис. - фізичні
особи та 4,1 тис. - юридичні особи: підприємства, організації та установи, які сплачують платежі
загальнодержавного та місцевого значення.
У 2009 році до консолідованого бюджету всіх рівнів надійшло 280,3 млн. грн., що на 121,8 млн.
грн. менше, ніж у 2008 році (60,7 відсотків). Проте, надходження до місцевого бюджету зменшилося у
порівняні з 2008 роком лише на 4,7 відсотки, а прогнозовані показники навіть перевищили на 2,2
відсотки.
Районна адміністрація постійно контролює наповнення міського бюджету. Проводиться
систематична робота з боржниками щодо сплати податків, виплати заробітної плати працівникам та її
детінізації. Протягом 2009 року проведено 48 засідань районної комісії з питань своєчасної сплати
податків, виплати заробітної плати, де заслухано керівників підприємств та організацій. Здійснено 207
виїзних обстежень підприємств. Керівникам підприємств та організацій, у яких рівень
середньомісячної заробітної плати нижчий за мінімальний та середньо галузевий розіслано
інформаційні листи щодо необхідності підняття рівня зарплати. Для вжиття заходів інформація про
порушників регулярно скеровувалась у контролюючі та правоохоронні органи.
Для усунення порушень законодавства про оплату праці, причин та умов, що їм сприяють, за
актами прокурорського реагування порушено 6 кримінальних справ, внесено 41 припис і подання,
задоволено 11 протестів, притягнуто 52 посадові особи до відповідальності. Порушено 19
кримінальних справ у сфері економічних відносин, до районного суду скеровано 16 кримінальних
справ. Всього протягом 2009 року у сфері додержання конституційних прав і свобод громадян
відшкодовано 6,7 млн. грн.
Середньомісячна зарплата на підприємствах району змінювалась впродовж року і становила
1354,08 грн. (початок 2009 року) та збільшилась на 22 відсотки до 1651,8 грн. (кінець 2009 року).
Залишається актуальною проблема заборгованості з виплати заробітної плати на економічноактивних підприємствах та організаціях району, яка за даними управління статистики станом на
01.01.2010 становить 3191,4 тис. грн. Завдяки здійсненим заходам зменшилась заборгованість із
виплати заробітної плати на ПП "Новбудсервіс" та ВАТ Агрофірма "Провесінь", але вони й надалі
залишаються найбільшими боржниками. Повністю погасили заборгованість із виплати заробітної
плати ПП "Знаюбудінвест", ПП "РПІКС", Львівське відділення державного геолого-розвідувального
інституту, ТзОВ "Європет", Львівське конструкторське бюро.
Ринковий збір в Личаківському районі справляють 10 підприємств, до складу яких входить 11
ринків. Відповідно до рішення виконкому від 28.11.2008 № 1271 "Про забезпечення надходження
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ринкового збору до міського бюджету м. Львова у 2009 році" загальна контрольна сума по ринках
Личаківського району на 2009 рік склала 1765,6 тис. грн., разом з м.Винники - 1827,6 тис. грн.
Фактичні надходження станом на 01.01.2010 склали 1554,5 тис. грн., в т.ч. по м. Винники – 107,9 тис.
грн., тобто забезпечення виконання тільки на 85,1 відсотків.
На території району розташовано 171 мала архітектурна форма (МАФ), які ввійшли в
Перспективну схему розміщення малих архітектурних форм, згідно ухвал міської ради. Районна
адміністрація постійно здійснює заходи щодо введення в правове поле їх діяльності. За 2009 рік
демонтовано 10 МАФ. Матеріали щодо демонтажу 5 МАФ знаходяться в судовому розгляді.
В результаті вжитих заходів ліквідовано стихійну торгівлю на вул. Личаківській (прилегла територія до
ринку "Винниківський"), вул. Личаківській - Тракт Глинянський (прилегла територія до міні-ринку
"Провесінь Ю.М.М.") та забезпечено торгівлю на території діючих ринків.
Ліквідовано стихійну торгівлю на вул. К. Левицького - І. Франка, вул. Зеленій - І. Франка, вул. Зеленій Ш. Руставелі.
Регулярно здійснюються рейди спільно з представниками райвідділу внутрішніх справ щодо
ліквідації стихійної торгівлі на території Личаківського району. Однак, проблемними залишаються
місця на вул. Личаківській - Козланюка, вул. Пасічній - Китайській, Дж. Вашингтона, 5-7а.
Станом на 01.01.2009 на території району функціонувало 19 закладів грального бізнесу, які на
виконання Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" припинили діяльність і змінили
спеціалізацію.
Житлово-комунальне господарство
На 01.01.2010 на території району є 5311 житлових будинків, з них 1909 комунальної
власності.
За 2009 рік знято з балансу 33 будинки, прийнято на баланс 1 відомчий будинок, 5
будинків передано ОСББ. В районі діє 65 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ),
в т.ч. 13 створено у 2009 році. Окрім того, зареєстровано 10 ініціативних груп, яким надано
консультативну допомогу. За кошти, виділені з міського бюджету для підтримки розвитку та
функціонування ОСББ, проведено ремонтні роботи капітального характеру в будинках на вул.
Личаківській, 141 та Чернігівській, 21 на загальну суму 115 тис. грн.
В ЛКП району при штатній чисельності 594 особи працює 526 (в т.ч. 95 АУП, 117 робітників, 314
двірників), бракує 55 робітників та 30 двірників.
За 2009 рік ЛКП району отримали доходів від основної діяльності на суму 18,4 млн. грн. при
нарахуванні 18,9 млн. грн. Крім основної діяльності ЛКП збирали кошти за теплову енергію та гаряче
водопостачання, а також за холодне водопостачання та водовідведення.
Протягом 2009 року проводилась претензійна робота з мешканцями, які мають заборгованість
за житлово-комунальні послуги. Передано до суду 755 позовних заяв про відшкодування боргів за
послуги з утримання будинків та прибудинкових територій на суму 762,9 тис. грн., за послуги з
центрального опалення та гарячого водопостачання 538 позовів на суму 1233,3 тис. грн. та за
водопостачання 522 позови на суму 302,1 тис. грн.
У 2009 році комунальні підприємства району покращили якість виконання щоденних робіт з
утримання будинків та прибудинкових територій, розширили перелік робіт при проведенні щомісячних
толок.
У 2009 році районною адміністрацією використано 402,5 тис. грн. від самочинного будівництва
для ремонту аварійних каналізаційних мереж, водо- і теплопостачання, балконів, сходових кліток,
демонтажу аварійної підпірної стіни та самочинних МАФ.
За рахунок коштів ЛКП відремонтовано сходові клітки, проведено поточний ремонт систем
центрального опалення, водопроводу, каналізації, покрівель, балконів, дверей тощо. Із коштів,
виділених на капремонт та власних коштів ЛКП, проведено підготовку житлового фонду району до
роботи в осінньо-зимовий період, забезпечено контроль за запуском тепла у відомчі будинки і
гуртожитки.
За кошти бюджету розвитку ліквідовано 4 будинкові підвальні котельні з встановленням
індивідуального опалення на вул. Зеленій, 19, К. Левицького, 38, Ніжинській, 33, Мечникова, 17;
проведено реконструкцію 3 підвальних котелень у багатоквартирних будинках на вул. Ш. Руставелі, 1,
Самійленка, 36, акад. Павлова, 6, а також встановлено блочну котельню на вул. Котика з ліквідацією
4 підвальних котелень.
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На ліквідацію стихійного лиха, що сталося 03.08.2009, згідно постанови Кабінету Міністрів
України було використано 258,4 тис. грн. на ремонт пошкоджених покрівель будинків на вул.
Новознесенській, 88 і 97, Щоголева, 13, Личаківській, 70, Довбуша, 6б та Кармелюка, 5.
У багатоповерхових будинках району є 175 ліфтів, 110 з яких експлуатуються більше 25 років.
Через порушення термінів ремонту було тимчасово призупинено роботу 3 ліфтів. Для приведення
ліфтового господарства до належного технічного стану необхідно більше 800 тис. грн.
У зв’язку з обмеженим фінансуванням є неможливим вчасне проведення капітального ремонту
житлових будинків, що спричиняє до виникнення їх аварійності. На даний час в районі 14 будинків
визнано аварійними, що загрожують обвалом.
На проведення робіт з благоустрою об’єктів комунального господарства на 2009 рік у
загальному фонді міського бюджету було передбачено 9,8 млн. грн. Протягом 2009 року додатково
були виділені бюджетні кошти на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією
шляхів, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, на охорону і раціональне використання
природних ресурсів.
За 2009 рік виконано поточний ремонт вулично-шляхової мережі району площею 33,2 тис.
кв.м, серед них ремонт вулиць Довбуша, Богданівської, внутрішньо-квартального проїзду на вул.
Пекарській, 55, прибудинкових територій на вул. Пасічній, 88-98 та 102, Шафарика, 6 та 10, ремонт
тротуарів на вулицях М. Кривоноса, Зеленій, 70-72, Переяславській, ямковий ремонт на 98 вулицях.
Очищено 1324 шт. і відремонтовано 32 шт. дощоприймачів; проведено промивку 763 м дощової
каналізації, встановлено 258 п.м нових, відремонтовано 118 кв.м та пофарбовано 2288 кв.м
турнікетів; влаштовано металеві огородження газонів та узбіч в кількості 645 п.м. Проведено
фарбування 35 зупинок громадського транспорту, ремонт 3 зупинок та встановлено нову зупинку на
вул. Медової Печери, 38. Влаштовано дорожню розмітку на магістральних вулицях площею 5369
кв.м. Встановлено нові дорожні знаки в кількості 127 шт., пофарбовано існуючі – 403 шт.
Завершені роботи із заміни магістрального водогону від насосної "Кривчиці" до вул. Пасічної,
що суттєво покращить водопостачання району.
Завершено ремонт аварійного каналізаційного колектора на вул. Переяславській - Грицая,
силами ЛМКП "Львівводоканал" оперативно замінено 100 м каналізаційного колектора на вул.
Личаківській.
У 2009 році повністю каналізована вул. Митрополита Липківського, замінено аварійну ділянку
на вул. М. Кордуби, продовжувалося каналізування мікрорайону вул. Зубрицького-Корейської (до вул.
Милятинської).
У весняний та осінньо-зимовий періоди виконувались роботи зі зняття аварійних та
сухостійних дерев, санітарної і формувальної обрізки дерев на вулицях і на прибудинкових територіях
в кількості 1284 шт. Висаджено 107 шт. нових насаджень на вул. Зеленій, Пасічній, Дж. Вашингтона,
Харківській, О. Архипенка, К. Левицького; висаджено 16,5 тис. шт. квіткової розсади на квітниках на
вул. Личаківській, К. Левицького, Б. Хмельницького, пл. Петрушевича, Митній, у Верхньо-Зеленому
сквері. Відновлено газони на вул. К. Левицького і М. Кривоноса.
За кошти, виділені з природоохоронного фонду, проведено благоустрій скверу на вул.
Богданівській з влаштуванням спортивних та дитячих майданчиків, поліпшення стану озер на вул.
Вахнянина, 29 та в лісопарку "Погулянка", проведено обрізку дерев, які поражені омелою.
Постійно ведеться санітарне прибирання всіх вулиць, площ, скверів та зелених зон як механізованим,
так і ручним способом, в т.ч. із застосуванням вакуумно-підмітальних машин ЛКАТДП-1339. Протягом
2009 року ліквідовано звалища сміття на вул. Над Джерелом та на схилах парку "Погулянка".
За бюджетні кошти на території району влаштовано 9 дитячих майданчиків на вулицях Пасічній, 9296, Вашингтона, 11, Китайській, 2, Старознесенській, 56, Молочній, Глинянський Тракт, 161г, К.
Левицького, 75а, Грицая, 18, Ялтинській, 1 на суму 377,7 тис. грн.
На 01.01.2010 кредиторська заборгованість за виконані роботи у комунальному господарстві
становила 585 тис. грн., за ремонт будинків 41,2 тис. грн. Не відшкодовані з Державного бюджету
України пільги і субсидії на суму 436,4 тис. грн.
Освіта
Особливістю 2009 року є те, що вперше за останні 10 років відбулося збільшення контингенту
учнів шкіл району. Так, на початок 2009-2010 н.р. в денних загальноосвітніх навчальних закладах
району навчалося 9032 учнів, що на 23 більше, ніж у минулому навчальному році. Незважаючи на
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збільшення контингенту учнів вдалося, шляхом ущільнення, скоротити кількість класів з 372 до 370,
що дало можливість покращити середню наповнюваність – з 24,2 до 24,4 учнів на один клас.
В районі функціонує 15 дошкільних навчальних закладів, 3 навчально-виховних комплекси, 1 дитячий
будинок.
Дошкільні навчальні заклади відвідує 2575 дітей, що на 52 дитини більше, ніж в минулому році.
Дошкільним вихованням охоплено 72 відсотки дітей району (від 3 до 6-ти років), у т.ч. 92 відсотки
дітей п’ятирічного віку. Додатково відкрито 2 нові групи в ДНЗ № 45 та ДНЗ "Барвінок".
Важливу роль в реалізації виховної роботи відіграють позашкільні заклади, в яких займаються учні
шкіл району. Гуртковою роботою у 2009 році охоплено 5830 дітей (64,5 відсотки від загальної кількості
дітей в районі), що на 21,8 відсотків більше, ніж у 2008 році.
На кінець 2009 року у загальноосвітніх навчальних закладах району з числа соціальнонезахищених навчалось: 74 дитини-сироти та дітей позбавлених батьківського піклування, 85 дітейінвалідів, 281 дитина з малозабезпечених сімей, 663 дитини з багатодітних сімей, 47 дітей
постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.
Усіма видами харчування в загальноосвітніх навчальних закладах охоплено 100 відсотків
учнів. Гарячим харчуванням охоплено 57 відсотків учнів.
Влітку 2009 року було організовано діяльність 16 пришкільних таборів з денним перебуванням,
в яких відпочило 1544 дітей. У стаціонарних оздоровчих таборах "Ватра" та "Старт" відпочивали 127
дітей.
У 2009 році проводилася робота щодо обліку споживання та аналізу дотримання лімітів споживання
енергоресурсів закладами освіти району. У порівнянні з 2008 роком по всіх видах енергоресурсів
досягнуто суттєвої економії: електроенергії спожито на 17,3 відсотків менше, ніж у 2008 році, теплової
енергії – на 10,5 відсотків, газу – на 20,9 відсотків, холодної води – на 18,3 відсотків.
Протягом 2009 року у закладах освіти Личаківського району проведено ремонтно-будівельні роботи
на суму 7,1 млн. грн.
Станом на 31.12.2009 на обліку у відділі у справах дітей районної адміністрації перебуває 107 дітей,
зокрема: 31 дитина-сирота, 56 дітей, позбавлених батьківського піклування, 20 дітей, які опинились в
складних життєвих обставинах.
У 2009 році 556 індивідуальних бесід з дітьми та їх батьками та 16 лекцій, тренінгів в
навчальних закладах району. Пріоритетом у роботі була реалізація сімейних форм опіки над дітьмисиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, що дозволило 13 дітей влаштувати під
опіку громадян. Грунтовна робота з питань усиновлення дала можливість 16 дітям знайти сім’ю. Для
надання адресної допомоги та ресоціалізації дітей з кризових сімей налагоджена робота з
громадськими організаціями та благодійними фондами м. Львова.
Адміністративною комісією при районній адміністрації розглянуто 304 протоколи про
адміністративні правопорушення.
Працівниками відділу Державного реєстру виборців проводилось первинне та щоквартальне
уточнення персональних даних 27277 виборців, які включені до Реєстру, розглянуто 1354 письмових
заяв виборців, з них - щодо включення до Реєстру - 154, зміни персональних даних - 1087, зміни
виборчої адреси - 113.
В приміщенні будівлі адміністрації проведено поточний ремонт 2-го поверху на суму 40,3 тис.
грн., ремонт вбиралень на 1-му поверсі на суму 30 тис. грн., повністю завершено встановлення
комп’ютерної мережі у всіх кабінетах, закуплено комп’ютерної техніки на суму 8,5 тис. грн., в актовому
залі замінено крісла на суму 3,8 тис. грн., проведено архівування документів на суму 10 тис. грн.
На базі загально-організаційного відділу в районній адміністрації створено районний Центр
обслуговування мешканців. Працівники центру надають мешканцям району усі види інформаційноконсультаційних послуг з питань, віднесених до компетенції міської ради, здійснюють прийом і
реєстрацію документів, запис до керівництва.
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Сихівська районна адміністрація
Площа Сихівського району – 1756,7 га., чисельність населення району станом на 01.01.2010
становить 150,971 тис. осіб. Вся територія Сихівського району умовно розділена на 4 житлові масиви:
Сихів, Новий Львів, район вулиці Дністерської, Бондарівка (р-н вул.Стрийської). На території району
розташовано 1677 житлових будинків заг.пл. 4409,52 тис. кв.м, а також 108 вулиць, 1 проспект, 1
майдан, протяжність яких складає 106,5 км., 2 парки ("Залізна вода" та імені Папи Римського Івана
Павла ІІ), 1 лісопарк "Зубра", 5 скверів.
Сума надходжень податків з доходів фізичних осіб до міського та державного бюджетів за
2009 рік становить 81688,752 тис. грн. За січень – грудень 2009 року до бюджету м. Львова від
платників Сихівського району надійшло доходів в сумі 14265,1 тис. грн. За 2009 рік повністю
забезпечено фінансування видатків по заробітній платі, енергоносіях, харчуванню. У 2009 році
спрямовано на захищені статті бюджету: на заробітну плату – 49745,8 тис. грн., на нарахування на
заробітну плату – 17732,4 тис. грн., на медикаменти – 40,5 тис. грн., на продукти харчування – 5578,8
тис. грн., на енергоносії – 14965 тис. грн.
Рівень виконання планових показників зі збору за паркування автотранспорту за звітний період
становить 101,4 відсотка (при планових показниках 826,734 тис. грн. фактичне надходження збору за
2009 рік становить 838,434 тис. грн.).
Рівень виконання планових показників ринкового збору за 2009 рік становить 101,6 відсотка фактичне надходження 2342,9 тис. грн.
Соціально-економічний розвиток
На виконання заходів, затверджених міською комісією з питань ліквідації заборгованості з
виплати заробітної плати, забезпечення своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових
платежів, та детінізації заробітної плати проведено 49 засідань районної комісії, на яких заслухано
470 керівників підприємств та приватних підприємців з питань мінімізації заробітної плати та 151
керівника (в т.ч. повторно) з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати; суб’єктам
підприємницької діяльності скеровано понад 800 листів, проведено 264 виїзних обстеження та 412
телефонних розмов.
По підприємствах, які не дотримуються взятих зобов’язань з підняття рівня заробітної плати,
скеровано 62 листи в Територіальну державну інспекцію праці, 15 листів в прокуратуру, 14 листів у
Відділ державної служби по боротьбі з економічною злочинністю ГУ МВС України у Львівській області
та 12 листів у Державну податкову інспекцію Сихівського району. Протягом 2009 року заборгованість
з виплати заробітної плати зменшилась на 3099,0 тис. грн. Скеровано 108 листів в прокуратуру та
Територіальну державну інспекцію праці (в т.ч. повторно) по 48 підприємствах, які допустили
заборгованість з виплати зарплати. Прокуратурою Сихівського району відкрито 11 кримінальних
справ по ст. 175 Кримінального кодексу України щодо невиплати заробітної плати.
За даними Пенсійного фонду середня заробітна плата на підприємствах Сихівського району на
початок року становила 1531,92 грн., а на кінець року зросла на 15,8 відсотків та становила 1774,46
грн.
Протягом 2009 року у Сихівському районі зареєстровано 179 юридичних осіб та 898 фізичних
осіб-підприємців. Платниками окремих видів податків стали 85 юридичних та 38 фізичних осіб
У результаті проведеної роботи районною адміністрацією з суб'єктами підприємницької діяльності
щодо отримання документів на землекористування та дозволів на здійснення торгівельної діяльності,
надання послуг з 313 малих архітектурних форм, розташованих на території району, дозволи
отримали 270. Решта суб'єктів підприємницької діяльності подали документи на розгляд для
отримання документів на землекористування.
Спільно з представниками Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області протягом 2009
року проведено 260 рейдів із недопущення несанкціонованої вуличної торгівлі на території району, в
ході яких зменшилась кількість випадків стихійної торгівлі на вул. М. Драгана, 1 та на просп. Червоної
Калини, 109. Для підвищення результативності роботи в цьому напрямку необхідно збільшити
кількість працівників патрульно-постової служби для патрулювання вулиць району, особливо у вихідні
та святкові дні.
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Освіта
На території Сихівського району функціонує 41 заклад освіти і, незважаючи постійні зміни у
мережі класів та кількості учнів, у перший клас у 2009 році пішли 1358 учнів, що на 95 дітей більше у
порівнянні з 2008 роком.
Учасниками зовнішнього незалежного оцінювання у 2009 році стали 970 учнів 11-х класів, а
двоє з них отримали найвищий бал і були учасниками зустрічі з Президентом України у м. Києві .
У 2009 році закінчили школу і отримали атестати про повну загальну середню освіту 1063 11класників, з них 27 учнів нагороджено золотими медалями, 24 - срібними. Поступили у вищі навчальні
заклади 939-випускників.
Дитяча школа народних мистецтв, Центр дитячої та юнацької творчості МЖК-1, Дитячий центр
туризму, спорту та екскурсій та Дитячо-юнацька спортивна школа № 3 відповідно до концепції
позашкільної освіти та виховання організовують роботу за такими напрямками: художньо естетичний, туристсько - краєзнавчий, еколого - натуралістичний, спортивний. Гуртківці і педагогічні
працівники цих закладів були учасниками та організаторами районних, міських, обласних,
всеукраїнських, міжнародних виставок, фестивалів, конкурсів і змагань.
На території району функціонує 2 музичні школи, одна з яких вже відсвяткувала своє 20-річчя.
В районі проживає 9103 дитини дошкільного віку. Охоплено вихованням у дошкільних
навчальних закладах 64 відсотки таких дітей. Впродовж 2009 року відкрито дві дошкільні групи у НВК
"Школа - садок "Софія". Проводяться роботи з відновлення ДНЗ на вул.Чукаріна, 9. З метою ширшого
охоплення дошкільнят суспільним вихованням з вересня 2009 року збільшено набір у дошкільні групи
гуртків різних профілів: мистецького, художнього та інтенсивного розвитку (охоплено майже 500
дітей).
Завершена комп’ютеризація навчальних закладів району. В школах працює 422 комп'ютери, 19
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 НВК "Школа-гімназія "Сихівська" працює Дистанційний центр
навчання хворих дітей. СЗШ № 32 обладнана сучасним кабінетом біології завдяки програмі
комп’ютеризації. Відремонтовано плавальний басейн у СЗШ № 84; завершено облаштування
шатрового даху в СЗШ № 32, ремонт дахів у ДНЗ №№ 181, 183; повністю замінено вікна на
пластикові у СЗШ № 72 і у ДНЗ №№ 35, 170; частково замінено вікна у СЗШ № 95, у актових та
спортивних залах СЗШ №№ 32, 90, 93, ДНЗ № 183. Повністю замінено санвузли у СЗШ № 72 та
проведено ремонти санвузлів у всіх ДНЗ району.
У 2009 році на утримання освітньої галузі району використані видатки в сумі 83214,3 тис. грн.
що на 10557 тис. грн. більше, ніж у 2008 році. Управлінням освіти Львівської міської ради та районним
відділом освіти профінансовано капітальні та поточні ремонти на суму 5739,4 тис. грн. тис.
Безкоштовним харчуванням в школах було охоплено 5065 дітей.
В шкільних басейнах проводяться заняття для дітей пільгових категорій. Діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування отримали допомогу в розмірі 400 грн. кожен, а при закінчені
школи вони отримали додаткову допомогу в розмірі 1200 грн. кожен.
Влітку 2009 року організовано відпочинок для 608 дітей у пришкільних та стаціонарних
таборах.
Протягом 2009 року здійснювався соціальний захист та супровід над 119 дітьми, з них: 35
дітей-сиріт, 78 дітей позбавлених батьківської опіки, 6 – на профілактичному обліку (діти, які
опинились в складних життєвих обставинах). Проведено 39 рейдів "Діти вулиці", "Урок" під час яких
виявлено 14 дітей, з яких 4 поміщено у притулок для неповнолітніх ЛОДА, 10 - повернено в сім’ю та
навчальні заклади. Надано сприяння у влаштуванні у навчальні заклади, будинки дитини, прийомну
сім’ю, дитячі будинки сімейного типу - 5 дітей. З числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської
опіки усиновлено 4 дитини. Ініційовано відібрання 5 дітей з дисфункційних сімей від 3 батьків без
позбавлення їх батьківських прав, позбавлення батьківських прав 4 батьків відносно 7 дітей.
Підготовлено висновки щодо доцільності позбавлення 39 батьків відносно 42 дітей та прийнято
участь у 277 судових засіданнях по захисту прав дітей. Ініційовано погашення заборгованості за
житлово-комунальні послуги для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківської опіки на суму понад 10
тис. гр. та направлено 5 дітей-сиріт для пільгового поступлення у вузи м. Львова;
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З метою профілактики злочинності, бездоглядності та жебрацтва серед неповнолітніх з
10.08.2009 по 23.08.2009 в рекреаціях церкви Різдва Пресвятої Богородиці організовано та проведено
Центр активності та змістовного дозвілля для дітей різних категорій, які перебувають на обліку у
відділі у справах дітей, організовано 3 екскурсійні поїздки в історико-культурний заповідник "Тустань",
"Чортові скелі" (м. Винники) та Олеський замок, залучено 6 підоблікових до участі в таборі "Дубино".
Житлово-комунальне господарство
Відділ житлового господарства координує роботу 8 комунальних підприємств, що
обслуговують житловий фонд району. На кінець 2009 року заборгованості з виплати заробітної плати
перед працівниками ЛКП немає. Найвища заробітна плата у 2009 році була в ЛКП "Старий Сихів" та у
ТзОВ ЖЕП "Стимул Сихів", найнижча – в ЛКП "Дністер".
Квартирної плати за 12 місяців 2009 року зібрано 99,4 відсотків, при запланованих 32072,2 тис.
грн. зібрано 31881,4 тис. грн. Заборгованість щодо квартирної плати складає 1061,3 тис. грн. За 2009
рік оплата мешканцями за центральне опалення становить 95,3 відсотків, заборгованість станом на
01.01.2010 –10844,5 тис. грн. Оплата мешканцями за холодне водопостачання склала 96,5 відсотків,
а заборгованість – 863,6 тис. грн.
Налагоджена співпраця з судом щодо розгляду стягнень заборгованостей за комунальні
платежі: подано в суд 4581 позовна заява на суму 6406,7 тис. грн., розглянуто судом 4423 позовних
заяви на суму 6288,2 тис. грн, залишились нерозглянутими 158 позовних заяв на суму 118,5 тис. грн.
За 2009 рік передано у виконавчу службу Сихівського району 1479 виконавчі листи на суму 2286,4
тис. грн., по яких відкриті виконавчі провадження. Стягнуто виконавчою службою 1142,1 тис. грн.
Житлово-комунальними підприємствами використано кошти на поточний ремонт в сумі
6963,28 тис. грн. Проведено ремонт покрівель у 302 будинках загальною площею 17345 кв.м,
водостічних труб у 175 будинках, відремонтовано та пофарбовано 196 сходових кліток у 96 будинках,
цоколів у 81 будинках, відремонтовано 463 дверей та 699 вікон у під'їздах житлових будинках;
проведено фарбування газових труб у 175 будинках. Також проведено ремонт покрівель,
пошкоджених внаслідок буревію 03.08.2009 у 2 будинках на суму 25,215 тис. грн. На ремонт будинків
комунальної власності використано 1354,4 тис. грн., з них 520 тис. грн. – на будинки, які передані від
відомств. Також на поточний ремонт житлового фонду використано 88,032 тис. грн., отриманих від
санкцій за самочинне будівництво.
На виконання заходів з підготовки житлового фонду до зими проведено ремонт 386 системи
центрального опалення, 146 систем гарячої води, 8 опалювальних печей, підготовлено 706
елеваторних вузли, утеплено під'їзди та сходові клітки у 638 будинках, горища у 481 будинках, та
підвали у 495 будинках.
На території району функціонує 71 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків
(ОСББ). Протягом 2007 – 2009 років спостерігається тенденція до збільшення кількості ОСББ, а саме:
у 2007 році створено 8 таких об'єднань, у 2008 році – 12, а у 2009 році – 13. В 2009 році на ремонтні
роботи в будинках ОСББ використано 742,6 тис. грн.
Міжвідомчою комісією розглянуто 92 факти самовільного будівництва, в результаті чого 45 об'єкт
погоджено, демонтовано – 8.
Протягом 2009 року у перший та третій тиждень місяця проводяться толоки зі санітарії:
організовуються роботи з прибирання газонів, прибудинкових територій, підвалів, горищ, вивозиться
великогабаритне сміття, проводяться ремонти підвальних інженерних комунікацій.
Проведено ремонт вул. Скорини на суму 530 тис. грн., ремонт вул. Стрийської (на ділянці від
в’їзду в місто до вул. Хуторівки) на суму 10250 тис. грн. Розпочато роботи по влаштуванню паркової
зони ім. Папи Римського Івана Павла II, на даний час підрядною організацією КП "Львіврембудпостач"
виконано робіт на суму 930 тис. грн.
Протягом 2009 року на утримання об'єктів благоустрою, проведення капітального ремонту та
реконструкції дорожнього покриття вулиць району освоєно 15433,807 тис. грн. Рух фінансів
проводився згідно з помісячними планами.
На обслуговуванні відділу комунального господарства знаходиться 4 шляхопроводи, 81,5 км
доріг, 77,2 км тротуарів. Протягом 12-ти місяців 2009 року на 37 магістральних вулицях району та
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шляхопроводах, виконаний ремонт асфальтобетонного покриття загальною площею 45211 кв.м із
залученням машини для вирізки спрацьованого асфальтобетонного покриття "Virtgen", а також
спеціальної машини з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття типу "Savalko". Постійно
проводилась робота з очистки та промивки дощоприймачів у кількості 1258 штук на загальну суму
205,4 тис. грн.
Для забезпечення безпеки руху пішоходів у місцях інтенсивного руху автотранспорту було
влаштовано 210 п.м. турнікетної огорожі на вул. Сихівській, вул. Зубрівській, просп. Червоної Калини,
вул. Хуторівка, пофарбовано існуючі турнікети площею 6848 кв.м і відремонтовано 141 кв.м на суму
209,0 тис. грн. Нанесено дорожню розмітку на всіх магістральних вулицях протяжністю 46 716 м і
нанесено написи "Школа" (46 шт.) на суму 343,5 тис. грн. Нанесено розмітку "Зебра" холодним
пластиком 406 кв.м на суму 119,5 тис. грн.
Спільно з інспекторами відділу організації з безпеки руху УДАІ м. Львова проводилися комісійні
весняні та осінні обстеження технічного стану вулично-дорожньої мережі та складалися відповідні
акти. При виявленні відділом УДАІ м. Львова технічних недоліків в утриманні вулично-дорожньої
мережі направляються в районну адміністрацію приписи для реагування та вжиття відповідних
заходів (отримано 16 приписів, які виконані). У 2009 році встановлено 85 нових дорожніх знаків та
проведено ремонт 445 існуючих.
У 2009 році з місцевого бюджету на утримання зелених насаджень (газонів, скверів, квітників,
дерев, живоплоту, доріжок) загальною площею 64 га освоєно 1824,0 тис. грн. Особлива увага
приділялась утриманню скверу біля КОЦ ім. О.Довженка - висаджено на квітниках 24355 штук
розсади квітів на загальну суму з утриманням квітників на 120,0 тис. грн. Виконані роботи з формовки
крон дерев та обрізки гілок від мережі зовнішнього освітлення, зняттю аварійних та сухостійних
дерев, проведена стрижка живої огорожі на вул. Зеленій, вул. Луганській, на що було освоєно 155,0
тис. грн. Окрім цього, з міського бюджету природоохоронного фонду було виділено та освоєно кошти
у сумі 109,0 тис. грн. для проведення заходів з боротьби з омелою (санітарне обрізання крони;
знесення дерев, вражених омелою на більше ніж 60 відсотків).
Санітарна очистка в районі, яка здійснювалась на магістральних дорогах, розділена на
механізоване прибирання, яке виконувало "АПП Львівське", прибирання вакуумною машиною – ЛКП
ЛШП Галицького району та ручне прибирання прибордюрної частини дороги, тротуарів та площ.
Видатки на санітарну очистку в районі становили 51156,0 тис. грн., з них на механізоване прибирання
1327,4 тис. грн., а на вакуумну машину – 207,0 тис. грн. Об’єкти санітарної очистки утримувались в
задовільному стані, район постійно справлявся з прибиранням магістральних доріг, для чого
особливо в зимовий період залучались два грейдери з підприємств району та інша необхідна техніка.
В 2009 році надано послуг з видачі дозволів на виконання будівельних робіт, ремонту споруд,
прокладку мереж, та робіт з благоустрою в кількості 213 звичайних та 896 аварійних.
Адміністративною комісією винесено 373 постанови, в т.ч. про накладення 309 адміністративних
стягнень у вигляді штрафів на суму 15 538 грн.
Для потреб Сихівського райвідділу міліції за кошти міського бюджету відремонтовано
приміщення двох дільничних опорних пунктів та закуплено оргтехніку і меблі на загальну суму 98,7
тис. грн., в т.ч. капремонт на 71,7 тис. грн., а основні засоби – 27, тис. грн.
Для оперативного інформування мешканців району ведеться співпраця з місцевою газетою
"Шувар-інфо", що розповсюджується безкоштовно.
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Франківська районна адміністрація
Площа території району становить 18,9 кв.км, чисельність наявного населення Франківського
району м. Львова станом на 01.01.2010 складає 148 625 осіб.
Ухвалою Львівської міської ради від 12.01.2009 року № 2312 затверджено загальний обсяг
видатків бюджету Франківської районної адміністрації на 2009 рік в сумі 97 429,4 тис. грн, з них 90
442,0 тис. грн. - загальний фонд та 6 987,4 тис.грн - спеціальний фонд. Найбільшу питому вагу у
загальному обсязі видатків району займають освіта - 86383,2 тис.грн або 83,0 відсотки та житловокомунальне господарство - 9721,0 тис.грн або 9,9 відсотка.
Протягом 2009 року додатково виділено на потреби району – 8273,4 тис.грн із загального
фонду міського бюджету (з них 6277,2 тис. грн. на заробітну плату працівникам освіти району, 1787,9
тис. грн. – на ремонт дахів, пошкоджених під час буревію 03.08.2009) та 3832,4 тис.грн із спеціального
фонду міського бюджету (з них 2690 тис. грн. на ремонт доріг, 149,0 тис. грн. на боротьбу з омелою
білою, 647,7 тис. грн. для оплати заборгованості та проведення капітального ремонту установ освіти
району).
Після внесених змін уточнений план на 2009 рік склав 108016,1 тис. грн., що на 10,8 відсотка
більше від затвердженого бюджету. Фактичне виконання за звітний рік - 103 606,1 тис. грн.
Соціально-економічний розвиток
За даними державної податкової адміністрації у районі зареєстровано 12,8 тис. суб’єктів
господарювання, що на 300 більше, ніж у 2008 році, з них: фізичні особи - 8,3 тис., юридичні особи 4,5 тис.
Районна адміністрація постійно контролює стан наповнення міського бюджету. Проводилась планова
робота з підприємствами - боржниками щодо сплати податків, виплати заробітної плати працівникам
та її детінізації. За результатами проведеної роботи у 2009 році до бюджету надійшло 124,3 млн. грн.
податку з доходів фізичних та юридичних осіб.
Залишається актуальною проблема заборгованості з виплати заробітної плати на
підприємствах, в організаціях та установах району, яка станом на 01.01.2010 становить 11618,9 тис.
грн. Слід зазначити, що протягом 2009 року заборгованість з виплати заробітної плати повністю
погасило 49 підприємств району на загальну суму 6874,8 тис. грн., зокрема ВАТ "Завод Львівсільмаш"
– 971,0 тис. грн., ДНДІ Інформаційної інфраструктури – 449,8 тис. грн., ДП ЛКП "Львівелектротранс" 391,0 тис. грн.
На території району функціонує 9 ринків. Надходження ринкового збору у 2009 році становило
1674,8 тис. грн., що на 121,3 тис. грн. більше, ніж у 2008 році. Районною адміністрацією спільно з
працівниками Франківського РВ ЛМУ ГУ МВСУ у Львівській області постійно проводиться робота
щодо недопущення стихійної торгівлі на ринках, зокрема на територіях, прилеглих до ТзОВ
"Привокзальний ринок" та площі Липневій. У 2009 року адміністративною комісією районної
адміністрації розглянуто 36 протоколів, відповідно до яких правоохоронними органами притягнуто до
адміністративної відповідальності 393 особи за порушення правил торгівлі та 21 особу за проведення
торгівлі з рук.
Станом на 01.01.2010 на території району розміщено 338 малих архітектурних форм (МАФ), з
яких внесено до перспективної схеми розміщення – 306. Районна адміністрація здійснює
заходи щодо приведення у відповідність до чинного законодавства функціонування МАФ.
Зокрема, у 2009 році 11 МАФ, які функціонували без належних дозволів демонтовано.
Станом на 01.01.2010 року у районі зареєстровано 27 операторів паркування автотранспорту, які
обслуговують 712 паркомісць. За 2009 рік в міський бюджет надійшло збору за паркування в сумі
428,9 тис. грн.
Комунальне господарство
В районі нараховується 157 вулиць протяжністю 84 км. Площа проїжджої частини становить
772,0 тис. кв.м, тротуарів – 475,0 тис. кв.м, зелених зон - 34,0 тис. кв.м.
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Також, на території району знаходиться 4 парки ("Горіховий гай", "Піскові озера", "Боднарівка",
парк Студентів) та 5 скверів ("Кульпарківський", на вулицях Героїв УПА - Кульпарківська; КоновальцяЯпонська; Симоненка, Стрийській).
У міському бюджеті на 2009 рік на благоустрій району передбачено використати 9448,0 тис.
грн. із загального фонду, в т.ч. 7948,0 тис. грн. на санітарне прибирання та озеленення, 1500,0 тис.
грн. - на ремонт житлових вулиць та проїздів. Для проведення поточного ремонту доріг району
передбачено кошти в сумі 298,8 тис. грн. за рахунок видатків спеціального фонду міського бюджету,
які протягом 2009 року додатково збільшено на суму 2690,0 тис. грн.
За 2009 рік у районі відремонтовано дорожнє покриття на 69-ти вулицях та 11-ти
внутріквартальних проїздах загальною площею 42,6 тис. кв.м. Необхідно відзначити, що два
пішохідних переходи на вул. Володимира Великого, 17 та 125 облаштовано холодним термопластом,
гарантійний термін експлуатації якого становить два роки.
Нанесено горизонтальну розмітку на магістральних вулицях району та написи "Школа" в
місцях розташування навчальних закладів. Відремонтовано та пофарбовано турнікетну огорожу на
всіх вулицях району.
Також, відремонтовано 22 та очищено 1022 дощеприймачі.
У 2009 році виконано роботи з капітального ремонту магістральних вулиць району, зокрема
вул. Княгині Ольги, Кульпарківської (від вул. Наукової до межі міста), Стрийської (від вул. Наукової до
межі міста), а також завершено ремонт вулиці Наукової.
Проведено санітарну обрізку 428-ми дерев під лініями вуличного освітлення та контактною
мережею ЛКП "Львівелектротранс", формовочну обрізку 280-ти дерев та зняття 95-ти аварійних
дерев, влаштовано чотири клумби, де щорічно висаджуються квіти.
У 2009 році за рахунок спеціального фонду міського бюджету виділено 40,0 тис. грн. для
очистки декоративного ставу на вул. Симоненка та 109,0 тис. грн. для проведення заходів боротьби з
омелою білою (санітарне обрізання крони, знесення дерев, уражених омелою більше 60 відсотків,
знесення сухостійних дерев). Роботи по боротьбі з омелою проводились на вулицях Рудницького,
Коновальця, Антоновича, Городоцькій, Стрийській, Горбачевського, в скверах ("Кульпарківський", на
вул. Героїв УПА-Кульпарківська).
Рішенням виконавчого комітету від 21.08.2009 № 640 виділено з резервного фонду міського
бюджету кошти в сумі 33,4 тис.грн. для прибирання дерев, повалених внаслідок стихійного лиха
03.08.2009. Підрядними організаціями виконано роботи зі зняття аварійних і прибирання 52-х
повалених дерев, зокрема на вулицях Котляревського, Антоновича, Кастелівка, Окружна, Степана
Бандери, Княгині Ольги, в сквері (вул. Героїв УПА-Кульпарківська).
За період з січня по грудень 2009 року на території району було здійснено 445 розрить, з них
243 на газонах, 138 на проїжджій частині та 64 на тротуарах. Благоустрій на території Франківського
району відновлено після виконаних робіт ВАТ "Укртелеком" (4 розриття), ВАТ "Львівгаз" (6 розриттів),
ЛКП "Львівелектротранс" (7 розриттів) в повному обсязі. Зі 100 розриттів, здійснених ЛМКП
"Львівтеплоенерго" станом на 01.01.2010 відновлено благоустрій на 96-ти об’єктах, з 273 розрить
ЛМКП "Львівводоканалу" відновлено 244, з 55 розрить РЕМ-1 – на 42 об’єктах проведено благоустрій.
Також, протягом 2009 року силами ЛКП "Новатор-Ремпроект" ліквідовано 79 витоків води з виявлених
80-ти.
Житлове господарство
На території Франківського району розташовано 3098 будинків. Протягом 2009 року прийнято
на баланс та обслуговування ЛКП відомчі житлові будинки: вул. Тролейбусна, 7 - військова частина
4114 ВВ МВС України; вул.Стрийська, 108 а-к - 7 будинків ВАТ "Львівський завод будівельних
матеріалів"; гуртожиток (вул. Володимира Великого, 20) – ЛКП "Львівелектротранс".
На території району створено та функціонує 71 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків
(ОСББ), з них у 2009 році створено 8.
Утримання та ремонт житлового фонду комунальної власності здійснюють 10 ЛКП району, в
яких працює 169 робітників та 560 двірників. Аналіз динаміки фінансових результатів роботи ЛКП
району свідчить про те, що у 2009 році всі ЛКП були прибутковими.
Великий обсяг роботи проводиться в районі щодо стягнення заборгованості з мешканців за
надані житлово-комунальні послуги, зокрема запроваджено проведення рейдів по квартирах
боржників. Оформлено та подано до суду позовні заяви на загальну суму 4829,8 тис. грн , в т.ч.
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теплопостачання - 3210,0 тис. грн., квартирна плата - 990,6 тис. грн., холодне водопостачання - 629,2
тис. грн.
За результами проведеної роботи працівниками ЛКП району за 12 місяців 2009 року збір
коштів з квартирної плати складає - 99,4 відсотки, за спожиту теплову енергію – 94,1 відсотки,
холодне водопостачання - 96,9, відсотків. Однак, станом на 01.01.2010 року заборгованість
мешканців перед ЛКП з квартирної плати становить 2628,6 тис. грн.
За рахунок зібраної квартирної плати у 2009 році ЛКП району виконано першочергові поточні
ремонтні роботи житлового фонду. Кошти в сумі 172,6 тис. грн., що надійшли від стягнень за
самочинне будівництво, використані для проведення робіт з ліквідації провалів каналізаційних мереж
7-ми житлових будинків, а саме: вул. Антоновича, 11 та 13, Боберського, 5а, Зерова, 13 та 18,
Єфремова, 47, Городоцька, 149. За рахунок коштів загального фонду міського бюджету проведено
капітальний ремонт каналізаційних мереж у двох будинках по вул. Зерова, 12 та 28. Також проведено
реконструкцію аварійних каналізаційних мереж на вул. Генерала Чупринки, 102 та Коновальця, 31 за
рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету.
Для забезпечення мешканців будинку на вул. Володимира Великого, 34 цілодобовим
холодним та гарячим водопостачанням в листопаді 2009 року спільними силами ЛКП "Сонячне" та
ЛМКП "Львівводоканал" за кошти з квартирної плати проведено модернізацію внутрібудинкової
підкачувальної станції холодного водопостачання.
За рахунок коштів, виділених з Державного бюджету України для ліквідації наслідків стихійного
лиха 03.08.2009, виконані роботи з ремонту 17-ти покрівель житлових будинків.
Проведено роботи капітального характеру: ремонт балконів - вул. Грюнвальдська, 6 та 9, вул.
Котляревського, 24, вул. Старицького, 8; ремонт каналізаційних мереж - вул. Федьковича, 12, вул.
Зерова, 28; ремонт покрівель - вул. Володимира Великого, 43, вул. Наукова, 28 (7, 8 під’їзди), вул.
Стрийська, 72.
На території району розташовано 77 дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків,
на 10-ти дитячих майданчиках встановлено нове сучасне обладання. ЛКП району постійно вживають
заходи щодо впорядкування та проведення ремонтних робіт, обладнання дитячих майданчиків. На
кожному майданчику встановлені таблички балансоутримувача з контактними телефонами та
адресами майданчика.
Забезпечення належного санітарного стану району здійснюють ЛКП та ШРП Франківського
району, які здійснюють щоденне прибирання територій. Належний санітарний стан контейнерних
майданчиків та своєчасний вивіз твердих побутових відходів з території району здійснюється
перевізниками. За сприянням районної адміністрації даними підприємствами запроваджено
щомісячне миття контейнерів, розроблені графіки вивозу твердих побутових відходів та
облаштування контейнерних майданичиків. На даний час облаштовано 4 нових контейнерних
майданчики на вул. Мельника, 8а, Науковій, 37 та 100, Боткіна, 73.
У 2009 році згідно з розробленими графіками постійно проводилися толоки, під час яких
працівники ЛКП виконували роботи з ремонту покрівель, внутрібудинкових інженерних мереж,
водостічних труб, відновлення освітлення місць загального користування, очищення підвальних та
горищних приміщень від побутового сміття, впорядкування та благоустрій прибудинкових територій,
дитячих та контейнерних майданчиків.
Освіта і виховання
Навчання в усіх шкільних установах проводиться в одну зміну. Навчанням і вихованням
охоплено 19656 дітей, з них: 4278 - у дошкільних закладах, 12548 - у школах, 3020 - у позашкільних
закладах. Профільним навчанням охоплено 65 відсотків учнів 10-11 класів. Залишається актуальною
проблема розширення мережі груп у дошкільних закладах району. У 2009 році додатково відкрито 5
груп (ДНЗ №№ 18, 73, 125, 155, 163). Роботу закладів освіти забезпечує 2719 працівників, з них –
1700 педагогічні кадри.
В районі працює велика кількість освітніх програм, зокрема: "Лицем до дитини" (СЗШ І-ІІ ст.
"Школа радості", СЗШ І ст. "Джерельце", ДНЗ №№ 18, 129, 135, 153), "Крок за кроком" (НВК садокшкола "Малюк", ДНЗ № 33), "Вчимося думати" (ДНЗ № 69), "Розвивальне навчання" (СЗШ І-ІІІ ст. №№
36, 48), "Музейна педагогіка" (СЗШ І-ІІІ ст. №№ 50, 17), авторська програма "Дивосвіт" (ДНЗ № 42),
"Здоров’я дитини" (СЗШ І-ІІІ ст. №№ 2, 45, СЗШ І-ІІІ ст. № 17, СЗШ І-II ст. "Школа радості"), вивчення
двох іноземних мов (ССЗШ № № 2, 5, 45, 46, ЛКГ, НВК ім. В. Симоненка, НВК ім. В. Стуса),
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використання інформаційних технологій (ЛЛМ, ЛКГ, НВК ім. В. Стуса, ССЗШ І-ІІІ ст. №№ 45, 46, 48,
55, 66, ССЗШ І ст. "Джерельце"), самоврядування в школі (інтелектуальні клуби) - ЛКГ, НВК ім.
В.Симоненка (євроклуби), ЛКГ, НВК ім. В. Симоненка, НВК ім. В. Стуса, ССЗШ №№ 45, 46, СЗШ №№
55, 66; інклюзивна освіта (спільний проект садка-школи "Малюк" з TASIS та ВФ "Крок за кроком" для
дітей з особливими потребами та їх батьків)
У 2009 р. приділено значну увагу роботі з обдарованими дітьми. За результатами
Всеукраїнських олімпіад переможцями стали 236 учнів. Двоє учнів є переможцями ІV етапу
Всеукраїнських олімпіад, один - Міжнародної олімпіади. Четверо учнів району - переможці ІІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, троє - конкурсу з української мови
ім.П.Яцика (перше місце за рейтингом в області). За результатами олімпіад та конкурсів учень СЗШ
№ 50 отримує міжнародну стипендію, двоє учнів – стипендію Президента України та троє – стипендію
міського голови.
З метою широкого охоплення дітей організованим відпочинком у літній період було
організовано роботу пришкільних таборів у 18-ти навчальних закладах та 2-х позашкільних закладах
освіти району. У них відпочило 984 дитини. Всього за літній період охоплено різними видами
зайнятості, відпочинку та оздоровлення 9492 дітей, що становить 85,5 відсотків від загальної кількості
дітей.
У 2009 році на розвиток матеріальної бази закладів освіти району виділено з міського бюджету
більше 5,8 млн. грн. В дошкільні заклади району придбано дитячі меблі (шафи, столи, стільчики) на
суму 67,5 тис. грн., м’який інвентар на суму 10,1 тис. грн., пральну машину та електричну плиту.
Придбано шкільні меблі у СЗШ №№ 17, 50, 51, 66, ССЗШ №№ 2, 5, 45, НВК ім. В. Симоненка, СЗШ
"Джерельце". Обладнано нове міні-футбольне поле біля НВК ім. В. Симоненка та відремонтовано
спортивні зали у Класичній гімназії при ЛНУ ім. І. Франка, НВК ім. В. Симоненка, СЗШ №№ 17, 31, 66,
ССЗШ №№ 5, 45, ЛСШ "Надія", СЗШ"Джерельце". Проведено ремонт медичного кабінету у ЛЛМ та
СЗШ № 66, харчоблоків у СЗШ №№ 50, 51, 55, 66, обідньої зали у НВК ім. В. Симоненка. Здійснено
часткову заміну вікон у ССЗШ №№ 5, 45, СЗШ №№ 31, 51, 66, 83, ДНЗ №№ 18, 37, 69, 73, 155, 159,
163, 165. Замінено пічне опалення на окремостоячу котельню, а також систему опалення,
водопостачання та водовідведення у ДНЗ № 135. Здійснено капітальний ремонт покрівлі в СЗШ № 66
та ДНЗ № 159, частково в НВК ім. В. Симоненка, СЗШ № 31, Львівському ліцеї менеджменту, ДНЗ №
№ 37, 129. Проведено капітальний ремонт туалетів ДНЗ №№ 3, 134, 153, 163, 165, СЗШ № 66 та
ремонт внутрішньої електромережі СЗШ № 36.
У 2009 році на обліку у відділі дітей перебувало 113 дітей-сиріт, дітей, які позбавлені
батьківської опіки. За звітний період з обліку знято 20 дітей, у зв’язку з повноліттям та усиновленням,
на облік поставлено 9 дітей, які мають статус дітей-сиріт, дітей, які позбавлені батьківської опіки, та
влаштовані під опіку родичам. Проведено 84 обстеження житлово-побутових умов дітей-сиріт, дітей,
які позбавлені батьківської опіки. Протягом 2009 року усиновлено 27 дітей з будинків дитини.
На обліку у відділі у справах дітей перебуває 5 кризових сімей, у яких проживає 8 дітей. Діти
влаштовані на здобуття повної середньої освіти, однак, періодично самовільно залишають навчальні
заклади та домівку, схильні до бродяжництва. 3 з цих дітей у 2009 році перебували у притулку для
дітей, з якого були повернуті на навчання. Всього у 2009 році у притулку для дітей перебувало 7
дітей, які є мешканцями району. У 2009 році ініційовано 8 справ про позбавлення батьківських прав за
неналежне виконання батьківських обов’язків, з яких 3 справи передано у прокуратуру, а також
скеровано 6 справ у Франківський РВ на притягнення батьків до адміністративної відповідальності.
Адміністративна комісія провела протягом 2009 року 24 засідання, розглянуто 394 протоколи (в т.ч.
159 по ЛКП району). Призначено штрафів на загальну суму 20,5 тис.грн, з яких сплачено до бюджету
10,0 тис. грн.
Комісія з питань призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям розглянула 598
справ. Погоджено надання державної соціальної допомоги 19 особам, державної субсидії – 373
особам, муніципальної субсидії – 194 особам.
У 2009 році на виконання рішення Львівської обласної ради від 10.03.2009 № 850 "Про
визнання громадян потерпілими від політичних репресій" проведено реєстрацію 107-ми громадян,
потерпілих від політичних репресій і подано документи в обласну комісію з питань поновлення прав
реабілітованих.
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Спостережна комісія здійснює громадський контроль за дотримання прав і законних інтересів
засуджених осіб та осіб звільнених з місць позбавлення волі. За 2009 рік умовно-достроково
звільнено з виправних колоній 23 громадянина. ЛКП району проведено обстеження житловопобутових умов звільнених. У 2009 році проведено 4 засідання, з них - 2 спільно з кримінальновиконавчою інспекцією Франківського МВКВІ м. Львова.
За 2009 рік комунальними підприємствами району до суду було подано 1592 позовні заяви по
заборогованості за комунальні послуги. Задоволено позовних заяв – 510, на розгляді у суді
знаходиться 1082 справи.
З 2009 року при адміністрації з метою покращення якості обслуговування клієнтів функціонує
Центр обслуговування мешканців. Основні завдання центру – створення єдиного стандарту роботи з
клієнтами, доступність інформації, зручність обслуговування, посилення контролю за наданням
відповідей на звернення.
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Шевченківська районна адміністрація
Площа території району становить 45 кв.км, чисельність наявного населення – 151300 чоловік,
що становить 21 відсоток від усього населення міста.
Видатки по району за загальним фондом, склали: 103283,2тис. грн., з них: на освіту 89 557,2
тис. грн., на житлово-комунальне господарство 10251,4 тис. грн., на утримання апарату та будівлі
районної адміністрації – 3238,6 тис. грн., інші видатки 236 тис. грн.
Кошторисні призначення спеціального фонду на 2009 рік становили 12461,6 тис. грн., в т.ч.
ремонт доріг 6974,9 тис. грн., на реконструкцію житлового фонду 41,2 тис. грн. (не профінансовано),
на реконструкцію закладів освіти 380 тис. грн., внески в статутні фонди ЛКП 332,3 тис. грн., капремонт
установ освіти 270 тис. грн. (виконано 190 тис. грн.), на проведення природоохоронних заходів 194
тис. (виконано 194,9 тис. грн). Для подолання наслідків стихійного лиха, що сталося в 03.08.2009, з
Державного бюджету України виділено 730137 грн. У 2009 році надійшло коштів від самочинного
будівництва в сумі 363 тис. грн., на поточний ремонт житлового фонду використано 406 600 грн.
Освіта
Після завершення ремонту відкрито додатково 6 груп та спортивний зал у дошкільному закладі
"Лісова казка" (Рясне-2). Впродовж 2009 року вивільнено від оренди приміщення у дошкільному
закладі № 31. Охоплення дітей дошкільним вихованням в районі зросло до 57 відсотків (показник
2008 року - 54 відсотки).
У 2009 році вдалося значно покращити навчально-матеріальну базу більшості дошкільних
закладів, а саме №№ 14, 31, 57, 96, 116, 121, 133, 143, 147, 167, 187, придбати та поновити
обладнання, провести ремонтні роботи.
Загальну середню освіту в школах району здобуває 14840 учнів у 564 класах. 915 учнів шкіл
району взяли участь у предметних олімпіадах, з них 3 учні гімназії "Престиж" стали переможцями
всеукраїнських олімпіад з географії: перше місце – Михайло Кормило та третє місце - Сергій Дахній
та Євген Лосік. Переможців підготувала вчитель гімназії п. Лариса Куляба, якій присвоєно високу
нагороду – заслужений вчительУкраїни.
У 17-ти загальноосвітніх школах для 1032-х учнів району відкрито профільні класи суспільногуманітарного, природничого, філологічного, технологічного та спортивного профілів. Продовжено
роботу щодо залучення учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. Цих успіхів досягнуто завдяки
покращенню забезпечення комп’ютерами та мультимедійними засобами.
Великого значення керівники шкіл приділяють національному вихованню та естетичному
розвитку. В районі діють різноманітні художні колективи та ансамблі у школах №№ 43, 53, 54, 99, 100,
духовий оркестр у СШ № 92 та інші. Впродовж 2009 року проведено понад 38 конкурсів, свят та
фестивалів, у яких взяли участь понад 5 тисяч дітей.
У повному обсязі проводилося фінансування у 2009 році з оплати праці вчителів – 51321 тис.
грн., харчування учнів – 6343,7 тис. грн. та оплату за надані комунальні послуги – понад 9184,8 тис.
грн. Крім того, придбано обладнання та проведено ремонтно-будівельні роботи на суму понад 8002
тис. гривень.
Однак має місце незадовільний стан внутрішньобудинкових інженерних мереж (теплових,
водопровідних, каналізаційних), відсутність регулювання подачі теплової енергії, незадовільний стан
теплоізоляції будівель, вікон, дверей. Не вирішено проблеми щодо модернізації газових котелень,
проведення ремонтних робіт в школах. Не вивільнено від оренди приміщення в дошкільних закладах,
котрі слід передати для потреб дітей.
Особливу увагу було приділено дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківської опіки, яким
виплачено понад 25,5 тис. грн. для придбання спортивної форми та виплачено грошову матеріальну
допомогу; дітям-сиротам, що досягли 18-ти років, надано допомогу на суму 41,4 тис. грн. Усіх дітейсиріт оздоровлено протягом літа у пришкільних таборах, таборі "Старт" та "Ватра". Приділено увагу
усиновленню дітей в першу чергу громадянами України. Стабільною є робота з дітьми, схильними до
правопорушень.
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Соціально-економічний розвиток
Для забезпечення виконання завдання соціально-економічного розвитку району у 2009 р.
організовано роботу за наступними напрямками: підвищення заробітної плати та її детінізація;
ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати та бюджетів усіх рівнів; ліквідація стихійної
торгівлі; ринковий збір, контроль за діяльністю об’єктів грального бізнесу; демонтаж самовільно
встановлених МАФ, їх впорядкування та функціонування.
Проводилась робота з керівниками підприємств та установ району щодо своєчасної та у повній
мірі виплати зарплати. Станом на 01.01.2009 в районі нараховувалось 38 підприємств, сума
заборгованості з виплати заробітної плати на яких склала 4452,5 тис. грн. На 01.01.2010
заборгованість з виплати заробітної плати допустили 34 підприємства, сума заборгованості склала
9249,7 тис. грн. Заборгованість з виплати заробітної плати по району на кінець 2009 р. у порівнянні з
початком 2009 р. зросла на 4797,2 тис. грн. Станом на 01.01.2010 найбільшу заборгованість з
виплати заробітної плати допустили 5 підприємств. 124 керівники підприємств, що допустили
заборгованість з виплати заробітної плати, заслухано на тридцяти засіданнях комісії з питань
забезпечення своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів та ефективного
використання бюджетних коштів, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати.
Детінізація заробітної плати. У 2009 р. було проведено 54 засідання районної комісії, на яких
заслухано 584 керівники підприємств з низьким рівнем заробітної плати. На 180 підприємств, які
недостатньо реагували, або не з’являлись на засідання комісій, було проведено виїзні обстеження із
залученням державної податкової інспекції та районного відділу міліції. На підприємства скеровано
1129 листів щодо підняття рівня заробітної плати. Завдяки проведеній роботі, керівники 1075
підприємств погодились підняти та підняли рівень середньомісячної заробітної плати. Середня
величина заробітної плати на підприємствах району в січні 2009 року складала 1280,89 грн., у
листопаді 2009 року 1550,76 грн., тобто зросла на 21 відсоток.
Недопущення стихійної торгівлі. Спільно з працівниками Шевченківського райвідділу міліції, з
метою ліквідації стихійної торгівлі, постійно проводились рейди, під час яких припинено
функціонування 315 об’єктів.
Ринковий збір проводиться в районі на 9-ти ринках. Результативною була робота в даному
напрямку, про що свідчить виконання планових показників на 100,7 відсотків у 2009 році.
Посилення контролю за об’єктами грального бізнесу. Станом на 01.01.2009 на території району
функціонувало 34 об’єкти грального бізнесу, у яких було встановлено 575 гральних автомати. У 2009
році спільно з представниками служб району проведено 110 рейдових обстеження закладів грального
бізнесу та 27 рейдових обстеження об’єктів, у яких функціонували заклади грального бізнесу. На
виконання Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" усі заклади грального бізнесу,
які функціонували на території Шевченківського району, припинили діяльність.
Впорядкування розміщення малих архітектурних форм. Станом на 01.01.2009 на території
району нараховувалось 334 стаціонарних малих архітектурних форм. До 01.01.2010 їх кількість
зменшилась до 327. У 2009 р. було демонтовано 17 стаціонарних МАФ, які функціонували без
дозвільних документів на розміщення. На 01.01 2010 на території району налічувалось 4 самовільно
встановлені малі архітектурні форми. Їх демонтаж буде проведено із дотриманням усіх процедур,
визначених діючим законодавством.
Житлове господарство
У районі житловий фонд комунальної власності нараховує 1241 житловий будинок заг.пл.
1792,9 тис. кв.м, житл.пл. 1081,5 тис. кв.м (36678 квартир). Станом на 31.12.2009 31798 квартир
приватизовано (87 відсотків), що свідчить про активне роздержавлення житлового фонду. У районі є
97 відомчих житлових будинків, 30 будинків ЖБК, 35 будинків ОСББ.
У 2009 році створено 7 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на вул.
Мазепи, 13, Під Голоском, 17Б, Шевченка, 72, Купчинського, 31 та 33а, Щепова, 4, Величковського,
30а.
Експлуатацію житлового фонду в районі забезпечує 9 ЛКП району та аварійна служба ЛКП
"ТРАП".
За бюджетні кошти, виділені на ліквідацію наслідків стихії 03.08.09 року, відремонтовано
покрівлі 19-ти будинків. Вартість ремонтних робіт склала 711,187 тис. грн. Силами ЛКП району у 2009
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році було виконано поточний ремонт житлового фонду на загальну суму 5850,0 тис. грн., що на 1283
тис. грн. більше, ніж у 2008 році.
Перелік основних видів робіт, які було виконано:
- ремонт та фарбування водостічних труб - 841 п.м. на суму 80, 4 тис. грн.
- ремонт систем ЦО - 313 будинків на суму 452,6 тис. грн.;
- ремонт сходових кліток - 230 шт. на суму 1612,5 тис. грн.;
- ремонт покрівель - 160 будинків на суму 1191,6 тис. грн.;
- ремонт підвальних інженерних розводок - 484 будинків на суму 1080,9 тис. грн.;
- фарбування газових труб - 124 будинки на суму 10,2 тис. грн.;
- ремонт контейнерів - 66 шт. на суму 4,8 тис. грн.;
- ремонт та фарбування вхідних дверей - 602 шт. на суму 23,4 тис. грн.;
- ремонт та фарбування цоколів - 443 будків на суму 88,6 тис. грн.;
- ремонт балконів - 16 будинків на суму 36,4 тис. грн.
Виконано роботи з відновлення електроосвітлення входів у під’їзди. Львівськими комунальними
підприємствами забезпечено інформування мешканців про рішення органів місцевої влади щодо
коригування тарифів на житлово-комунальні послуги, витрати зібраних коштів у розрізі кожного
будинку через дошки оголошень, які встановлено у кожному під’їзді.
Певних позитивних результатів досягнуто через систематичне проведення толок в районі, під
час яких виконувались роботи з благоустрою та прибирання прибудинкових територій, очищення
підвалів, горищ, фарбування цоколів фундаментів, газових та водостічних труб, ремонту вікон,
дверей, поручнів, ремонту підвальних інженерних мереж, відновлення електроосвітлення входів у
під’їзди, впорядкування контейнерних та дитячих майданчиків, встановлення лавок біля під’їздів
будинків, формування елементів озеленення, очистки дощоприймачів.
У 2009 році покращився санітарний стан будинків та прибудинкових територій, про що свідчать
позитивні відгуки мешканців району. Двірники виконували свою роботу відповідно до розробленого
алгоритму дій, проводили згідно графіку прибирання і миття сходових кліток, прибирання
прибудинкових територій, очистку дощоприймачів.
На просп. В. Чорновола, 95, 101, 103 влаштовано 3 контейнерних майданчики нового типу.
На виконання поточного ремонту житлового фонду та його утримання необхідні кошти, 100 відсотків
яких у 2009 році, на жаль, не вдалося зібрати. Збір коштів з утримання будинків та прибудинкових
територій становив у 2009 році 98,1 відсотків, збір коштів за теплопостачання ЛКП району становив
95,4 відсотків. Рівень збору коштів за водопостачання та водовідведення становив 95,5 відсотків. Збір
коштів за квартирну плату та теплопостачання зменшився по причині недостатньої роботи
працівників ЛКП з боржниками, несвоєчасного подання позовних заяв до суду, недостатньої співпраці
з виконавчою службою щодо їх роботи по стягненню боргів.
Оплата першочергових платежів (вивіз та утилізація твердих побутових відходів,
обслуговування ліфтів, ліквідація аварійних ситуацій, електропостачання) становила 101,2 відсотків.
Дало позитивні результати виконання рішення виконкому від 29.12.2008 № 1441 щодо оптимізації
структури львівських комунальних підприємств. Протягом 2009 року покращилась фінансова
діяльність ЛКП. Прибуток складає 157,4 тис. грн. (без 3-х реорганізованих ЛКП). Чисельність
працівників ЛКП району відповідно до штатних розписів зменшилась на 52 особи (з 805 до 753 осіб),
фактична чисельність зменшилась на 45 осіб (з 733 до 688 осіб).
Активізовано претензійну роботу у співпраці з виконавчою службою. З метою покращення
збору коштів за житлово-комунальні послуги за звітний рік, у районний суд подано 8395 справ на суму
6,7 млн. грн., стягнуто виконавчою службою 1,3 млн. грн.
У 2009 році було виявлено 167 випадків самочинного будівництва, надходження коштів склало
363,028 тис .грн. За рахунок цих коштів проведено поточний ремонт каналізаційних мереж, ремонт
мереж холодного та гарячого водопостачання, ремонт балконів, ремонт електрощитових, ремонт
сходових кліток, промивка системи центрального опалення.
У 2009 році у власність територіальної громади м. Львова прийнято відомчий житловий
будинок на вул. Хімічній,50 від ВАТ ШП "Світанок" та гуртожиток на вул. Тичини,21 від ЛКП
"Львівелектротранс". Протягом 2009 року прийнято ухвали міської ради про приймання-передачу
відомчих житлових будинків у власність територіальної громади м. Львова: № 334 на вул. Шевченка
від ВАТ "Концерн "Електрон", № 262 на вул. Шевченка, № 13, 13а, 15 на вул. Біберовича від ТзОВ
"Ліфан ДК".
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Комунальне господарство
В районі є 284 вулиці, протяжністю 230 км. Проїжджа частина вулиць становить 799,6 тис. кв.м.
Площа тротуарів – 346,3 тис. кв.м. Площа зелених зон в районі становить 61 гектар. В районі
розміщено 2 парки ("700 років Львову" та "Замарстинівський" ).
На поточний ремонт доріг, утримання об’єктів благоустрою та санітарне прибирання у 2009
році освоєно 15 280,4 тис. грн.
На дорожнє господарство – 8 063,4 тис. грн. У 2009 році відремонтовано дорожнє покриття
площею 48,9 тис. кв.м. Виконано ремонт вулиць: Варшавська (від Липинського до вул. Панча),
Рапопорта, Миколайчука, Щурата, Крехівська, Хвильового (біля СШ № 54), Батуринська, Мазепи,
Лінкольна. Влаштовано пішохідні доріжки на вул. Кошиця, Лінкольна, просп. Чорновола, 59-61,
Крехівська. Також проводився ремонт внутрішньоквартальних територій у мікрорайоні Рясне-1, 2, вул.
Грінченка, Хвильового, Панча, Ю. Липи, Б. Хмельницького, Лінкольна, Чигиринська, Миколайчука,
Мазепи, Щурата, Липинського, 6. Проведено асфальтування грунтових вулиць Назарука та
Полунична - загальною площею 2,6 тис. кв.м. Проведено реконструкцію площі на просп. Чорновола,
59-61 (відремонтовано пішохідні доріжки, встановлено нові поребрики, бордюри, влаштовано газони,
встановлено лавки, смітники).
З метою ліквідації місць концентрації ДТП, впорядковано 3468 погонних метрів існуючих, та
встановлено 1303 погонних метрів нових турнікетів. Маркування дорожньої розмітки виконано
площею 10,4 тис. кв.м, в т.ч. холодним пластиком – 93, 5 кв.м на вул.Липинського, Шевченка.
Виконано роботи по влаштуванню гостьової автостоянки на вул. Орлика, Загірній. Проведено ремонт
зупинок пасажирського транспорту в Рясне-1. Очищено дощоприймачів по району - 774 шт., промито
колектори дощової каналізації на вул. Під Голоско, Замарстинівській.
На обслуговування об’єктів озеленення використано 1092,2 тис. грн., включно із роботами по
прибиранню скверів, газонів, доріжок, влаштуванню та покосу газонів, посадки та догляду за
квітниками району, зняття аварійно-небезпечних дерев, омолодження, санітарної обрізки дерев,
обрізки від ліній електропередач (ЛЕП). Фактично виконано наступні види робіт:
- посадка квітників - 1246,3 кв.м за адресами: просп. Чорновола - вул. Липинського (кільце), просп.
Чорновола - Варшавська (кільце), просп. Чорновола -Липинського, 11 (біля адміністрації), просп.
Чорновола, 45, центральний газон на просп. Чорновола;
- зняття аварійно-небезпечних дерев - 67шт.;
- формування крон дерев, санітарна обрізка та обрізка дерев від ЛЕП - 720 шт. та покіс газонів та
скверів району - 52,3 га;
З міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2009 році виділено 85,0
тис. грн. на проведення роботи щодо покращення благоустрою водоймища на вул. Петра Панча, 8, та
109 тис. грн. на роботи по зняттю омели і аварійних дерев.
Проводилось прибирання вакуумною машиною магістральних та міжквартальних вулиць, миття
тротуарів та проїжджої частини вулиць району.
Адміністративною комісією при районній адміністрації проведено 15 засідань, на яких
розглянуто 413 справ та притягнуто до відповідальності 412 осіб. Накладено адміністративних
стягнень у вигляді штрафів на загальну суму 10829 грн.
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