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виконавчих органів
Львівської міської ради
за 2010 рік
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Департамент фінансової політики
У 2010 році департамент фінансової політики здійснював відповідно до
повноважень функції щодо складання і виконання бюджету м. Львова.
Обсяг доходів загального фонду міського бюджету м. Львова на 2010
рік затверджений без врахування міжбюджетних трансфертів в сумі 1262,0
млн. грн. За 2010 рік до загального фонду міського бюджету без врахування
міжбюджетних трансфертів надійшло 1130,6 млн. грн., що складає 89,6 % до
плану на 2010 рік або менше на 131,4 млн. грн. З Державного бюджету
України отримано дотацію вирівнювання в сумі 9,5 млн. грн.
У порівнянні з відповідним періодом 2009 року надходження до
загального фонду міського бюджету збільшилися на 117,4 млн.грн.
Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів,
надійшли в сумі 935,7 млн. грн. План по закріплених доходах не виконано на
2,8 % або на 25,6 млн.грн.
До спеціального фонду міського бюджету надійшло 286,4 млн. грн., в
т.ч. субвенція з Державного бюджету України на надання пільг та житлових
субсидій – 62,5 млн. грн., власні надходження бюджетних установ – 55,6 млн.
грн.
До бюджету розвитку надійшло 120,4 млн. грн., що становить 22,2 %
до запланованої на 2010 рік суми (542,0 млн. грн.), в т.ч.:
- від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – 94,1
млн. грн., із запланованих на 2010 рік 312,8 млн. грн., або 30,1 %;
- від продажу землі – 25,6 млн. грн., з запланованих 228,6 млн. грн., або
11,2 % до запланованих на 2010 рік;
- субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів –
0,7 млн. грн.;
Видатки міського бюджету м. Львова на 2010 рік заплановані з
врахуванням внесених змін в сумі 2409,8 млн. грн., у т.ч. видатки загального
фонду – 1659,7 млн. грн., з них за рахунок офіційних трансфертів – 387,6
млн. грн., а саме:
- субвенцій з Державного бюджету України – 381,2 млн. грн.;
- субвенцій з обласного та інших бюджетів Львівської області – 6,4 млн. грн.
та спеціального фонду – 750,1 млн. грн., з яких субвенція з Державного
бюджету України – 64,2 млн. грн., субвенція з обласного бюджету – 1,0 млн.
грн.
Виконання видаткової частини міського бюджету м.Львова за 2010 рік
складає 1832,3 млн. грн., у т.ч. видатки загального фонду – 1550,4 млн. грн.
або 93,4 % до плану з урахуванням змін на 2010 рік (1659,7 млн. грн.) та
видатки спеціального фонду – 281,9 млн. грн. або 37,6 % до плану з
урахуванням змін на 2010 рік (750,1 млн. грн.).
За рахунок субвенцій з Державного бюджету України проведені
видатки загального фонду в сумі 378,5 млн. грн., що складає 99,3 % до
затвердженого плану на 2010 рік та спеціального фонду в сумі 62,5 млн. грн.
(97,3 %); субвенції з загального фонду обласного бюджету Львівської області
використано 4,9 млн. грн., з інших регіонів Львівської області за
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пролікованих хворих - 597,8 тис. грн. та спеціального фонду – в сумі 0,7 млн.
грн. або 68,7 %.
На захищені видатки використано 989,0 млн. грн., питома вага яких
становить 63,8 % у загальній сумі проведених видатків за 2010 рік.
На утримання установ соціально-культурної сфери у міському бюджеті
м. Львова на 2010 рік заплановано 967,0 млн. грн., використано 896,1 млн.
грн. або 92,7 % до річного плану із врахуванням змін. Видатки на заробітну
плату з нарахуваннями працівникам установ соціально-культурної сфери
проведені в сумі 692,1 млн. грн., що складає 77,2 % у загальній сумі видатків
на утримання установ соціально-культурної сфери.
Інформація про виконання бюджету за 2010 рік оприлюднена у мережі
Інтернет.
Міський бюджет м. Львова на 2010 рік затверджений ухвалою міської
ради від 14.05.2010 № 3543.
Департамент фінансової політики у 2010 році підготував на розгляд
виконавчого комітету та міської ради звіти: про виконання міського бюджету
м.Львова за 2009 рік; про виконання міського бюджету за 1-ше півріччя 2010
року; за 9-ть місяців 2010 року.
Керуючись бюджетним законодавством, враховуючи пропозиції
головних розпорядників коштів міського бюджету та районних
адміністрацій, протягом 2010 року було підготовлено з питань виконання
загального та спеціального фондів бюджету проекти: 233 розпоряджень
Львівського міського голови, 41 рішення виконавчого комітету, 6 ухвал
міської ради.
Крім цього, опрацьовано проекти розпорядчих документів з питань
формування та виконання бюджету, підготовлених виконавчими органами
ради: 107 розпоряджень міського голови, 105 рішень виконавчого комітету,
76 ухвал міської ради.
Протягом 2010 року департамент фінансової політики розглянув 7762
листи з питань складання та виконання бюджету.
На виконання завдань головного фінансового управління Львівської
ОДА та Міністерства фінансів України департамент фінансової політики
підготував 725 інформацій, на вимогу правоохоронних органів - 28.
У 2010 році проведено 84 тематичні перевірки з питань виконання
бюджету та 469 перевірок правильності складання і затвердження
кошторисів бюджетних установ.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №
228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" департамент
фінансової політики доводить до головних розпорядників коштів міського
бюджету дані про граничні обсяги видатків, погоджує кошториси та зміни до
них, погоджує штатні розписи виконавчих органів ради, перевіряє
правильність складання і затвердження кошторисів установ. У
встановленому порядку складає бюджетний розпис доходів і видатків
міського бюджету з помісячним розподілом та протягом року вносить зміни
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до кошторисних призначень за пропозиціями головних розпорядників
коштів.
Департаментом фінансової політики впровадив Єдину інформаційну
систему 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 департамент фінансової політики забезпечив
адміністрування та контроль за надходженням до бюджету: ринкового збору
в розрізі 52 платників; відрахування прибутку підприємств комунальної
власності - 163 платник; відрахування частки прибутку комунальних
підприємств - 127 платників; збору за паркування автотранспорту - 114
платників; збору з власників собак - 56 платників; плати за тимчасове
користування місцями для розміщення зовнішньої реклами - 536 платники;
повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла - 51 позичальників; доходів цільового
фонду розвитку соціальної інфраструктури м.Львова - 298 платників.
Крім цього, ведеться облік надходження плати за сервітутне
землекористування (851 договорів), надходжень за угодами відшкодування
втрат за фактичне землекористування (578 договорів). Для контролю за
повнотою надходжень вказаних платежів в органах Державного казначейства
відкритий позабалансовий рахунок з накопичення платежів.
Недоїмка з платежів допущена на суму:
- відрахування прибутку підприємств комунальної власності – 0,8 тис.
грн.;
- збір за паркування автотранспорту – 96,1 тис. грн.;
- повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на
будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 45,2 тис. грн.;
- плата за сервітутне землекористування – 470,7 тис. грн.
- відшкодування втрат від недоотримання коштів за фактичне
землекористування - 1,8 млн. грн.
Для забезпечення погашення недоїмки з вказаних платежів
департамент фінансової політики скерував 2558 листів платникам податків та
60 листів уповноваженим власникам комунальних підприємств. На засідання
комісії з питань погашення боргу перед бюджетом з плати за землю
запрошувались 506 суб'єктів господарювання. Крім цього, щомісячно
скеровувались аналітичні таблиці уповноваженим власникам для аналізу та
проведення роботи з погашення недоїмки. В результаті проведеної роботи з
погашення заборгованості надійшло 1,2 млн. грн. Крім цього, подані
матеріали в юридичне управління для відкриття юридичного впровадження
щодо 12 суб’єктів підприємницької діяльності з питання стягнення
заборгованості з платежів до бюджету в сумі 161,5 тис. грн.
Відповідно до ухвали міської ради від 24.12.2010 № 3150 "Про надання
дозволу на розміщення у 2010 році коштів міського бюджету м. Львова на
вкладних (депозитних) рахунках в установах банків" при наявності
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тимчасово вільних коштів на рахунку 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" 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 експортно-імпортний банк України" з
відсотковою ставкою 17 % та початковим вкладом 100,0 млн. грн. З
24.03.2010 ставку змінено на 19,5 %.
Протягом 2010 року на депозитному рахунку в ПАТ "Державний
експортно-імпортний банк України" було розміщено 143,9 млн. грн., в т.ч.:
коштів бюджету розвитку м. Львова – 138,8 млн. грн.;
міського фонду охорони навколишнього природного середовища - 3,3
млн. грн.;
цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури - 1,2 млн. грн.;
інші видатки - 0,6 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 2010 році 20,1
млн. грн., що більше суми передбаченої бюджетом на 12,1 млн. грн. (план 8,0
млн. грн.).
Станом на 01.01.2011 місцевий борг та гарантований громадою міста
борг становить 1165,1 млн. грн., в т.ч. місцевий борг - 567,0 млн. грн. та борг,
гарантований громадою міста, - 598,1 млн. грн.
На підставі ухвали міської ради від 05.01.2007 № 478 "Про міський
бюджет м. Львова на 2007 рік", ухвали міської ради від 13.02.2007 № 554
"Про запозичення до міського бюджету м. Львова" (зі змінами та
доповненнями), ухвали міської ради від 05.07.2007 № 984 "Про випуск
облігацій місцевої позики м. Львова 2007 року" та ухвали міської ради від
29.11.2007 № 1365 "Про випуск другої серії (В) облігацій місцевої позики
м.Львова 2007 року" у 2007 році здійснено випуски облігацій серії А (50,0
млн. грн.) та серії В (42,0 млн. грн.) на загальну суму 92,0 млн. грн.
У 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 млн. грн., фактично продано на суму 202,3
млн. грн.
Загальна сума запозичень до міського бюджету м.Львова станом на
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01.01.2010 становить 292,0 млн. грн.
Протягом 2010 року виплачено відсотків за облігаціями внутрішньої
місцевої позики в сумі 48,8 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" – 39,9 млн. грн.
Відповідно до п. 16 ухвали міської ради від 14.05.2010 № 3543 "Про
міський бюджет м. Львова на 2010 рік" та Порядку покриття у 2010 році
Державним казначейством України тимчасових касових розривів місцевих
бюджетів отримано 18 короткотермінових позик на суму 307, 6 млн. грн.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2010 №
374 "Про затвердження Порядку надання у 2010 році Раді міністрів
Автономної республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та
виконавчим органам відповідних місцевих рад середньострокових позик 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 36,6 млн. грн.
Невиконання розрахункових показників Міністерства фінансів України у
2010 році склало 27,3 млн. грн., у зв’язку з цим до Державного бюджету
України повернуто позики в сумі 9,3 млн. грн., з них у 2010 році - 8,0 млн.
грн.
Станом на 01.01.2011 неповернута середньострокова позика в сумі 32,1
млн. грн., в т.ч. за 2010 рік - 28,6 млн. грн, за 2009 рік - 3,5 млн. грн.
Для забезпечення складання проекту міського бюджету м. Львова у
терміни, визначені бюджетним законодавством, прийнято розпорядження
Львівського міського голови від 16.06.2010 № 229 "Про організацію роботи
над формуванням проекту бюджету м. Львова на 2011 рік", яким затверджено
Бюджетний календар і типові форми бюджетних запитів. Опрацьовані
розрахункові показники Міністерства фінансів України для бюджету м.
Львова від 23.07.2010, від 20.08.2010 та від 10.12.2010. Департамент
фінансової політики провів аналіз бюджетних запитів головних
розпорядників коштів міського бюджету на 2011 рік та склав проект
бюджету на підставі бюджетних запитів і розрахункових показників
Мінфіну.
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Департамент фінансової політики Львівської міської ради
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Департамент економічної політики
Управління економіки
У 2010 році продовжувалась робота щодо формування основних
пріоритетних напрямків розвитку міста. Так, розроблено і затверджено
Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Львова на 20112013 роки. Вперше програма побудована не за галузевим принципом, а за
основними пріоритетами. Структура програми дає можливість бачити основні
завдання та дії, які необхідно виконати для досягнення поставлених цілей,
визначає відповідальних виконавців та критерії за якими можна оцінити
результативність реалізації заходів.
Протягом 2010 року здійснювалося відслідковування реалізації Програми
соціально-економічного та культурного розвитку м. Львова на 2009-2010 роки,
використання бюджетних ресурсів, прогнозування рівня виконання як окремих
завдань і заходів, так і Програми в цілому.
У червні 2010 року до міста Львова прибула делегація представників
міністерств для визначення основних проблемних питань міста та подальшого
фінансуваання їх та вирішення на рівні центральних органів влади. За
результатами робот такої робочої групи прийнято розпорядження Кабінету
міністрів України "Про затвердження плану заходів з комплексного
розв’язання проблем соціально-економічного розвитку мм. Донецька,
Дніпропетровська, Львова, Одеси та Харкова і переліку пріоритетних
інвестиційних проектів, що потребують першочергового фінансування в 20102012 роках".
Підготовлено для Міністерства регіонального розвитку та будівництва
України паспорт м. Львова. Сформовано пропозиції до Львівської обласної
державної адміністрації до проекту Регіональної програми економічних
реформ, зокрема визначення пріоритетних напрямів проведення соціальноекономічних реформ та шляхів їх реалізації.
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 ін) з
питань наповнення бюджету міста.
У 2010 році продовжувала діяльність робоча група з питань
забезпечення надходжень плати за землю. З метою подання юридичним
управлінням Львівської міської ради позовних заяв до суду на суб'єкти
господарської діяльності, які ухиляються від сплати орендної плати, було
надіслано запити у районні ДПІ м. Львова про надання довідок щодо наявності
заборгованості зі сплати орендної плати за землю по суб'єктів господарської
діяльності. Проведено збір, узагальнення інформації від районних податкових
інспекцій у м. Львові щодо недоїмки по платі за землю (земельний податок,
орендна плата) станом на 01.03.2010 (у розрізі суб'єктів господарської
діяльності - боржників та районів міста). Підготовлено та скеровано лист
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прокурору м. Львова щодо проведення перевірки дотримання орендарями
землі істотних умов договорів оренди в частині своєчасності і повноти сплати
орендної плати та застосування до боржників відповідних актів
прокурорського реагування.
Головною метою діяльності департаменту економічної політики 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 останніх років департамент економічної політики приймає
безпосередню участь у формуванні об’єктів, щодо яких плануються капітальні
вкладення з спеціального фонду міського бюджету. У 2010 році формування
переліку капітальних видатків проводилось за пріоритетними напрямками, що
дало змогу протягом 2010 року ефективно розподіляти та використовувати
бюджетні кошти в умовах обмежених бюджетних ресурсів.
Протягом 2010 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 2010 року через
коригування видаткової частини спеціального фонду міського бюджету
освоїти кошти у повному обсязі.
Вперше у 2010 році сформовано проект бюджету на 2010-2012 рр. за
програмно-цільовим методом у галузі житлово-комунального господарства
З метою вдосконалення надання житлово-комунальних послуг та
контролю за роботою львівських комунальних підприємств проводився
щомісячний моніторинг роботи комунальних підприємств житлового
господарства шляхом аналізу основних показників фінансового та
господарського стану за звітний місяць. Результати моніторингу щомісяця
висвітлюються на нараді за участі першого заступника міського голови з
керівниками львівських комунальних підприємств. Результатами роботи ЛКП
за 2010 рік є проведення ремонтних робіт житлового фонду за рахунок
зібраних коштів, покращення благоустрою міста (приведення до належного
санітарного контейнерних майданчиків, прибудинкових територій, очищення
стовпів від рекламних оголошень). Окремо приділена увага утриманню
дитячих майданчиків.
У 2010 році проводився аналіз роботи ЛКП за допомогою ВІ-системи.
Вивчення динаміки зміни фінансово-господарського стану дало можливість
своєчасного прийняття управлінських рішень у розрізі кожного ЛКП, як
наслідок, зменшилась заборгованість мешканців за квартирну плату та
водопостачання. За допомогою ВІ-системи відстежувалися найбільші
боржники за житлово-комунальні послуги та моніторинг претензійно-судової
роботи щодо них.
Здійснювався аналіз звернень мешканців у Центральну міську
диспетчерську службу. За результатами такого аналізу примаймалися
оперативні управлінські рішення у розрізі районів, ЛКП та окремих будинків.
Також проводиться щомісячний моніторинг роботи районів (аналіз
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ситуації у розрізі поступлень до міського бюджету, збору коштів за ЖКП,
санітарного стану у місті, активізація роботи відповідальних служб щодо
усунення виявлених недоліків та ін.). Результати проведеного моніторингу
щомісяця висвітлюються на апаратній нараді у Львівського міського голови.
Метою даного моніторингу є забезпечення життєдіяльності міста шляхом
тісної співпраці з міськими службами.
Департамент економічної політики приймав участь у міжнародних
проектах.
Зокрема,
у
спільному
українсько-німецькому
проекті
"Муніціпальний розвиток та оновлення старої частини Львова" (мета проекту управління процесом оновлення старої частини міста Львова, беручи до уваги
питання енергоефективності та збереження історичних пам’яток), українськоканадському проекті "Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого
планування розвитку областей і міст України" (РЕОП) (посилення
спроможності посадових осіб у проведенні економічно обґрунтованого
аналізу, і використання його результатів для узгодження планів економічного
розвитку на всіх трьох рівнях влади). Крім того, реалізовувалася "Програма
підвищення кредитоспроможності м. Львова" (спільно з міжнародною
консалтинговою компанією "Ернст енд Янг"), метою якої є формування
механізмів довгострокове фінансове прогнозування діяльності міста та
контролю за дотриманням основних фінансових показників відповідно до
вимог Європейського Союзу, що дасть можливість місту вчасно та в повному
обсязі розраховуватися по взятих зобов’язаннях.
Завдяки підтримці Міністерства закордонних справ Данії департамент
економічної політики Львівської міської ради спільно з благодійним фондом
"Центр підтримки ініціатив" реалізовано проект "Впровадження нових
механізмів для участі підприємницької громади у процесі прийняття рішень
органами місцевої влади". Проведено 4 дводенних тренінги на теми:
"Функціональні можливості сенсорних кіосків та їх практичне застосування",
"Громадський моніторинг та громадська експертиза діяльності органів влади",
"Процес вироблення місцевої публічної політики", "Базові навички проведення
досліджень", у яких взяли участь представники малого бізнесу, громадських та
благодійних організацій, Львівської торгово-промислової палати, депутати та
представники міських рад м. Львова та м. Винники. Кількість учасників
загалом – 63 особи.
З метою виявлення основних бар’єрів у процесі комунікації бізнесу і
влади протягом 02-20 серпня 2010 року проводилось анкетування підприємців.
07-08 вересня 2010 року проведено фокус-групу за участю представників
бізнесу, податкових та дозвільних органів, контролюючих організацій.
На сайті Львівської міської ради в розділі "Інвестору" розміщена
інформація про земельні ділянки та вільні виробничі площі.
У рамках реалізації проекту Фонду ефективного управління з
економічного розвитку регіонів за участю консультантів міжнародної
консалтингової компанії "Монітор Груп":
- підготовлено та затверджено міською радою ухвалу "Про Стратегію
підвищення конкурентоспроможності міста Львова до 2015 року". Зазначеною
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стратегією передбачено, зокрема, реалізацію ряду заходів щодо залучення
інвестицій у сферу ІТ та бізнес-послуг міста Львова, об’єктів туристичної
інфраструктури.
- підготовлено та видано посібник для інвесторів "Discover Lviv Your
favorite business services destination".
Львівська інноваційна система. Проекти наукових групи презентовано на
ІХ, Х Міжнародному економічному форумі у Трускавці та Львівському
інноваційному форумі, електронні версії проектів розміщено на офіційному
сайті Львівської міської ради у розділі "Економіка. Інновації".
Експертами з США, Естонії, Швеції та України проведено навчання
технологічному підприємництву, трансферу технологій, підготовці бізнеспланів.
Спільно з Львівським державним центром науки, інновацій та
інформатизації (Львівський центр науково-технічної та економічної
інформації) підготовлено проект створення Львівського міського
інноваційного бізнес-інкубатора "ІнЛьвів".
Між Львівською міською радою, Фондом цивільних досліджень та
розвитку США, венчурною компанією "Техінвест" та ІТ-компанією "Елекс"
підписано Меморандум про співпрацю по створенню Львівського центру
інновацій.
Департамент економічної політики спільно з Львівським центром
науково-технічної та економічної інформації та Державною бюджетною
установою "Львівський регіональний центр з інвестицій та розвитку" видано
посібники "Від ідеї до продукту" та "Від ідеї до реалізації", у яких описано
процеси патентування, ліцензування, інноваційної діяльності, бізнеспланування, підготовки та проведення презентації.
Здійснено супровід 14 проектів науковців міста для участі у конкурсі
програми науково-технічного підприємництва "Гранти ділового партнерства",
5 проектів від м. Львова отримали сумарне фінансування у розмірі 96 тис. дол.
США.
Реалізовано проекти "Від ідеї до продукту" та "Львів – місто
інноваторів" за грантами відділу преси, освіти та культури Посольства США в
Україні.
На сторінці Львівської міської ради в розділі "Економіка. Інновації"
розміщено електронні версії:
- довідника "Львівська інноваційна система", у якому подано контактну
інформацію та короткий опис діяльності підприємств, установ, організацій м.
Львова, що приймають участь в інноваційному житті міста.
- каталогу "Львівська інноваційна система. Проекти", у якому розміщено 23
проекти у галузі нанотехнологій, біотехнологій та інформаційнокомунікаційних технологій.
- каталогу "Центри передового досвіду", у якому розміщено інформацію про
17 наукових груп міста, що працюють у сфері біотехнологій, ІТ,
нанотехнологій, альтернативної енергетики, будівництва, енергозбереження,
екології.
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- посібника "Від ідеї до продукту" - книги, що видана спеціально для
підприємців, новаторів та просто людей з новими та цікавими ідеями.
Підприємницьке навчання:
- "Вчимося бізнесу". З метою залучення незайнятого населення до
підприємницької діяльності, у співпраці з "Агенцією розвитку підприємництва
жінок та молоді" започатковано курс тренінгів з основ підприємницької
діяльності "Вчимося бізнесу". Тренінги проводяться професійними бізнесконсультантами, участь можуть взяти всі бажаючі, які хочуть розпочати
підприємницьку діяльність або покращити свої знання. Цикл навчання
складається з 22 тем – від логістики започаткування підприємницької
діяльності до питань, з якими стикаються досвідчені підприємці у процесі
становлення та розвитку власної справи. Проведено 80 занять, у яких взяло
участь 460 осіб. Навчання та семінари для підприємців-початківців
проводяться у Львівському міському центрі зайнятості у "Школі молодого
підприємця".
- "Школа молодого підприємця" – це інтернет-ресурс, на якому можна
знайти корисну інформацію з питань започаткування та ведення
підприємницької діяльності. Інформація сформована по розділах відповідно до
потреб різних категорій підприємців.
На сайті Львівської міської ради розміщується корисна для підприємців
інформація про виставки, ярмарки, конференції та інші події та працює
електронна розсилка для підприємців.
У вересні 2010 року почав роботу "Львівський міський центр підтримки
бізнесу" ЛКП "Сучасник" (вул. Весняна, 4), де проводяться навчання "Вчимося
бізнесу". Планується використовувати Центр для проведення семінарів,
тренінгів, навчань для підприємців, круглих столів, зустрічей, надання
консультацій.
Розроблена та впроваджується маркетингова стратегія підтримки
місцевих товаровиробників "Купуй львівське !". На сьогодні залучено міські
торгові мережі: "Рукавичка" (ТзОВ "Львівхолод"), "Вопак" (ТзОВ "ВопакТрейд"), "Сільпо" (ТзОВ "Фоззі Фуд"), "Фуршет", ТзОВ торгова мережа
"Барвінок" - загалом 33 об’єкти торгівлі. Проведено широку промоційну
кампанію: акції (конструкції зовнішньої реклами, друковані засоби масової
інформації), логотип "Купуй львівське !" долучено до рекламних кампаній
місцевих торгових марок. На сайті Львівської міської ради розміщено
промоційний каталог продукції львівських підприємств, у якому міститься
інформація про продукцію та послуги 59 львівських підприємств, подано
контактну інформацію для потенційних клієнтів та партнерів.
Виставково-ярмаркові заходи - з метою промоції товарів місцевих
товаровиробників, впродовж 2009-2010 років організовано 3 виставки-ярмарки
"Львівський товаровиробник" (понад 170 підприємств різних галузей), під час
яких відбулися різноманітні семінари, тренінги, конкурс дитячого малюнка
"Купуй львівське !", заходи з популяризації професій. Надано підтримку в
організації 2 ярмарок харківських виробників (залучено 5 львівських
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підприємств).
Активно реалізовуються заходи з підтримки та розвитку кадрового
потенціалу міста, а саме:
- заходи популяризації професій галузі легкої промисловості "Майстри
моди та краси" (залучались 4 заклади профтехосвіти, підприємства легкої
промисловості, Європейська бізнес-асоціація, школярі випускних класів
львівських шкіл).
- спільно з Гільдією рестораторів міста Львова проводився конкурс
кухарів "Львівська пательня" та День Кельнера.
- чемпіонати та фестивалі з перукарського мистецтва, нігтєвої естетики
та візажу;
- спільно з Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів
відзначався День бухгалтера.
Кластер бізнес-послуг ініціював ряд програм стажувань для студентів
вищих навчальних закладів, що навчаються на спеціальностях сфери ІТ,
комп’ютерних, телекомунікаційних технологій тощо.
У сфері тарифно-цінової політики у 2010 році проводилась робота щодо
аналізу та погодження тарифів на послуги, що надають суб’єкти
господарювання. З метою забезпечення беззбиткової роботи комунальних
підприємств проводилась робота з Державною інспекцією з контролю за
цінами України та Львівської області з приводу надання висновків щодо
економічно обґрунтованих планованих витрат, пов'язаних з виробництвом,
транспортуванням, постачанням теплової енергії, наданням послуг з
централізованого водопостачання та водовідведення, централізованого
опалення і постачання гарячої води, вивезення побутових відходів. Крім того,
погоджувались тарифи на послуги, що фінансуються з бюджету.
У 2010 року було проаналізовано та погоджено:
1. Розцінки на послуги, що надає ЛКП "Відділ архітектурно-проектних робіт
та оцінки землі".
2. Скориговані тарифи на послуги з теплопостачання, що надає ЛКП "Віра" та
ЛКП "За Замком".
3. Тарифи на послуги з забезпечення питною водою мешканців смт. Рудно, що
надає ЛКП "ШРП Франківського району".
4. Тарифи на послуги з забезпечення питною водою мешканців с. Малі
Грибовичі та с. Малахів, що надає ЛКАТДП-1339.
5. Тарифи на послуги, що надає ЛКП "Міський центр інформаційних
технологій".
6. Тарифи на послуги, що надає ЛКП "Ратуша-сервіс".
7. Калькуляції на відшкодування за прибирання проїжджої частини вулиць,
газонів
тротуарів
львівськими
комунальними
підприємствами
з
обслуговування житлового фонду.
8. Тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення для ЛКП
"Львівводоканал"
9. Тарифи на послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання
для ЛМКП "Львівтеплоенерго" та ЛКП "Залізничнетеплоенерго"
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10. Тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій
(здійснювався моніторинг проведення громадських слухань з приведення
тарифів на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій
у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2009
року № 529)
11. Послуги з вивезення побутових відходів.
Проводилась робота щодо прозорої та збалансованої тарифно-цінової
політики щодо підприємств і організацій не комунальної власності, які
подавали матеріали на погодження тарифів: ТзОВ РЕД "Карпатбудсервіс", ПП
ЖЕП "Рідний дім" (тариф на послуги з утримання будинку та прибудинкової
території); тарифи на теплову енергію, вироблену Львівським національним
університетом ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького та
ВАТ "Львівський завод залізобетонних виробів № 2" для централізованого
опалення трьох категорій споживачів.
З метою приведення розрахунків у відповідність фактичним показникам
діяльності підприємств та недопущення понесення міським бюджетом та
споживачами послуг необґрунтованих видатків заявникам були скеровані
пропозиції та зауваження щодо доопрацювання розрахунків. Зокрема було
попередньо скеровано на доопрацювання тарифи на ритуальні послуги з
проведення поховань, що надає ЛКП "Виробничо-реставраційний комбінат
обрядових послуг", тарифи на послуги з утримання житлових будинків, що
надає ПП ЖЕК "Рідний дім" та інші.
Здійснювалася робота над розробкою Програми поводження з
побутовими відходами у м. Львові на 2010-2013 роки - були розроблені умови
організації та проведення конкурсу на надання послуг з вивезення (збирання,
зберігання і перевезення) твердих та великогабаритних побутових відходів
(крім токсичних та особливо небезпечних).
Впродовж 2010 року видано 14 дозволів суб’єктам підприємницької
діяльності за право використання місцевої символіки. Розглянуто 11 звернень
кіностудій щодо проведення кінозйомок у м. Львові та підготовлено 9
розпоряджень Львівського міського голови про проведення кінозйомок.
На розвиток соціальної інфраструктури міста у 2010 році до міського
бюджету інвесторами (замовниками, забудовниками) сплачено пайових
внесків на суму 6,0 млн. грн., укладено 298 договорів про сплату пайового
внеску на загальну суму 25 156,0 тис. грн. З метою повного залучення
інвесторів (замовників, забудовників) до сплати пайового внеску перевірялися
накази на оформлення права власності (у 2010 році перевірено 1921 наказ).
Протягом 2010 року підготовлено 9 ухвал міської ради про звільнення
юридичних осіб від сплати пайового внеску у створенні та розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на суму 11,5 млн. грн.,
13 проектів ухвал (з яких прийнято 11) про звільнення від сплати податків і
зборів, 3 ухвали щодо встановлення місцевих зборів (відповідно до вимог
Податкового кодексу України).
Для забезпечення контролю та покращення основних показників
фінансово-господарської діяльності львівських комунальних підприємств
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проводились щоквартальні засідання комісій, підготовлено ряд розпоряджень
Львівського міського голови. За результатами роботи комісій проводилось
узагальнення інформації щодо виконання рішень виконавчого комітету з
поданням відповідних пропозицій міському голові.
Проводилась робота щодо забезпечення економічної стабільності
стратегічно важливих комунальних підприємств (ЛМКП "Львівтеплоенерго",
ЛКП "Залізничнетеплоенерго", ЛМКП "Львівводоканал", ЛКП "Львівсвітло").
Затверджено уніфіковану організаційної структуру та рекомендований
штатний розпис ЛКП.
З метою забезпечення єдиної облікової політики ЛКП, що обслуговують
житловий фонд, та формування Єдиного розрахункового центру було
проведено навчання для працівників ЛКП по роботі у програмах 1-С
бухгалтерія та "Нарахування комунальних платежів". Протягом 2010 року до
ЄРЦ додатково долучено 101 пункт прийому платежів (всі відділення АКБ
"Приватбанк", ВАТ "Укрпошта"), що надало можливість мешканцям
оплачувати за комунальні послуги не тільки у касах ЛКП, а й у 248 установах
без додаткових комісій за касове обслуговування
Розроблено і подано на погодження перелік можливих додаткових послуг,
які зможуть надавати комунальні підприємства.
Здійснено роботу щодо формування та затвердження основних планових
показників фінансово-господарської діяльності комунальних. Проведено
навчання з правильного фінансового планування для економістів та головних
бухгалтерів районних адміністрацій та ЛКП, що обслуговують житловий фонд.
Для забезпечення надходжень до міського бюджету м. Львова частини
чистого прибутку та податку на прибуток львівських комунальних
підприємств проводиться щомісячний збір інформації від управління фінансів
ЛМР і щоквартальний від районних ДПІ м. Львова, узагальнено інформацію
про ЛКП-боржників, попереджено керівників таких ЛКП та уповноважені
органи.
З метою забезпечення сталого енергоощадного розвитку та
раціонального використання енергоресурсів у місті здійснювався моніторинг
споживання енергоресурсів у бюджетній сфері та житловому секторі, а також
моніторинг споживання природного газу централізованими котельнями
теплопостачальних організацій м. Львова.
За результатами 2010 року загалом по місту досягнуто економії
споживання енергоресурсів у бюджетній сфері у порівнянні до встановленого
ліміту по електроенергії, газу та холодній воді, зокрема: економія
електроенергії становить – 8,1 %; газу – 4,9 %; холодної води – 16, 6 %.
Загальна економія споживання енергоносіїв за 2010 рік з врахуванням
зростання тарифів на енергоносії становить 1,2 млн. грн.
Для реалізації заходів з енергозбереження місто залучало як власні
кошти (кошти міського бюджету) так і кошти міжнародної технічної
допомоги, а також кредитні ресурси. З метою виявлення першочергових
заходів з енергозбереження, які слід реалізовувати у бюджетних будівлях,
проведено 5 енергоаудитів ліцензованою компанією за підтримки проекту
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"Реформа міського теплозабезпечення". Енергоменеджери структурних
підрозділів Львівської міської ради провели швидкі скануючі енергоаудити
всіх бюджетних будівель за методологією, освоєною у рамках участі міста у
проекті "Пільгове кредитування енергозбереження".
На впровадження заходів з енергозбереження у 2010 році з міського
бюджету міста виділено 30,8 млн. грн., залучено кошти проекту "MODELCIUDAD" у сумі 1,5 млн. грн. та кредитні кошти Північної екологічної
корпорації НЕФКО на суму 2,0 млн. грн..
Щомісячно проводився моніторинг загальної кількості спожитої
холодної та гарячої води на квартиру з лічильником. Проводилися щомісячні
наради з енергоменеджерами ЛКП, що обслуговують житловий фонд, на яких
розглядалися недоліки у роботі та шляхи їх усунення для досягнення 100 %
збору показів лічильників. За підсумками 2010 року забезпечено 89,3 % збору
показів приладів обліку води.
У 2010 році запроваджено нове програмне забезпечення моніторингу
споживання енергоресурсів у рамках запровадження єдиної облікової політики
для ЛКП, що обслуговують житловий фонд. Можливості програми дозволяють
виготовляти інформаційні довідки про споживання енергоресурсів, завдяки
яким здійснюється інформування мешканців міста про обсяги споживання
енергоресурсів (природного газу, теплової енергії, холодної та гарячої води) у
натуральних та грошових показниках на одиницю площі.
З метою зменшення споживання природного газу, раціоналізації
використання палива та оптимізації режимів роботи централізованих котелень
триває співпраця з теплопостачальними організаціями м. Львова. Для
детального аналізу споживання природного газу діючими централізованими
котельнями міста здійснюється моніторинг (оперативна інформація щоденного
збору показників використання палива) та контроль за споживанням
природного газу у розрізі 154 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.
Для ефективності використання енергоресурсів у теплопостачальних
підприємствах за підтримки проекту "Реформа міського теплозабезпечення"
було розроблено експрес-оцінку систем теплопостачання м. Львова та
розроблено інвестиційний проект щодо оснащення теплорегулюючим
обладнанням та засобами обліку теплової енергії, а також проведено експресенергоаудит систем теплопостачання.
У 2010 році з метою зміцнення ролі та досвіду у сфері сталого
використання енергоресурсів, представлення інтересів м.Львова в інституціях
Європейського Союзу у сфері збереження, захисту довкілля, м. Львів стало
членом асоціації "Energy-Cite".
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
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енергоресурсів не менше ніж на 20 % від існуючого рівня з застосуванням
відновлювальних джерел енергії. На даний час створено дорадчий комітет з
питань сталого енергетичного розвитку м. Львова, триває робота над
написанням плану сталого енергетичного розвитку міста до 2020 року.
Тривала співпраця з проектом "Реформа міського теплозабезпечення в
Україні", який реалізується компанією International Resources Group (IRG) за
фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Львів як одне з пілотних міст України завершує написання Муніципального
енергетичного плану міста, орієнтованого на наступні чотири роки. Основною
метою є проведення повної термомодернізації 24 найбільш енергозатратних
бюджетних будівель, визначених за результатами проведеного енергоаудиту.
За кошти проекту у 2 навчальних закладах (НВК "1, 2, 3" та ЗОШ № 77), а
також у 3 житлових будинках (вул. С. Петлюри, 2а, вул. Китайська, 6, на вул.
Антонича, 4) встановлено засоби обліку споживання теплової енергії та
системи автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія.
У рамках Проекту РМТ реалізовується багатокомпонентна інформаційна
кампанію серед громадян щодо ефективного енергоспоживання: було
розміщено понад 70 білбордів з закликом "Збережи тепло – збережи Україну!",
проведено День енергоефективності у місті, під час якого відбувалися
тематичні виступи дитячих творчих колективів, ігри та вікторини для дітей,
діяв інформаційний кіоск, у якому можна було дізнатися про збереження тепла
у багатоквартирних будинках та отримати інформаційний буклет "10 порад як
зберегти тепло".
Для загальноосвітніх шкіл, які беруть участь у програмі
"Енергоефективні школи" (ЗОШ "Надія", ЗОШ № 30, ЗОЛ "Оріяна", ЗОШ №3)
проводяться факультативні курси для учнів шостих - сьомих класів на тему:
"Основи теплопостачання та теплозбереження". Видано підручник на тему:
"Теплопостачання та теплозбереження для майбутнього споживача", який
схвалено Міністерством освіти і науки України для використання у
загальноосвітніх навчальних закладах. Впроваджено освітній проект
"Енергоефективні студмістечка", учасником якого є Національний
лісотехнічний університет.
Проект
РМТ
сприяє
створенню
об’єднань
співвласників
багатоквартирних будинків, асоціацій співвласників, а також житлових
кооперативів: створено Муніципальний ресурсний дорадчий центр для
розвитку ОСББ, проведено енергоаудити у 10 типових житлових будівлях м.
Львова, 3 ОСББ міста ("Біля Парку", "Каменяр", "Марія"), за кошти проекту
РМТ буде профінансовано ряд заходів з енергозбереження.
У рамках участі міста у проекті "Пільгове кредитування
енергозбереження" Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО),
отримано схвальне рішення інвестиційного комітету щодо кредитування
заходів з енергозбереження у 6 бюджетних будівлях (це одна із найвигідніших
кредитних пропозицій - 3 % річних). Щорічна чиста економія коштів від
впровадження заходів з енергозбереження у вищевказаних будівлях
становитиме 0,4 млн. грн. Загальне скорочення викидів СО2 становить 78187,1
кг/рік.
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Місто є лідером проекту "MODEL-CIUDAD" (управління галузями,
пов’язаними з енергією, у місцевих органах влади; співробітництво у міському
розвитку і діалозі), координатор - проектний партнер – Європейська асоціація
муніципалітетів (м. Безансон, Франція). Проектом передбачено впровадження
заходів з енергозбереження у загально-освітній гімназії "Сихівська" м. Львова.
У його рамках планується проведення утеплення зовнішніх огороджувальних
конструкцій, заміна віконних конструкцій, встановлення екранів у підвіконній
частині стін, модернізація внутрішніх систем тепловикористання. Крім того,
передбачається реалізація комплексу заходів, пов’язаних зі збільшенням
місцевого та національного енергетичних потенціалів (покращання
виробничих потужностей органів місцевого самоврядування, поширення нової
парадигми підходу до енергетики, підвищення рівня обізнаності громадськості
щодо питань ефективного використання енергії та інше).
З метою популяризації ідей з енергозбереження було оголошено конкурс
на найкращий дитячий малюнок на тему "Збереження енергії: дитячі відповіді
на дорослі запитання"; проведено районні шкільні конференції з проблем
енергоефективності у кожному з районів Львова, студентські форуми у ЛНУ
ім. І. Франка, НУ "Львівська політехніка" та Національному Лісотехнічному
університеті; безкоштовна демонстрація фільму "Дім"; відбулась конференція
"Енергоефективність як нова перспектива для суспільства і Церкви", на якій
відбувався обмін досвідом у сфері енергозбереження з церковною громадою
для подальшої співпраці.
З метою підвищення обізнаності та компетенції працівників і відвідувачів
бюджетних будівель у питаннях раціонального використання енергоресурсів
виготовляються плакати європейської кампанії Display. На сьогоднішній день
виготовлено понад 1 741 енергетичних сертифікатів для бюджетних будівель
за результатами споживання у 2006-2010 роках. У 2010 році розпочато
енергетичну сертифікацію будівель житлової сфери. Львів є одним з
найактивніших учасників європейської кампанії Display, тому у 2009 році
отримав третє місце у загальноєвропейському конкурсі з енергетичної
сертифікації будівель, а також відзнаку у 2010 році.
З метою впорядкування торгівлі у місті здійснювалось обліковування
торгових місць на ринках, проведено паспортизацію об’єктів ринкового
господарства.
З метою забезпечення надходжень ринкового збору до міського бюджету
у повному обсязі протягом 2010 року спільно з представниками районних ДПІ
у м. Львові проведено 69 комісійних обстежень 16 ринків, що систематично не
виконували контрольні суми ринкового збору; надіслано 24 листи у районні та
міську ДПІ, ДПА у Львівській області та 46 листів керівникам ринків щодо
необхідності своєчасного та у повному обсязі виконання контрольних сум
ринкового збору.
У 2010 році спільно з представниками районних СЕС проведено 15
обстежень об’єктів ринкового господарства з реалізації продовольчих товарів
та сільськогосподарської продукції на предмет дотримання належного
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санітарно-епідеміологічного стану, скеровано 41 лист керівникам ринків щодо
вжиття заходів для приведення об'єктів ринкового господарства у
відповідність вимогам санітарного законодавства. За результатами проведених
перевірок на підставі складених актів накладено штрафи на керівників об’єктів
ринкового господарства, складено експертні висновки, згідно з якими частину
продукції не було допущено до реалізації, керівників ринків притягнуто до
адміністративної відповідальності.
У рамках українсько-німецького проекту "Муніципальний розвиток та
оновлення старої частини міста" (GTZ), з метою створення електронної карти
та дислокації стаціонарних об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та
сфери послуг, що функціонують на території міста, здійснено їх
інвентаризацію: сфера торгівлі та ресторанного господарства м. Львова
включає: 742 продовольчих магазинів, 1692 непродовольчих магазинів, 62
супермаркети, 319 аптек (оптик), 62 АЗС, 67 гуртівень, 779 закладів
ресторанного господарства; сфера побутового обслуговування: 270 перукарень
(салонів краси), 15 хімчисток, 13 ломбардів, 71 автомийка та автосервіси, 23
фотосалони, 18 більярдних клубів, 51 майстерня з ремонту годинників, одягу,
побутової техніки тощо.
У 2010 році підготовлено 563 дозволи на розміщення стаціонарних
об’єктів торгівлі, побуту та ресторанного господарства, видано 735 дозволів на
одноразову торгівлю під час проведення святкових акцій та виставок-ярмарків,
святкування загальноміських заходів. З метою підтримки розвитку
підприємництва та організації дозвілля мешканців організовано Великодній
ярмарок, Різдвяний ярмарок під час якого здійснювалась торгівля
продовольчими та непродовольчими товарами (95 СПД).
Проведено роботу з суб’єктами підприємницької діяльності щодо
встановлення, впорядкування біля закладів ресторанного господарства
відкритих літніх майданчиків та отримання дозвільних документів на їх
облаштування. В результаті на території міста у 2010 році функціонувало 280
літніх майданчиків.
Для впорядкування діяльності малих архітектурних форм підготовлено
528 дозволів на розміщення об’єкта торгівлі у стаціонарній малій
архітектурній формі. Переліки МАФів, які функціонували без дозволу,
систематично скеровувалися у районні адміністрації, прокуратуру, ДПІ у м.
Львові та СЕС м. Львова - як наслідок, у 2010 році було демонтовано 113
малих архітектурних форм.
Для обмеження шкідливого впливу споживання алкогольних напоїв та
тютюнових виробів на здоров’я мешканців м.Львова, а також з метою
усунення порушень громадського порядку у нічний час, зменшення кількості
злочинів, скоєних у стані алкогольного сп’яніння, враховуючи численні скарги
мешканців міста Львова, було прийнято рішення виконавчого комітету "Про
заборону реалізації алкогольних напоїв" та "Про заборону роздрібної торгівлі
алкогольними,
слабоалкогольними
напоями
та
пивом
(окрім
безалкогольного)". На виконання вищезазначеного рішення протягом жовтнягрудня 2010 року проведено 138 рейдів спільно з представниками районних
відділів міліції, складено 43 протоколи про адміністративне правопорушення,
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в результаті накладено штрафних санкцій на суму більше 22 тис. грн.
З метою ліквідації стихійної торгівлі впродовж 2010 року здійснювались
щодекадні обстеження вулиць м. Львова, спільно з районними відділами
міліції проведено 1477 рейдів у місцях поширення стихійної торгівлі, в
результаті яких складено 842 протоколи про адміністративне правопорушення
з вилученням товару, прийнято 82 рішення суду щодо конфіскації товару.
Проводилась робота щодо припинення діяльності інтерактивних клубів
на території міста: проведено 105 комісійних обстежень, надіслано 99 листів у
правоохоронні та контролюючі органи, зокрема 26 листів в органи внутрішніх
справ, 8 – в органи МНС, 15 – в санітарно-епідеміологічну службу, 21 – в
податкову службу, 14 - в прокуратуру, а також скеровано звернення
Президентові України та голові Держкомпідприємництва щодо внесення змін
до чинного законодавства, які б унеможливили функціонування інтерактивних
клубів. В результаті прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про заборону
грального бізнесу в Україні" правоохоронними органами впродовж 2010 року
викрито 46 фактів порушення Закону України "Про заборону грального
бізнесу в Україні". Виявлено та вилучено 66 одиниць грального обладнання і
63 одиниці комп'ютерної техніки, котра функціонувала для надання послуг у
зазначеній сфері. Порушено 14 кримінальних справ, складено та направлено
на розгляд судів 32 адміністративних протоколів, зокрема 21 - за ст. 164
КУпАП та 11 - за ст. 181 КУпАП.
Для забезпечення відкритості та прозорості процесу закупівель
розпорядниками коштів міського бюджету на сторінці Львівської міської ради
у розділі "Тендери" оприлюднено 106 річних планів та змін до них
розпорядників коштів міського бюджету на 2010 рік згідно з формою,
затвердженою Міністерством економіки України, 473 оголошення про
проведення загальнодержавних торгів та 329 оголошень про їх результати, а
також 679 оголошень про проведення місцевих торгів та 647 про їх результат.
У 2010 році здійснено перевірку 141 документацій конкурсних торгів та 276
документацій місцевих торгів розпорядників коштів міського бюджету.
З метою налагодження та забезпечення ефективної роботи комітетів з
конкурсних торгів розпорядників коштів міського бюджету м. Львова
здійснено аналіз та адаптацію роботи комітетів з конкурсних торгів відповідно
до норм нового Закону України "Про здійснення державних закупівель", а
саме:
- проведено аналітичну навчальну нараду-семінар з розпорядниками коштів
щодо нововведень в законодавстві;
- поширено (надано розпорядникам коштів) нові взірці документів по
закупівлях;
- створено та успішно організовано роботу 60 нових комітетів з конкурсних
торгів у ЛКП міста;
- розроблено та впроваджено поетапні схеми проведення торгів за різними
процедурами, що дало змогу у найшвидші терміни та з найменшою кількістю
помилок готувати і оприлюднювати документи по закупівлях.
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Для реалізації проектів загальноміського значення щодо модернізації
комунального транспорту проведено закупівлю в одного учасника автобусів та
тролейбусів для м. Львова (275 млн. грн.), проведено закупівлю в одного
учасника послуг з надання кредиту м. Львову для закупівлі громадського
транспорту (99 млн. грн.). Спільно з Європейським банком реконструкції та
розвитку проведено І етап двоступеневих торгів з впровадження системи
трафікменеджменту у м. Львові, проведено процедуру міжнародних торгів на
закупівлю робіт з реконструкції доріг та трамвайних колій.
Впродовж 2010 року проводилась інтенсивна робота щодо підняття
заробітної плати до середньогалузевого показника - було опрацьовано 4949
підприємств у 8 галузях економіки: МАФ, салони краси, аптеки, громадське
харчування, заклади медицини, рекламні агентства, торгівля продовольчими та
непродовольчими товарами.
У 2010 році міська комісія заслухано 2845 керівників підприємств,
проведено 1555 виїздів на підприємства, в результаті чого у розрізі галузей
рівень заробітної плати змінився так: у галузі торгівля непродовольчими
товарами заробітна плата зросла у порівнянні з 2009 роком на 249 грн. (у 3 кв.
2010 року становить 1128 грн.), у галузі торгівля продовольчими товарами
спостерігається ріст заробітної плати на 268 грн. (у 3 кв. 2010 року становить
1166 грн.), зарплата у МАФах зросла на 138 грн., а у салонах краси на 192 грн.,
тим часом як мінімальний розмір зарплати з початку 2010 року зріс всього на
53 грн.
Що стосується середньомісячної заробітної плати у м.Львові, то її рівень
постійно зростає і у січні-вересні 2010 року вже становив 2047 грн.
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. 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.
Впродовж 2010 року також проводилась робота щодо забезпечення
легалізації найманої робочої сили - легалізовано працю 3630 працівників
(станом на 01.12.2010), додатково районними адміністраціями впродовж 2010
року виявлено 137 фактів неоформлених трудових відносин і у результаті
роботи легалізовано працю 128 працівників.
Порівняно з початком 2010 року загальна сума боргу з виплати
заробітної плати зменшилась на 6,6 млн. грн. (на початок 2011 року становила
33,4 млн. грн.). Для вирішення цього питання щотижнево проводились
засідання міської та районних комісій з питань забезпечення своєчасності
сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів, ліквідації
заборгованості з виплати заробітної плати, детінізації заробітної плати.
Впродовж 2010 року проведено 303 засідань комісій, заслухано 609 керівники
підприємств-боржників. За наслідками проведеної роботи скеровано 782
листів у правоохоронні та контролюючі органи м. Львова на керівників, які не
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дотримуються взятих зобов’язань щодо погашення заборгованості або
невиконання графіків погашення заборгованості.
Проведення активної політики сприяння зайнятості населення у місті
відбувається у рамках Програми зайнятості населення м. Львова на 2010-2011
роки. Станом на 01.01.2011 на обліку перебувало 3668 незайнятих громадян, зі
статусом безробітні – 3510 осіб (в т.ч. робітників – 856, службовців – 2 522, без
професії - 132, жінок – 2186, молоді до 35 – 1796, вивільнених – 490, 5% квота
- 947 особи.). У службу зайнятості впродовж 2010 року звернулось 11035 осіб,
всього послугами місцевої служби зайнятості скористалось – 14142 особи, з
них працевлаштовано упродовж 2010 року 6743 особи. Впродовж 2010 року
отримали допомогу з безробіття 2574 осіб. Потреба підприємств у працівниках
станом на 01.01.2011 складає 1786 осіб (робітники - 1234, службовці - 467, без
професії – 85), на 1 робоче місце претендувало 2 особи. Списки на вивільнення
працівників надійшли з 669 підприємств на 9364 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 2010 року зареєстровано 393 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.
Впродовж 2010 року підготовлено та винесено на розгляд виконавчого
комітету 256 проектів рішень про видачу дозволів на розміщення зовнішньої
реклами, з яких 136 - прийнято виконавчим комітетом. На підставі прийнятих
виконавчим комітетом рішень видано 1848 дозволи на розміщення зовнішньої
реклами.
У 2010 році виконавчий комітет затвердив нові Правила розміщення
зовнішньої реклами у м. Львові. Правила суттєво спрощують процедуру
одержання дозволу на розміщення зовнішньої реклами - скорочено перелік
документів, необхідних для встановлення пріоритету на розміщення
зовнішньої реклами, розроблено класифікатор рекламних засобів,
встановлення яких дозволяється у м. Львові.
З прийняттям нових Правил розпочато роботу над розробкою
перспективної схеми розміщення рекламних засобів. На карті рекламномістобудівного зонування м. Львова буде чітко визначено місця, де дозволено
розміщення рекламних засобів з врахуванням класифікатора.
Розпорядження Львівського міського голови у 2010 році утворено
робочу групу з попереднього розгляду документів для отримання дозволу на
розміщення зовнішньої реклами, основним завданням якої є також спрощення
процедури одержання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
Погодження проектів здійснюється не поетапно, як це було раніше, а
паралельно, адже до складу робочої групи входять представники усіх
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дотичних до погодження зовнішньої реклами управлінь.
За умови погодження проекту, голова райадміністрації, головний
художник та начальник управління охорони історичного середовища відразу ж
ставлять свій підпис на бланках дозволу на розміщення зовнішньої реклами,
що в свою чергу дозволяє заощадити час та кошти рекламорозповсюджувача,
який би він раніше витратив на почергову подачу документів через управління
дозвільний офіс.
Окрім того, усі заявники запрошуються на засідання робочої групи і
мають можливість отримати художні рекомендації та творчі ідеї для розробки
проектів рекламоносіїв.
Загалом протягом травня – грудня 2010 року відбулось 30 засідань, на
яких було розглянуто 1017 заяв.
У 2010 році розпочато комплексну роботу над упорядкуванням
розміщення зовнішньої реклами у центральній частині міста. Розроблено
типові рекомендації до проектування зовнішньої реклами з огляду на
архітектурні особливості будинків та споруд в зоні ЮНЕСКО.
Впроваджено принцип окремих літер або виготовлення реклами на
прозорому склі з метою уникнення захаращення фасадів зайвими елементами
та перекриття рустики будинків.
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 4 проекти рішень про скасування дозволів на розміщення зовнішньої
реклами. За 2010 рік скасовано 136 дозволів.
Управління комунальної власності
Протягом 2010 року вдалося забезпечити фактичні надходження до
міського бюджету в загальній сумі 131 332 тис. грн., котра включає в себе як
надходження від приватизації, так і від оренди комунального майна.
До бюджету розвитку м. Львова у 2010 році від приватизації майна
забезпечено надходження 94 108 тис. грн., що хоча і склало 30 % від
доведеного плану на 2010 рік, але перевищило доходи 2009 року на 345 тис.
грн.
Надходження до загального фонду міського бюджету від оренди майна
склали 37 224 тис. грн., виконання планового показника – 76 %. Окрім того,
розрахунково від 7 322 до 8 410 тис. грн. від оренди надійшло безпосередньо
на рахунки шкіл, лікарень, поліклінік, інших закладів, установ та організацій
культури, освіти та охорони здоров’я як балансоутримувачів об’єктів. Ці
кошти використовуються ними для особистих потреб, додатково до
фінансування, передбаченого бюджетом міста.
До Державного бюджету України перераховано 27 263 тис. грн. податку
на додану вартість.
Незважаючи на кризові явиза у світовій та вітчизняній економіці, різке
падіння платоспроможності покупців через фактичне призупинення
іпотечного кредитування, у 2010 році вдалося втримати надходження на рівні
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попереднього року. Важливим є той факт, що протягом 2007-2010 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). Загальна сума
доходу від оренди комунального майна за 2010 рік на 1 мешканця міста
складає 51,35 грн.
Станом на 01.01.2011 площа приміщень комунальної власності, що
перебувають в оренді за 2480 договорами, складає 327 226,9 кв.м, в т.ч.
129 596 кв.м згідно з 661 договором оренди знаходилося у користуванні
бюджетних установ та львівських комунальних підприємств, 36 421 кв.м за
299 договорами знаходяться на балансі закладів установ та організацій освіти,
охорони здоров’я, культури.
У 2010 році середньомісячні надходження коштів за користування
орендарями об’єктами нерухомого майна територіальної громади міста склали
3102 тис. грн.
За результатами проведення конкурсів передано в оренду 55 вільних
об’єктів, в тому числі за результатами комерційного конкурсу – 33,
некомерційного – 22, загальна площа яких складає 11 026 кв.м. Сума
нарахувань за користування приміщеннями переданими в оренду на
конкурентних засадах складає 2165 тис. грн. в рік.
На виконання ухвал Львівської міської ради оформлено 77 договорів
оренди об’єктів, сумарна площа яких рівна 16 071,5 кв.м, нарахування
орендної плати по яких складає 41898,3 грн. без ПДВ в місяць.
Протягом 2010 року переукладено 301 договір оренди, загальна площа
об’єктів за якими склала 55820 кв.м.
У 2010 році міською радою прийнято рішення про приватизацію 73
об’єктів нерухомого майна. Більшість об’єктів (60) вирішено приватизувати
способом викупу, 11 – способом конкурсу, 2 – продати з аукціону.
Протягом 2010 року забезпечено приватизацію способом викупу 153
окремих об’єктів нерухомого майна (загальна площа 15225,5 кв.м).
Приватизація об’єктів способом конкурсу не здійснювалася. Внаслідок
проведення аукціонів приватизовано 2 об’єкти площею 167 кв.м.
Станом на 01.01.2011 на стадії виконання знаходилося 16 договорів
купівлі продажу окремих об’єктів нерухомого майна загальною площею
3 144,5 кв.м сумарною вартістю 9931,6 тис. грн. (без ПДВ). Дебіторська
заборгованість покупців відповідно до зазначених договорів купівлі-продажу
становила 8473,7 тис. грн. Слід зазначити, що на початок 2010 року
дебіторська заборгованість покупців була майже вдвічі більшою і складала
15 902,8 тис. грн., а на стадії виконання знаходилося договорів на суму
25 557,6 тис грн. тобто у 8 разів більше.
На початок 2010 року кількість об’єктів, по яких проводилася
передприватизаційна підготовка склала 84 об’єкти, в тому числі 66 приватизація способом викупу, 13 - способом конкурсу та 5 - продаж з
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аукціону. Прогнозована оціночна вартість зазначених об’єктів складає 36395,5
тис. грн. (без врахування ПДВ). На розгляді перебувало 105 заяв про
приватизацію об’єктів способом викупу прогнозованою вартістю 52 892 тис.
грн.
Слід зазначити, що у 2010 році зросла частка приватизованих площ на
першому поверсі за рахунок зменшення часток площ як з категорії "інше", так
і з категорії "2-й поверх та вище". Середня вартість продажу 1 кв.м за
укладеними договорами купівлі-продажу окремо визначеного індивідуального
майна зросла у 2010 на 120 грн. (2,7 %) у порівнянні з 2009 роком та склала
4600 грн. за кв.м. Хоча динаміка зростання по даному показнику і зменшилася,
але ріст спостерігається вже третій рік поспіль.
Частка площ по поверховості у загальній площі приватизованих
протягом 2010 року складала: 1-й поверх – 7580,00 кв.м, 2-й поверх і вище 3285,8 кв.м, інше- 4359,7 кв.м.
Протягом 2010 року забезпечено проведення оцінки та рецензування
звітів по 407 об’єктах нерухомого майна, в т.ч. по 257 з метою оформлення
договорів оренди та 150 з метою відчуження майна. Загальна площа оцінених
об’єктів складає 48,25 тис. кв. м, загальна оціночна вартість 185 318 тис. грн.
(без ПДВ). Опрацьовано 510 звернень юридичних та фізичних осіб з питань
оцінки майна, організовано 6 конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності на право проведення оцінки комунального майна по 170 об’єктах
приватизації та 130 об’єктах оренди.
Не зважаючи на деяке зменшення рівня оціночної вартості приміщень
окремих видів нерухомості (зокрема офісних та складських приміщень),
викликане кризою на ринку нерухомості, рівень оціночної вартості 1 кв. м як
об’єктів оренди, так і об’єктів приватизації, незалежно від їх розміщення, у
2010 році у порівнянні з 2009 роком практично не змінився (3841 грн./кв.м у
2010 році).
Забезпечено підготовку та прийняття 161 ухвали Львівської міської ради,
та 215 рішень виконавчого комітету. Забезпечено прийняття рішення про
оформлення права власності на 5394 об’єкти нерухомого майна, зазначені
об’єкти оформлялися 87 рішеннями міського виконавчого комітету та 2431
наказами управління про оформлення права власності.
Протягом 2010 року підготовані та подані в органи прокуратури для
подачі позовів проекти позовних заяв по 132 боржниках на загальну суму 1090
тис. грн. Прийнято участь у 1055 судових засіданнях.
Станом на 01.01.2011 на розгляді у судах різних інстанцій перебуває 146
справ. На стадії добровільного виконання перебуває 1 рішення суду,
виконавчого провадження – 71 рішення суду.
На виконання рішень суду орендарями у добровільному порядку та
внаслідок вчинення виконавчих дій сплачено на рахунки управління
комунальної власності 2881,5 тис. грн., вивільнено 11 приміщень загальною
площею 2254,8 кв.м.
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Управління зовнішньоекономічної діяльності на інвестицій
Залучення коштів від Європейського Банку Реконструкції та Розвитку:
ЄБРР надання кредитних коштів для фінансування ЛКП "Львівелектротранс"
на суму 12 млн. євро; кредитні кошти ЛКАДП № 1339 на розвиток дорожньотранспортної інфраструктури - до 26 мільйонів євро. Надана технічна
допомога на загальну суму 2,6 мільйонів євро для підготовки, розробки та
впровадження проекту. Результат:
1.
Укладено кредитний договір між ЛКАТДП № 1339 та ЄБРР.
2.
Укладено кредитний договір між ЛКП "Львівелектротранс" та ЄБРР.
3.
Укладено 2 договори гарантії між Львівською міською радою та ЄБРР.
4.
Укладено грантову угоду між Львівською міською радою та ЄБРР.
5.
Проведено 6 тендерів з відбору міжнародних консультантів для
реалізації проекту:
Проект з розвитку громадського транспорту Львова – допомога у
закупівлях, реалізації та нагляд за контрактом;
Громадський транспорт Львова – програма корпоративного розвитку та
покращення у фінансовій та експлуатаційній сфері ЛКП "Львівелектротранс";
Проект з реконструкції та модернізації доріг м. Львова – допомога при
закупівлях, реалізації та нагляд за контрактом;
Громадський транспорт м. Львова – вдосконалення регулятивного
середовища для системи міського громадського транспорту м. Львова;
Проект Львівська дорога – підтримка програми організації дорожнього
руху;
Програма підвищення кредитоспроможності.
6. Проведено 2 тендери з відбору компанії-підрядника для виконання робіт по
проекту:
Здійснення закупівлі робіт з реконструкції доріг та трамвайних ліній у
Львові
Попередня кваліфікація робіт з реконструкції доріг м. Львова для
втілення системи організації дорожнього руху трамвайних маршрутів № 2 та
№ 6.
Метою проекту відновлення районного теплопостачання міста Львова є
зменшення експлуатаційних витрат ЛМКП "Львівтеплоенерго" (заощадження
споживання газу, електроенергії та води) та підвищення якості послуг (проект
охоплює близько 40 % населення Львова).
Відповідно до попереднього звіту технічного спеціаліста ЄБРР загальна
сума інвестицій складає близько 30 млн. євро, з яких 10 млн. євро за рахунок
гранту від Партнерства з енергоефективності та навколишнього середовища у
Східній Європі, що має бути підтверджено після проведення оцінки та за
умови схвалення Партнерством. Результати:
29 квітня 2010 року між між Львівською міською радою, ЛМКП
"Львівтеплоенерго" та ЄБРР підписано Угоду про наміри щодо підготовки
кредитного фінансування, яка була затверджена ухвалою міської ради
29.07.2010. Угода підписана на основі попереднього звіту провідного інженера
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ЄБРР.
з 22 листопада 2010 року розпочато співпрацю зі шведською
консалтинговою компанією AF Consult, що фінансується за грантові кошти
ЄБРР з підготовки ТЕО проекту та визначення його основних пріоритетів, що
будуть фінансуватися у рамках співпраці з ЄБРР. Для координації цієї роботи
розпорядженням Львівського міського голови створено робочу групу.
Наступні етапи:
розробка ТЕО та Плану реалізації проекту спільно зі шведською
компанією AF Consult - до середини лютого 2011 року;
проходження внутрішньої процедури ЄБРР через погодження на
Кредитному комітеті та Радою директорів банку з метою підготовки Проекту
кредитного договору з остаточними умовами, розміром позики та розміром
відсоткової ставки - до середини березня 2011 року;
звернення до Міністерства фінансів України та Львівської міської ради
щодо погодження відповідності законодавству України та отримання дозволу
на підписання даного кредитного договору - до середини квітня 2011 року.
Реалізується проект у співпраці зі Світовим Банком по залученню
кредиту для проекту енергоефективності (водопостачання, очищення стічних
вод, утеплення приміщень, вуличне освітлення) за фінансового посередництва
"Укрексімбанку".
У співпраці з Північним Інвестиційним Банком та Північною
Фінансовою Корпорацією з Навколишнього Середовища реалізується проект з
залучення кредиту для фінансування будівництва станції мулових метантенків
для очистки та утилізації осаду стічних вод, який накопичується на
водоочисних спорудах на території міста Львова.
Реалізовано проект залучення грантових коштів від KfW в сумі 0,5 млн.
євро на оплату Консультаційні послуги для Львівської міської ради у рамках
оцінки поточної ситуації та підготовки поетапного плану покращення системи
міського транспорту у м. Львові, з акцентом на екологічно чистий та
енергоефективний громадський транспорт. Результат:
1.
Підписано Фінансову угоду (грант) між KfW та Львівською міською
радою на виплати у розмірі 0,5 млн. євро.
2.
Укладено Договір про надання консалтингових послуг між
Департаментом містобудування Львівської міської ради та Планунг Транспорт
Веркер у співпраці з ВеркерКонсалтДрезденБерлін Гимбх та Дреберіс Гмбх.
3.
Отримано звіт "Стратегії системи міського транспорту у місті Львові".
Залучення грантових коштів від GTZ в сумі 0,8 млн. євро для реалізації
проекту "Покращення транспортної системи міста". Напрями співпраці: а)
підготовка до ЄВРО-2012; б) електротранспорт м. Львова; в) транспортне
господарство міста.
Проект "Регенерація історичної спадщини Львова" у рамках реалізації
проекту "Муніципальний розвиток та оновлення старої частини м. Львова"
передбачає залучення грантових коштів від GTZ в сумі 4 млн. євро. У 2009
році розпочалася програма сприяння реставрації історичних брам у Львові
(протягом наступних трьох років - близько 100 брам). Львівська міська рада
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спільно з GTZ розробляє концепцію для подальшого розвитку історичної
частини Львова. У цій концепції будуть охоплені всі важливі проекти, які
реалізовуватимуться протягом наступних 10 років з метою підвищення
цінності центральної частини міста та покращення якості життя мешканців.
Супровід обігу облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова: 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 першої серії (А) – 50
млн. грн. розміщені у липні 2007 року з відсотковою ставкою 9,45 % річних,
що є найнижчим показником в історії здійснення випусків муніципальних
облігацій в Україні, андеррайтер випуску – ЗАТ "Акціонерно-комерційний
банк "Львів".
Облігації внутрішньої місцевої позики м. Львова, другої серії (В) – 42
млн. грн. розміщені у грудні 2007 року з відсотковою ставкою 9,95 % річних,
андерайтер випуску – BАТ "ВіЕйБі Банк".
Облігації внутрішньої місцевої позики м. Львова, серії С – 300 млн. грн.
частково розміщені (на суму 100 млн. грн.) у червні 2009 року з відсотковою
ставкою 20 % річних, андеррайтер випуску – ТзОВ "Фінансова компанія
"Декра".
Підтримка кредитного рейтингу міста. Результат роботи - присвоєння
вперше у березні 2007 року Міжнародною рейтинговою агенцією "Standard &
Poor’s" м. Львову кредитного рейтингу "В+" за міжнародною шкалою та
"uaA+" за національною шкалою. У 2008 році "Standard & Poor’s" підтвердило
кредитні рейтинги м. Львова: рейтинг "В+" по міжнародній шкалі та рейтинг
"uaA+" по національній шкалі. Прогноз зміни рейтингу – "Стабільний". У 2009
році рейтинг міста був понижений до рівня "ССС+" за міжнародною шкалою
та "uaВВ" по національній шкалі. Прогноз зміни рейтингу – "Негативний". У
2010 році "Standard & Poor’s" підтвердило кредитні рейтинги м. Львова:
рейтинг 3C+ по міжнародній шкалі.
Участь
у
розробці
та
реалізації
"Стратегії
підвищення
конкурентоспроможності міста Львова до 2015 року" за участю фонду
"Ефективне управління" та американської консалтингової компанії Monitor
Group. Мета стратегії - економічне зростання через розвиток кластерів,
кваліфікованих людських ресурсів, створення Агентства з питань сприяння
інвестиціям, прозора система управління, допоміжна інфраструктура
Результати: Протягом 1-го етапу (2007-2008 рр.) здійснено аналіз сучасного
стану економіки міста та пріоритизацію кластерів (кластеру туризму та
кластеру бізнес-послуг). Протягом 2-го етапу (2009-2010 рр.) погоджено
структуру реалізації, джерела фінансування та налагоджено процес
моніторингу реалізації Cтратегії.
Налагодження контактів та залучення коштів міжнародних фінансових
інституції у реалізацію проектів енергоменеджменту:
а) Агенства США з міжнародного розвитку USAID для реалізації
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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 ОСББ.
б) Європейської програми CIUDAD в сумі 140 тис. євро на реалізацію
Програма Model-CIUDAD.
в) Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) в сумі
кредитних коштів до 2 млн. грн. на 1 об’єкт з відсотковою ставкою 3 %.
г) ЄС у рамках проекту "Угода мерів – європейська ініціатива захисту
клімату".
Створення у місті мережі велосипедних доріжок, які сполучатимуть
"спальні" райони з центром міста та між собою, забезпечення комплексної
інфраструктури: встановлення паркінгів для велосипедів та прокатних
велосипедних пунктів; створення рекреаційних велодоріжок Львів – Винники,
Львів – Брюховичі. Фінансування проекту - приблизно 22 млн. грн. (на
південний район), проектні та будівельні роботи за рахунок міського бюджету;
консалтингові послуги – GTZ. Промоція програми – грантові кошти програми
транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна. Результат:
визначено маршрути майбутніх велодоріжок в південному районі міста;
підраховано вартість проектних та будівельних робіт.
Облаштування центральної частини міста вуличними меблями за кошти
інвестора (приблизно 10 млн. грн.). Результат: підраховано необхідну кількість
стовбців, замовлено розробку дизайну.
Створення розважального комплексу, зі збереженням архітектурного та
історичного ансамблю трамвайного депо на вул. Вітовського 57: розміщення
виставкового залу, музею, ресторану, кав’ярні, створення медіатеки,
розважального центру. Вартість – 142,5 млн.грн., окупність - 15 років.
Рентабельність - 62 %. Результат: підготовано проектну пропозицію.
Співпраця з міжнародною Фінансовою корпорацією (IFC) по
структуруванню та впровадженню проекту, результатом якого стане залучення
інвестора, який буде здійснювати інвестування, експлуатацію та утримання
об’єктів твердих побутових відходів у Львові.
Підписано Протокол про наміри між компанією Lehman Maschinenbau
GmbH (Німеччина) та Львівською міською радою щодо реалізації проекту з
переробки та утилізації сміття у м. Львові.
Підписано Протокол про наміри між Львівською міською радою та
Lafarge Industrial Ecology International (Франція) щодо розробки проекту з
утилізації побутових і промислових відходів, що утворюються у Львові та
Львівській області.
Підписано Попередній договір про реалізацію проекту відносно утилізації
відходів між Львівською міською радою та Корпорацією Environment Fertitek
Inc. (Канада)
Підготовка до чемпіонату "Євро-2012" - створення сучасного спортивного та
розважального району з елементами активної зони такими як стадіон до Євро2012, Арена та Виставковий центр на території загальною площею 326 га,
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розміщення житла, готельних комплексів, офісних центрів, рекреаційних
об’єктів, а також перенесення на територію забудови адміністративних
будівель з центру міста. Результат: компанія "Ернст енд Янг" розробила
дослідження "Аналіз місця розташування земельної ділянки довкола стадіону
на вул. Стрийській – Кільцевій дорозі"; налагоджено співпрацю з компанією
BBB Architects по створенню Концептуального плану забудови (необхідно не
більше 45 000 євро)
На 01 жовтня 2010 року обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в
економіку міста, становив 817,2 млн. дол. США., що склало майже дві третини
від загальнообласного обсягу. Львів посів 3 позицію у рейтингу стратегії
залучення ПІІ (дослідження "Financial Times"; "European Cities & Regions of the
Future 2010/11").
У розрахунку на одного мешканця Львова припадає 1084 долари, що у
2,2 раза більше від середнього обласного значення цього показника.
З врахуванням переоцінки, втрат і курсової різниці за січень-вересень
2010 році у м. Львові відбувся приріст сукупного обсягу іноземного капіталу
на 66,1 млн. дол. США або на 8,8 %.
У січні-вересні 2010 року у підприємства Львова було залучено 80,7 млн.
дол. США прямих іноземних інвестицій, що становить 83,6% від обсягу
надходжень в економіку Львівщини.
Інвестиції залучено у 673 підприємства міста. Обсяг прямих іноземних
інвестицій у м. Львові з розрахунку на одне підприємство на 01 жовтня 2010
року становив 1,2 млн. дол.
Серед найбільших обсягів зареєстрованих іноземних інвестицій,
залучених у підприємства міста Львова за 2009-2010 роки:
- 4 600 000,00 дол. США з "Usenco International Inc" USA у ДП "Юсенко
Україна", що займається розробкою нафтогазових ресурсів;
- 318 000,00 дол. США з Єкатеринбургу (Росія) у ТзОВ "Львівська ізоляторна
компанія" - виробництво ізоляторів;
- 65 000,00 євро з Італії у ТзОВ "ОДРІ" - автомобільне господарство;
- 48 843, 13 євро з "Дойч Ті Проперті" (Естонія) у ТзОВ "Опера Маркет" роздрібна торгівля продуктами;
- 26 856 840,87 дол. США від "Пачата Лімітед" (Кіпр) у ТзОВ "Одеко" управління підприємствами;
- 75 000,00 євро від Мадей Томас (Німеччина) у ПП "Нега Нова Дизайн" будівельна діяльність;
- 62 000,00 євро від "Blue Make LLP" (Великобританія) у ТзОВ "МеркурійУкраїна" - перевезення вантажів у міжнародному сполученні.
Понад три чверті обсягу іноземного капіталу забезпечили партнери з
чотирьох країн: Польщі – 299 млн. дол., Австрії – 144 млн. дол., Кіпру – 119
млн. дол. та США – 71 млн. дол.
На 01 жовтня 2010 року найбільш інвестованими є: фінансова діяльність
(понад половина від загального обсягу інвестицій), операції з нерухомим
майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям (16,9 %),
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (7,4 %),
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торгівля (6,6 %), діяльність пошти та зв’язку (5,5 %), машинобудування (2,7
%).
Залучення непрямих інвестиційних коштів за рахунок поточної діяльності
компаній, що відкрили представництва в м. Львові в процесі реалізації
спільних проектів з управлінням: приблизна сума залучених коштів - 100 тис.
євро в рік. Компанії:
1. AVE Energie AG Umwelt (Австрія), 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 (Голандія), сфера співпраці: IT Outsourcing - 2 млн. грн.
3. DREBERIS (Німеччина), сфера співпраці: "Системи міського транспорту в
м. Львові".
4. Швейцарська фірма Nestlé S. mA. оголосила про створення Об’єднаного
бізнес-сервіс-центру. Впродовж наступних трьох років у розвиток Центру
планується інвестувати 25 мільйонів швейцарських франків. Центр, у якому
працюватиме близько 350 кваліфікованих фахівців у галузі фінансів та
управління персоналом, обслуговуватиме понад 20 країн регіону, таких як
Росія, Польща, Румунія, Угорщина, Болгарія тощо.
5. Abris Capital - у мережу супермаркетів роздрібної торгівлі "Барвінок".
Обсяги отриманих кредитних та грантових коштів містом наступні:
ЄБРР виділив на розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури м. Львова
кредитні кошти в сумі 38 млн. євро; на реалізацію проектів
енергоменеджменту залучено кошти від Агентства США з міжнародного
розвитку USAID для проекту "Реформа міського теплозабезпечення в Україні"
- 13 млн. дол. на 20 міст України; Європейської програми CIUDAD в сумі 140
тис. євро на програму Model-CIUDAD та від Північної екологічної фінансової
корпорації (НЕФКО) в сумі кредитних коштів до 2 млн. грн.
Здійснено пряме залучення інвестиційних коштів за рахунок отримання
грантів на загальну суму 7,8 млн. євро: KfW на розробку Стратегії системи
міського транспорту в місті Львові - в розмірі 0,5 млн. євро; GTZ на реалізацію
проектів: "Покращення транспортної системи міста", на реалізацію проекту
"Регенерація історичної спадщини Львова" - в розмірі 4,8 млн. євро;
Європейського Банку Реконструкції і Розвитку на консультантів для реалізації
6 тендерів по громадському транспорту Львова - в сумі 2,5 млн. євро.
Взято активну участь у міжнародних промоційних заходах:
1. Семінар "Креативні рішення – служби та інновації", м. Прага.
2. Бізнес Форум "Україна 2009 – вдалий час для інвестицій", м. Кувейт,
ОАЕ.
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3. VI Міжнародна конференція "Термічна утилізація відходів – від планів
до реалізації", м. Щецін.
4. Візит у м. Дрезден та м. Ляйпціг з метою участі у переговорах щодо
налагодження співпраці з компаніями водопостачання, 24-27 лютого
2010
5. Участь у Міжнародній виставці у сфері нерухомості МІПІМ-2010 з
метою презентації інфраструктурних проектів міста та налагодження
контактів з міжнародними інвесторами та муніципалітетами, 15-18
березня 2010 року
6. Участь у XXI щорічній конференції SOOIPP "Підприємництво,
засноване на знаннях ", м. Вроцлав, 12-16 травня 2010 року.
7. Участь у 73 щорічній конференції Федерації канадських муніципалітетів
з метою забезпечення реалізації завдань Програми місцевого
муніципального економічного розвитку в Україні, м. Торонто 28 травня 02 червня 2010 року.
8. Участь у 2-й Турецькій виставці-саміті ISTANBUL REestate з метою
представлення
м.
Львова,
інвестиційних
можливостей
та
інфраструктурних проектів міста, м. Стамбул, 15-17 червня 2010 року.
9. Участь у інавгураційному заході Проекту "TROLLEY" та конференції
"Сприяння електричному громадському транспорті", м. Гданськ, 30
червня - 02 липня 2010 року.
10. Бельгійська економічна місія Принца Філіпа 21-24 листопада 2010 року
з метою налагодження контактів м. Львова з більш ніж 140
підприємствами Бельгії у різних сферах економіки, 22-24 листопада 2010
року.
11. Українсько-чеський контактний день, 29 вересня 2010 року.
12. ІІІ
Українсько-голандський
бізнес-форум
"Енергоефективність.
Енергозбереження. Сталий розвиток"
13. Дні Швеції у Львові, 14-15 жовтня 2010 року.
Започатковано співпрацю з: юридичною компанією HD partners (організація
Весняного бізнес-форуму), Lafarge, AVE Energie AG Umwelt (у сфері
поводження з ТПВ), DREBERIS (у рамках реалізації проекту розробки
"Стратегії системи міського транспорту у м. Львові"), NESTLE (у рамках
відкриття Об’єднаного бізнес-сервіс-центру), DBA (08.10.2010 року підписано
Меморандум про співпрацю щодо залучення іноземних інвестицій до м.
Львова між Львівською міською радою та Данською бізнес-асоціацією),
Сторонами Карпатської конвенції (з питання розміщення Постійного
Секретаріату Карпатської конвенції у м. Львові у 2011 році).
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Приріст доходів загального фонду міського бюджету
м.Львова, млн.грн.

1 130,6

1 020,2

1 013,2

2008

2009

770,7

2007

2010

Рівень середньомісячної заробітної плати у
м.Львові у 2006-2010 рр., грн.
(дані статистики)
2 047,0

1 823,8
1 733,7

1 324,0

1 034,9

2006

2007

2008

2009

2010 (січеньвересень)
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Надходження від оренди комунального майна у
2006-2010рр., млн.грн.
36,5

37,4

2009 рік

2010 рік

31,2
20,4
14,9
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2007 рік

2008 рік

Прямі іноземні інвестиції у розрахунку на одну особу за
2007-2010 рр. (у тис. дол. США)

2010 р.
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2009 р.
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2008 р.
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2007 р.
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Департамент містобудування
Управління архітектури
Управління архітектури у межах делегованих йому повноважень
здійснює реалізацію політики міської ради у сфері містобудування та
архітектури шляхом організації розробки містобудівних програм,
містобудівної документації та реалізації їх відповідно до затвердженої
містобудівної документації, планів розвитку і забудови міста.
Стратегічна робота управління архітектури у сфері містобудування
З метою реалізації завдань, покладених на управління архітектури,
здійснювалася така стратегічна та поточна робота у сфері містобудування та
архітектури.
- Розроблено та затверджено у встановленому порядку Генеральний план
м. Львова (до 2025 року);
- Координувалися роботи з проектування та спорудження
інфраструктури міста: розміщення готелів, підземно-надземних паркінгів, фанзон, транспортних магістралей та розв’язок; організації руху транспорту біля
стадіону
"ЄВРО-2012",
магістральних
мереж,
шляхопроводів,
трансформаторних
підстанцій,
газорозподільчих
пунктів,
котелень,
автономного опалення, мереж зв’язку і телекомунікацій тощо (в т.ч. у рамках
роботи з підготовки до Євро-2012), зокрема:
- Вирішено питання інженерного забезпечення проектованого
терміналу ДП "Міжнародний аеропорт Львів", а саме мереж
водопостачання, каналізування та газопостачання;
- Здійснювалась координація робіт з розроблення містобудівного
обґрунтування об’єкту вулично-дорожньої мережі вул. Вернадського до
ЄВРО-2012;
- Підготовлено містобудівні умови і обмеження забудови земельної
ділянки на проектування та будівництво управлінням капітального
будівництва вул. Ряшівської (від вул. Патона до вул. Кульпарківської) з
транспортними розв’язками;
- Спільно з управлінням природних ресурсів та регулювання
земельних відносин вирішено питання тимчасової під’їзної дороги до
будівельного майданчика будівництва нового терміналу аеропорту;
- Здійснювалась координація робіт щодо розроблення та
погодження з інженерними службами міста проектів доріг в районі
будівництва стадіону до ЄВРО-2012 (проектовані дороги №№ 6, 7, 8);
- Проводилась систематизація та розроблення планів червоних
ліній вулиць міста у відповідності до генерального плану міста і діючих
нормативів;
- Участь у проведенні громадських слухань щодо містобудівної
документації (містобудівних обґрунтувань та містобудівних умов і
обмежень) розташування будівель і споруд на території м. Львова (взято
участь у проведенні понад 80 громадських слухань).
- Підготовка інформації управлінню інженерного господарства
департаменту житлового господарства та інфраструктури для розробки
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Програми розвитку мережі громадських вбиралень у м. Львові на 20102012 роки та Схеми розміщення громадських вбиралень, на виконання
ухвали Львівської міської ради від 07.05.2010 № 3468 "Про
врегулювання питання громадських вбиралень".
- Підготовлено графічні матеріали по дитячих майданчиках м.
Львова (понад 120).
Протягом 2010 року взято участь у підготовці пропозицій та
рекомендацій, спрямованих на поліпшення комплексного благоустрою міста,
дизайну міського середовища і ландшафту:
- Взято участь у розробці нової редакції Правил благоустрою м. Львова;
- Взято участь у розробці проекту туристичного ознакування міста.
- Взято участь у розробці програми впорядкування, оздоблення і
поліпшення зовнішнього вигляду фасадів на просп. Свободи та центральної
частини міста.
- Опрацьовано і подано рекомендації Галицькій районній адміністрації
м. Львова щодо поліпшення естетики елементів благоустрою центральної
частини міста.
- Опрацьовано пропозиції щодо встановлення 33 метрової скульптури
Царя Христа на території м. Львова.
- Опрацьовано пропозиції щодо встановлення скульптури Божої Матері
на пл. Двірцевій (територія залізничного вокзалу "Львів").
- Підготовлено вимоги та пропозиції щодо реконструкції Привокзальної
площі залізничного вокзалу "Львів".
- Взято участь у розробці проекту "Вуличні меблі", спрямованого на
поліпшення естетики міського середовища.
- Розроблено нову редакцію Порядку встановлення вивісок у м.Львові.
- Взято участь у розробці німецьким товариством технічного
співробітництва ҐТЦ буклету "Муніципальний розвиток та оновлення старої
частини міста Львова".
Організація та проведення у встановленому порядку архітектурних і
містобудівних конкурсів:
- Підготовлено рішення виконавчого комітету від 01.03.2010 № 211 "Про
Всеукраїнський відкритий конкурс на кращу концептуальну ідею пам’ятника
поету Богдану-Ігорю Антоничу у м. Львові", на підставі якого проведено три
тури всеукраїнського конкурсу на кращий проект згаданого пам’ятника. За
результатами конкурсу підготовлено та прийнято рішення виконавчого
комітету від 08.10.2010 № 1349 "Про результати Всеукраїнського відкритого
конкурсу на кращу концептуальну ідею пам’ятника поету Богдану-Ігорю
Антоничу у м. Львові", яким затверджено результати конкурсу. На сьогодні,
на підставі обраного проекту, виконується модель пам’ятника в матеріалі;
- Підготовлено рішення виконавчого комітету від 06.08.2010 № 1049
"Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 17.07.2009 № 543
"Про встановлення пам’ятника вченим м. Львова, розстріляним нацистами у
1941 році на Вулецьких пагорбах у м. Львові", на підставі якого проведено
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міжнародний конкурс на кращий проект згаданого пам’ятника. На сьогодні
затверджено містобудівне обґрунтування пам’ятника та проведено громадські
слухання проекту містобудівної документації пам’ятника;
- Підготовлено рішення виконавчого комітету від 12.02.2010 № 113 "Про
утворення організаційного комітету зі спорудження пам’ятника митрополиту
Андрею Шептицькому", на підставі якого проведено три тури міжнародного
конкурсу на кращий проект згаданого пам’ятника. На сьогодні розробляється
завдання на розроблення містобудівного обґрунтування пам’ятника
митрополиту Андрею Шептицькому у м. Львові.
Впровадження комплексної програми благоустрою:
- Впроваджено малі архітектурні форми для здійснення підприємницької
діяльності та літні майданчики біля об’єктів ресторанного господарства, які
визначаються новизною конструкцій, економічністю та зручністю в
експлуатації, та які реалізовані на високому художньо-естетичному рівні з
урахуванням сучасних матеріалів;
- Відкориговано місця встановлення інформаційних пілонів та
вказівників туристичного ознакування на території міста, погоджено їх
проекти, на підставі яких виконано та встановлено згадані елементи
туристичної інфраструктури міста.
Підготовка інвестиційних та маркетингових пропозицій щодо забудови
конкретних територій:
- Затверджено ухвалою Львівської міської ради від 30.12.2010 № 90
детальний план території громадського центру Сихова у Львові: будівництво
культурно-освітнього центру (ініціатор – отці Салезіани Східного обряду в
Україні); проект трамваю в Сихів; проект освоєння вільних територій
громадського центру "Сихів"; будівництво багатофункціонального оздоровчоспортивного комплексу (ініціатор – група підприємств "РОСАН"),
будівництво спортивного і торгового комплексів (ініціатор – ринок "Шувар").
- Здійснювалась координація робіт з розроблення містобудівного
обґрунтування розміщення пасажирського терміналу міжнародного аеропорту
"Львів" у складі "Детального плану території при міжнародному аеропорті
"Львів" відповідно до містобудівної концепції планування району.
- З метою інформування громадськості постійно підтримується на
електронній сторінці Львівської міської ради оновлена інформація щодо
проведення розгляду питань на засіданнях архітектурно-містобудівної ради
(протягом 2010 року проведено 5 засідань архітектурно-містобудівної ради для
розгляду 15 питань забудови міста).
Міжнародна діяльність у 2010 році:
- Участь у роботі міжнародного журі конкурсу на кращий проект
пам’ятника вченим м. Львова, розстріляним у 1941 році на Вулецьких
пагорбах (Ю. Криворучко).
- Участь у роботі робочої програми "Духовні місця" Міжнародної спілки
архітекторів (Париж) (Ю. Криворучко – віце-директор робочої програми).
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- Участь у роботі журі міжнародного конкурсу проектів впорядкування
місць пов’язаних з європейською історією у м. Львові (Ю. Криворучко).
- Участь у проведенні зустрічей робочої групи Львівської міської ради та
Німецького товариства технічної співпраці та підготовка матеріалів з розробки
"Інтегрованої концепції дій для історичної частини міста Львова".
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.
Протягом 2010 року підготовлено рішення виконавчого комітету та
розпорядження Львівського міського голови щодо проектування та
встановлення творів монументального та декоративного мистецтва:
- рішення виконавчого комітету від 23.04.2010 № 455 "Про встановлення
пам’ятника В. Івасюку у м. Львові", на підставі якого виготовлено скульптуру
у натуральну величину. На сьогодні розробляється робочий проект
архітектурної частини пам’ятника;
- розпорядження Львівського міського голови від 12.03.2010 № 68 "Про
утворення робочої групи для забезпечення встановлення на Янівському
цвинтарі меморіалу дітям, невинно замордованим у тюрмах м. Львова у 19501951 роках";
- розпорядження Львівського міського голови від 12.04.2010 № 117 "Про
встановлення меморіальної таблиці Антону Білому";
- розпорядження Львівського міського голови від 07.05.2010 № 159 "Про
встановлення пам’ятної таблиці Олегові Ольжичу";
- розпорядження Львівського міського голови від 29.07.2010 № 303 "Про
встановлення пам’ятної таблиці Героям Крут";
- розпорядження Львівського міського голови від 14.09.2010 № 390 "Про
встановлення меморіальної таблиці Дмитру Донцову";
- розпорядження Львівського міського голови від 03.11.2010 № 542 "Про
встановлення меморіальної таблиці Степанові Федаку".
Управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин
Протягом 2010 року передано громадянам земельних ділянок у приватну
власність 495, в т.ч. для обслуговування індивідуальних житлових будинків 199, у садових кооперативах - 296. Надано 558 дозволів на виготовлення
технічних документацій на земельні ділянки для отримання у приватну
власність. Надано у користування державним підприємствам, установам,
організаціям 108 земельних ділянок, в т.ч. 40 навчальним закладам. Надано в
оренду фізичним і юридичним особам 205 земельних ділянок.
Фахівці управління природних ресурсів та регулювання земельних
відносин підготували матеріали, на підставі яких прийнято: ухвал міської ради
- 630, рішень виконкому - 10.
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Затверджено матеріали з продажу на аукціоні 11 земельних ділянок на
суму 77,95 млн. грн., на торги виставлялось 17 земельних ділянок на суму
149,73 млн. грн. Було оголошено 7 аукціонів, відбулося - 4, на яких продано 4
земельні ділянки на суму 11,69 млн. грн.
Затверджено перелік з 16 земельних ділянок для продажу. Прийнято 13
ухвал про продаж земельних ділянок на суму 18,42 млн. грн., продано 16
земельних ділянок на суму 24,65 млн. грн.
У 2010 році від продажу землі до міського бюджету надійшло 25,56 млн.
грн., укладено 19 договорів купівлі-продажу земельних ділянок.
Виконання планових показників надходжень коштів до міського
бюджету від продажу землі зумовлено процесами, пов’язаними з впливом
економічної кризи, зокрема, відсутністю кредитування банківськими
установами операцій з купівлі землі та майна.
Станом на 01.01.2011 у м. Львові діє 4966 договорів оренди землі на
суму 68,78 млн. грн., в т.ч. 3638 договорів оренди земельних ділянок на суму
66,39 млн. грн., 1328 договорів про земельний сервітут на суму 2,39 млн. грн.
У 2010 році укладено 629 договорів оренди земельних ділянок на суму
9,62 млн. грн., 225 договорів про земельний сервітут на суму 0,39 млн. грн., 75
змін до договорів оренди землі на орієнтовну суму збільшення орендної плати
1,9 млн. грн., 584 угоди про відшкодування втрат від недоотримання коштів
Львівською міською радою за фактичне користування СПД на орієнтовну суму
6,95 млн. грн. У 2010 році від орендної плати до міського бюджету надійшло
57,77 млн. грн.
Виконання планових показників надходжень до міського бюджету від
сплати орендної плати обумовлено як об’єктивними так і суб’єктивними
причинами, а саме:
- перенесення на 01.01.2011 введення нової нормативної грошової оцінки
землі відповідно до ухвали міської ради від 18.06.2009 № 2712 "Про
затвердження нормативної грошової оцінки земель м.Львова";
- несплата юридичними та фізичними особами-орендарями орендної
плати за землю, що мають в оренді великі земельні ділянки, в т.ч. через
процедуру банкрутства.
Для вирішення цих проблем проведено 17 засідань комісії з питань
визначення та погашення боргу перед бюджетом з плати за землю у м. Львові,
на яких розглянуто стан сплати за землю 85 СПД. За результатами роботи
комісії укладено 14 угод про відшкодування втрат на суму 824 тис. грн. З
метою спонукання землекористувачів до укладення договорів оренди землі
разом з юридичним управлінням підготовано матеріали для поданння до
правоохоронних органів та вирішення даних питань у судовому порядку.
З ініціативи управління природних ресурсів та регулювання земельних
відносин Львівська міська рада однаєю з перших в Україні розпочала роботи з
розмежування земель державної та комунальної власності у м. Львові, для
чого прийнято ухвалу міської ради від 24.06.2010 № 3650 "Про розмежування
земель державної та комунальної власності у м. Львові".
Проводилася систематична робота з оформлення землекористування
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середніх та дошкільних навчальних закладів, що є складовою частиною
інвентаризації земель міста. З загальної кількості таких закладів на території м.
Львова (231) оформлено землекористування 163 закладам, в т.ч. у 2010 році
39.
У 2010 році вперше за останні 10 років розпочато роботи з встановлення
меж скверів та зелених зон міста, а також продовжено роботи з встановлення
меж парків міста.
Виготовлено через ліцензійні спеціалізовані землевпорядні організації
технічні документації для видачі державних актів на право постійного
користування землею паркам ім. Папи Римського Івана Павла ІІ, "Піскові
озера", "Зубра", ім. 700-річчя Львова.
Затверджено межі парків та об’єктів благоустрою: парків "Лісопарк
"Погулянка", ім. Івана Виговського, "Озеро Левандівське"; скверів
Сихівського, Франківського, Залізничного, Шевченківського районів.
Підготовлено матеріали для затвердження меж парків та об’єктів
благоустрою: парків "На валах", Замарстинівського, Білогорща; скверів
Галицького і Личаківського районів.
Започатковано інвентаризацію земельних ділянок підприємств-банкрутів
з подальшим оформленням землекористування та оподаткуванням. Проведено
інвентаризацію земельних ділянок 2 підприємств-банкрутів - ДП НВК
"Полярон" та ЗАТ "Львівський ізоляторний завод" - та було виявлено 40
сторонніх землекористувачів.
У рамках підготовки міста до проведення фінальної частини чемпіонату
Європи з футболу "ЄВРО-2012" проводилася активна робота щодо
оформлення земельних ділянок під об’єкти "ЄВРО-2012":
АЕРОПОРТ: прийнято ухвал щодо оформлення землекористування – 12,
відведено земельних ділянок – 3, проведено заміну земельних ділянок,
вилучених під будівництво аеропорту - 8.
СТАДІОН: прийнято ухвал щодо оформлення землекористування – 3,
відведено земельних ділянок – 1.
ДОРОГИ: прийнято ухвал щодо оформлення землекористування – 5, відведено
земельних ділянок – 4.
ГОТЕЛІ: Проведено інвентаризацію існуючих готелів в межах міста та у
приміській зоні міста Львова – 41 готель; на стадії будівництва та
проектування – 24 готелі. Затверджено: концепцію місця розташування
земельних ділянок, призначених для будівництва готельних та торгових
комплексів, паркінгів; перелік з 10 земельних ділянок для будівництва готелів;
перелік з 16 земельних ділянок для будівництва надземних та підземних
паркінгів.
Підготовлено матеріали, на підставі яких прийнято 630 ухвал, що дає
можливість для реалізації перспективних завдань з регулювання земельних
відносин у місті Львові, зокрема "Про утворення комісії з розгляду питань,
пов’язаних з погодженням документації із землеустрою" (від 28.01.2010 №
3257), "Про розмежування земель державної та комунальної власності
м.Львова" (від 24.06.2010 № 3650), "Про надання дозволу ДП "Дирекція з
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будівництва об’єктів до Євро 2012 у м. Львові" на укладення договору
суперфіцію для будівництва та реконструкції об’єктів ДП "Міжнародний
аеропорт Львів" на вул. Любінській" (від 30.09.2010 № 3935), "Про порядок
застосування відкоригованої нормативної грошової оцінки земель м. Львова"
(від 16.12.2010 № 37).
Також підготовано матеріали, на підставі яких прийнято 10 рішень
виконавчого комітету, зокрема про затвердження порядку надання
управлінням природних ресурсів та регулювання земельних відносин
адміністративних послуг (регламентів та Стандартів).
За ініціативою управління природних ресурсів та регулювання
земельних відносин запроваджено зобов'язання юридичних та фізичних осіб
до укладення договорів про земельний сервітут для ідеальних часток при
переведенні житлових приміщень у нежитлові департаментом житлового
господарства та інфраструктури.
Передано в управління Держкомзему у місті Львів на зберігання другі
примірники державних актів на право власності та право постійного
користування землею, видані громадянам та юридичним особам у 1993-2002
роках у кількості 5972 шт.
Управління екології та благоустрою
У 2010 році основними напрямками роботи управління екології та
благоустрою були:
- Здійснення постійного контролю за розподілом та використанням
коштів з міського фонду охорони навколишнього природного середовища.
У 2010 році з міського фонду охорони навколишнього природного
середовища профінансовані заходи на загальну суму 2809,3 тис. грн.: догляд за
зеленими насадженнями міста (вакцинація каштанів, заходи боротьби з
омелою білою) - 715,0 тис. грн.; покращення благоустрою парків міста
(встановлення інформаційних аншлагів, заходи боротьби з омелою білою,
проект реконструкції Стрийського парку, проект створення "Саду
Благовіщення") - 1986,2 тис. грн.; заходи з екологічної освіти - 98,4 тис. грн.;
збирання, перевезення та утилізація відходів (відпрацьованих люмінесцентних
ламп) - 9,7 тис. грн.
- Здійснення постійного екологічного супроводу та постійного контролю
за виконанням комплексної місцевої екологічної програми "Львів 2001.
Порядок денний на XXI сторіччя" на 2001-2010 роки.
- Здійснення постійного контролю, збору та узагальнення інформації по
виконанню показників і завдань Програми соціально-економічного та
культурного розвитку м. Львова на 2009-2010 роки.
У зв’язку з початком процедури банкрутства ВАТ "Львівський дослідний
нафтомаслозавод" проводилася системна робота щодо недопущення порушень
природоохоронного законодавства до винесення судом рішення по даній
справі.
З метою проведення постійного моніторингу за станом забруднення
атмосферного повітря проаналізовано та узагальнено інформацію, надану КП
"Адміністративно-технічне управління" та Львівським обласним центром з
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гідрометеорології (щомісячні бюлетені забруднення атмосферного повітря м.
Львова). У 2010 році КП "Адміністративно-технічне управління" провело
вимірювання якості повітря на дитячих майданчиках. На вул. Скорини, вул.
Чукаріна, вул. Зубрівській виявлено перевищення максимально разової ГДК
діоксиду азоту, на решті майданчиках жодних перевищень не виявлено. Також
КП "Адміністративно-технічне управління" протягом січня-лютого 2010 року
провело обстеження рівня забруднення атмосферного повітря від
автотранспорту у центральній частині міста. За результатами складено карту
забруднення.
З метою контролю за станом водойм на території міста у 2010 році КП
"Адміністративно-технічне управління" провело обстеження та хімічні аналізи
33 водойм. Аналізи свідчать про покращення якості води озера у парку
"Шевченківський гай", озера у парку "Піскові озера", одного з ставків "Зелене
око", ставка на вул. Замарстинівській, потоків Вулецького, Кривчицького та
Білогорського. Натомість дещо погіршилась якість води озера на вул.
Симоненка, озера у парку "Горіховий Гай", декоративного ставка на вул.
Панча.
У рамках проведення Всеукраїнської тематичної природоохоронної акції
"Первоцвіт-2010" спільно з інспекторами Державної екологічної інспекції в
Львівській області взято участь у проведенні рейду-перевірки дотримання
вимог природоохоронного законодавства. Під час перевірки виявлено та
вилучено 1700 букетів по 10 квіток первоцвіту, які безкоштовно передано
Львівській міській дитячій клінічній лікарні.
Управління екології та благоустрою у 2010 році погодило 9 заяв про
наміри будівництва та реконструкції котелень, будівництва торгового центру.
Площа зелених насаджень Львова становить 33286 га, в т.ч. у межах
міста - 4419 га або майже 26 % від площі міста (насадження загального
користування 2852 га, насадження обмеженого користування 921 га,
насадження спеціального призначення 481 га, вуличні насадження 135 га, інші
30 га). На одного мешканця у місті Львові припадає 38,0 кв. м зелених
насаджень, при нормі по Україні 36,1 кв. м.
На території м. Львова є 21 парк (в т.ч. 3 лісопарки та 2 зелені зони),
відповідальним за утримання яких є ЛКП "Зелений Львів". Серед них:
Стрийський парк, який має статус парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва
загальнодержавного значення; 6 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва
місцевого значення ("Високий Замок", "Снопківський", ім. І. Франка, "Залізна
вода", "Погулянка", "Личаківський"); геологічна пам’ятка природи місцевого
значення - зелена зона "Кортумова гора", зелена зона "Майорівка"; лісопарки
"Білогорща" та "Зубра", парки ("Скнилівський", "Левандівський", "Озеро
"Левандівське",
"Студентів",
"Боднарівка",
"Піскові
озера",
"Замарстинівський", "700-річчя Львова", "Горіховий Гай").
На території міста розташований Регіональний ландшафтний парк
"Знесіння" та Центральний парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького
– улюблені місця відпочинку багатьох львів’ян та гостей міста.
З метою утримання парків, лісопарків та зелених зон міста у
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належному санітарному стані, покращення їх благоустрою з загального фонду
міського бюджету виділялися кошти на утримання міських парків.
Відповідно до розмежування повноважень між виконавчими органами
департамент містобудування є розпорядником вищевказаних коштів. У 2010
році на догляд та утримання парків було виділено 4 095 тис. грн., що
становить 20 % від потреби.
З метою виявлення фактів несанкціонованих заїздів на території парків,
лісопарків та зелених зон (в т.ч. об’єктів природно-заповідного фонду) міста з
ініціативи управлінням екології та благоустрою періодично проводилися
спільні рейдові перевірки у складі інспекторів Державної екологічної інспекції
у Львівській області та співробітників ДАІ м. Львова.
З метою забезпечення збереження та належного утримання об’єктів
природно-заповідного фонду Львівська міська рада затвердила межі парків
пам’яток садово-паркового мистецтва "Стрийський", "Снопківський", "Залізна
вода", "ім. Івана Франка", "Личаківський", "Високий Замок" та геологічних
пам’яток природи місцевого значення "Кортумова Гора" та "Медова Печера",
та затвердила орієнтовні площі об’єктів. Проте вказані площі не співпадають з
площами, які затверджені рішенням Львівського облвиконкому від 09.10.1984
№ 495, що ускладнює процедуру укладення охоронних зобов’язань. З метою
усунення розбіжностей управління природних ресурсів та регулювання
земельних відносин проводить роботи з виготовлення технічних документацій
для видачі державних актів на право постійного користування землею. Ці
роботи дозволять визначити землекористувача об’єктів природно-заповідного
фонду міста, на їх підставі буде можливим внесення зміни до площ зазначених
у переліку об’єктів природно-заповідного фонду міста Львова, та належним
чином укласти охоронні зобов’язання.
Для збільшення площ природно-заповідного фонду м. Львова управління
екології та благоустрою провело роботу зі створення ботанічної пам’ятки
природи місцевого значення ім. Бенедикта Дибовського на вул. Кубанській,
12-а (пл. 0,644 га) на території Львівського міського дитячого екологонатуралістичного центру. Проводиться також процедура оголошення
комплексної пам’ятки природи місцевого значення на території 7-ї міської
кардіологічної лікарні у смт. Брюховичі.
З метою розвитку природо-заповідної справи, відновлення туристичної
атракційності парку, організації діяльності для поповнення бюджету міста,
збереження відтворення та належного утримання стану об’єкта природозаповідного фонду загальнодержавного значення проводяться роботи зі
створення природоохоронної рекреаційної установи парку-пам’ятки садовопаркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк".
З міського фонду охорони навколишнього природного середовища у
2010 році ЛКП "Зелений Львів" було виділено кошти в сумі 240 тис. грн. на
виконання робіт з ліквідації захаращеності внаслідок буреломів, сніголамів,
вітровалів у парках міста, зняття дерев уражених омелою білою більше 60 % та
встановлення інформаційних аншлагів, охоронних та заборонювальних знаків
на території парків, які є об’єктами природо-заповідного фонду.
У 2010 році на території парків міста проводились роботи з
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реконструкції та капітального ремонту. Головним розпорядником коштів на
виконання цих робіт було управління капітального будівництва департаменту
житлового господарства та інфраструктури. Так, протягом 2010 року у міських
парках виконувались такі роботи з капітального ремонту елементів паркового
благоустрою:
- Стрийський парк – реконструкція доріжок, зовнішнього освітлення,
вхідної арки та фонтанів;
- парк "Левандівський" – встановлення зовнішнього освітлення, ремонт
лавок;
- парк "Боднарівка" – встановлення зовнішнього освітлення;
- парк "Високий Замок" – реконструкція верхнього оглядового майданчику,
відновлення освітлення.
З метою дотримання вимог правил утримання зелених насаджень,
забезпечення вчасного та належного догляду за станом зелених насаджень на
територіях об’єктів зеленого господарства міста систематично проводилися
чергові та позачергові огляди зелених насаджень, що дозволяло вчасно
вживати заходів для уникнення аварійних ситуацій внаслідок падіння дерев.
З метою забезпечення збереження та збільшення зелених насаджень м.
Львова, поліпшення естетичного, санітарного стану прибудинкових територій
було організовано та проведено загальноміську толоку у рамках підготовки
міста до Великодніх Свят. Під час толоки було висаджено 470 дерев на
території міста, ліквідовано 39 несанкціонованих сміттєзвалищ, закладено
посадковий матеріал у РЛП "Знесіння" – 750 шт. чагарника.
У рамках всеукраїнської акції з благоустрою "За чисте довкілля" було
проведено суботник, під час якого висаджено понад 340 дерев та 90 кущів. До
участі було залучено 2 тис. 225 осіб.
За еошти спонсорів у 2010 році було висаджено понад 150 штамбових
дерев та чагарників.
У рамках проведення 3-го Міжнародного конгресу Українців у Львові
було організовано та проведено висадку Саду Світового Українства. На
території саду висаджено 50 фруктових дерев (яблуні, груші, сливи, черешні,
вишні), закупівлю яких здійснено за кошти департаменту містобудування.
В цілому у 2010 році висаджено 1449 дерев та 311 кущів.
Для задоволення потреб громадян та юридичних осіб, а також у рамках
підготовки міста до чемпіонату Європи з футболу у 2012 році (ЄВРО 2012),
проведено 56 обстежень стану зелених насаджень, видано дозволи на знесення
5370 дерев. Сплачено відновну вартість за знесення зелених насаджень до
міського бюджету м.Львова на суму 65748,120 грн.
Протягом 2010 року було проведено низку нарад для обговорення
пропозицій до проекту Правил благоустрою м. Львова, за наслідками яких
підготовлено проект ухвали "Про Правила благоустрою м. Львова". Цей проект
пройшов громадські слухання та на даний час знаходиться на візуванні в
структурних підрозділах міської ради.
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У 2010 році прийнято рішення виконавчого комітету "Про затвердження
стандартів адміністративних послуг, що надаються управлінням екології та
благоустрою департаменту містобудування" та "Про затвердження регламентів
(інформаційних карток) здійснення дозвільно-погоджувальних процедур
управлінням "Дозвільний офіс" Львівської міської ради, розроблені
управлінням екології та благоустрою департаменту містобудування".
КП "Адміністративно-технічне управління"
Протягом 2010 року проводився нагляд за станом зовнішньої реклами,
дотриманням законодавства про рекламу у м. Львові. Проводилася робота з
контролю виконання вимог, викладених в листах робочого органу щодо
демонтажу рекламних конструкцій у зв'язку із закінченням терміну дії
дозволів, зміною містобудівної ситуації (проведення ремонтно-будівельних
робіт) тощо. Перевірялася можливість встановлення рекламних конструкцій в
місцях, на які надані рекламорозповсюджувачам пріоритети або підготовлені
проекти рішень про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами. За
результатами перевірки готувалися зауваження до проектів рішень виконкому
про видачу дозволів або до рішень робочого органу про встановлення
пріоритетів. Проводилася перевірка відповідності рекламних засобів на
відповідність проектній документації при продовження дії дозволів на
розміщення зовнішньої реклами.
У 2010 році було затверджено нову редакцію Правил розміщення
зовнішньої реклами у м. Львові.
Протягом 2010 року було проведено 398 обстежень (планових,
контрольних, оперативних тощо) суб’єктів господарювання. Нагляд
здійснювався за дотриманням законодавства у галузі охорони атмосферного
повітря, поводження з відходами, дотриманням правил приймання стічних вод
підприємств у систему міської каналізації Львова та охорони водних ресурсів,
охорони зелених насаджень.
Проведено обстеження 113 закладів освіти Франківського, Залізничного
та Личаківського районів щодо утримання зелених насаджень, про результати
яких було поінформовано управління освіти Львівської міської ради та
районні адміністрації.
Систематично проводилась профілактична робота з мешканцями та
керівниками комунальних і промислових підприємств з попередження
самовільної вирубки та пошкодження зелених насаджень.
У 2010 році було проведено акредитацію хімічної лабораторії. Укладено
Угоду про співробітництво у сфері моніторингу довкілля з Державним
управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській
області.
У 2010 році створено карту забруднення атмосферного повітря у межах
малого транспортного кільця міста та карту-схему рівня забруднення
атмосферного повітря на магістральних та міжмагістральних вулицях
м.Львова. Також було обстежено 603 дитячих майданчики (у т.ч. 54
перспективних) щодо забруднення атмосферного повітря, з них на 226
проведено інструментальні заміри. Інформація про виконану роботу постійно

46

висвітлювалась у ЗМІ.
Протягом 2010 року здійснювався нагляд за дотриманням вимог "Правил
благоустрою і утримання території м. Львова" відповідно до затверджених
планів роботи. Загальна кількість поданих приписів на усунення виявлених
порушень – 1497, загальна кількість складених протоколів про адміністративне
правопорушення – 298, загальна сума штрафів, накладених адмінкомісіями
при районних адміністраціях – 122060 грн.
За фактами скидання відходів у невідведених місцях скеровано 145
приписів, складено 5 протоколів про адміністративне правопорушення
(накладено штрафів - 2040 грн.). За фактами несвоєчасного прибирання
території скеровано 262 приписи, складено 13 протоколів про адміністративне
правопорушення (накладено штрафів - 5967 грн.).
Проведено обстеження приватних будинковолодінь на території міста подано 31 припис на усунення виявлених порушень з подальшою перевіркою
виконання.
Забезпечено проведення акції "Найохайніше подвір’я району" з
подальшим нагородженням переможців.
Скеровано 13 приписів на належне облаштування місця виконання робіт,
складено 2 протоколи про адміністративне правопорушення (накладено
штрафів – 1700 грн.). Скеровано 53 приписи на проведення якісного
відновлення благоустрою, складено 6 протоколів про адміністративне
правопорушення (накладено штрафів - 3400 грн.). Скеровано 67 приписів на
усунення забруднення території під час виконання аварійних та планових
робіт понад нормативні терміни, складено 9 протоколів про адміністративне
правопорушення (накладено штрафів - 5100 грн.). Скеровано 17 приписів на
усунення забруднення територій внаслідок самовільного виконання робіт,
складено 13 протоколів про адміністративні правопорушення (накладено
штрафів - 1581 грн.).
Облік інформації про ведення робіт проводиться в електронній формі;
налагоджено щомісячне подання довідок про стан відновлення благоустрою
районним адміністраціям, управлінню інженерного господарства та
інфраструктури, департаменту економічної політики.
Подано 61 припис на приведення об’єктів МАФ та ВЛМ до належного
стану, складено 18 протоколів про адміністративне правопорушення
(накладено штрафів - 8653 грн.). Було проведено обстеження відповідності
встановлення МАФ та ВЛМ Перспективній схемі. Власникам об’єктів,
встановлених без належних дозвільних документів, скеровано 244 приписи на
демонтаж; складено 110 протоколів про адміністративне правопорушення
(накладено штрафів - 48195 грн.). Забезпечено періодичне надходження та
систематизацію інформації (наявної у нормативних документах та отриманої
від різних підрозділів) щодо правових підстав для встановлення МАФ.
Створено робочі схеми розміщення МАФ у районах міста. Розроблені
пропозиції щодо створення єдиної електронної бази даних та карти
розміщення МАФ та ВЛМ для відстеження оформлення всіх дозвільних
документів на встановлення МАФ та кінцевої інформації про наявність
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проблемних об΄єктів.
Щодо здійснення контролю за очищенням елементів благоустрою подано 3 приписи на усунення виявлених порушень, складено 59 протоколів
про адміністративне правопорушення (накладено штрафів - 6381 грн.).
Здійснювалося формування бази даних системи "Голосовий інформатор"
(виявлено 818 оголошень, внесено до бази даних 972 телефонні номери).
Налагоджено зворотній зв’язок із районними адміністраціями в частині
контролю за очищенням елементів благоустрою від самовільно розклеєних
оголошень. Здійснювався нагляд за технічним станом інформаційних щитів скеровано 24 приписи на приведення щитів до належного стану.
Було поінформовано виборчі штаби політичних сил та окремих
кандидатів у депутати місцевих рад про місця встановлення інформаційних
стендів.
Здійснювався нагляд за дотриманням вимог заборони спалювання ТПВ,
сухої рослинності тощо - скеровано 4 приписи, складено 18 протоколів про
адміністративне правопорушення при виявленні порушень, з них 7 – на
працівників ЛКП (накладено штрафів - 6681 грн.). У порівнянні з попередніми
роками спостерігається позитивна динаміка зменшення кількості.
КП "Адміністративно-технічне управління" перерахувало у 2010 році до
міського бюджету 13169,2 тис. грн. Ріст надхождень у 2010 році складає 7 % у
порівнянні з 2009 роком. Фактичне виконання фінансового плану КП
"Адміністративно-технічне управління" у 2010 році склало 96 %.
У 2010 році КП "Адміністративно-технічне управління" подало на
рекламорозповсюджувачів 32 позови про стягнення заборгованості з плати за
тимчасове користування місцями для розміщення реклами.
Для збільшення надходжень КП "Адміністративно-технічне управління"
вживало заходи для стягнення заборгованості з рекламорозпосюджувачів у
повному обсязі, а саме:
- посилено заходи досудового врегулювання спорів: щотижневий обздвін
рекламорозповсюджувачів на предмет вчасного внесення платежів, а
також погашення існуючої заборгованості з плати за користування
місцями
для
розміщення
реклами,
надсилались
рекламорозповсюджувачам претензії про стягнення заборгованості (з
метою економії коштів на судові витрати);
- нараховувало пеню та штрафи за самовільно встановлені рекламні
конструкції, подавало позови до суду;
- стягує заборгованість згідно судових рішень у примусовому порядку за
допомогою виконавчих служб;
- ініціювало скасування дозволів для розміщення реклами злісним
боржникам.
Протягом 2010 року було організовано та проведено 13 брифінгів та
прес-конференцій за участю керівництва КП "Адміністративно-технічне
управління". Для розміщення на офіційному сайті Львівської міської ради до
відділу "Прес-служба" було надіслано 55 інформаційних матеріалів.
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Другий рік поспіль забезпечувався інформаційний супровід проведення
акції "Найохайніше подвір’я району" та висвітлення цієї теми у ЗМІ.
Здійснювалося активне інформування громадськості щодо заборони
спалювання та несанкціонованого розклеювання у місті рекламних оголошень.
Проводилися заходи роз’яснювального характеру щодо законного
розміщення у Львові засобів зовнішньої реклами, зокрема вивісок.
Крім того, у 2010 році почалася активна робота над створенням
офіційного сайту КП "Адміністративно-технічне управління". Відтак
створений макет веб-сторінки сайту та забезпечене її інформаційне
наповнення із постійним оновленням.
Регіональний ландшафтний парк "Знесіння"
Протягом 2010 року здійснено: очищення території від випадкового
сміття – збирання і вивезення (343 га), очищення доріжок від снігу (1,21 га),
догляд за зеленими насадженнями (санітарне вирубування, видалення
аварійних дерев, обрізання сухих гілок, формування крон) – 140 дерев, садіння
дерев і кущів – 910 шт., розчищення насаджень від порослі (діаметром до 6 см)
(9,2 га), садіння квіткових рослин у квітниках (2,4 ари), викошування трав (6,4
га), очищення доріжок і бордюрів від трави (1,7 га), укріплення схилів (0,8 га),
поточний ремонт доріжок (0,16 га), поточний ремонт елементів майданчиків
(дитячого майданчика біля входу з вул. Лісної, майданчика біля гори Лева),
поточний ремонт місць відпочинку, ремонт малих архітектурних форм,
поточні ремонтні роботи в господарських та офісних приміщеннях парку,
патрулювання території парку (щоденно з 9.00 до 21.00).
Здійснювалася реалізація освітньо-виховних та науково-дослідних
програм:
- Лекторно-профілактичне заняття із учнями СШ №№ 37, 63, яке проводили
студенти Львівського державного університету внутрішніх справ України та
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у рамках акції
"Зупини вогонь – допоможи природі";
- Сприяння дитячій організації "Дитячий Альпійський рух" у проведенні
заходу "Школа здорового способу життя" для дітей, що опинилися у складній
життєвій ситуації;
- Проведення літньої школи "Зелені класи" з учнями СЗШ № 63;
- Проведення літньої навчальної практики для учнів 8-х класів СЗШ № 70;
- Проведення семінару соціальних педагогів Личаківського району
"Збережемо нашу Землю".
У 2010 році проведено дослідження в рамках українсько-польського
проекту співпраці у галузі ландшафтної архітектури між регіональним
ландшафтним парком "Знесіння", Національним лісотехнічним університетом
України та Католицьким університетом Любліна імені Івана Павла ІІ.
Протягом 2010 року були підготовлені бакалаврські кваліфікаційні
роботи студентів Національного лісотехнічного університету України з
дослідженнями на тему:
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1. "Влаштування зон екстремальних видів спорту у регіональному
ландшафтному парку "Знесіння" м. Львова (Національний лісотехнічний
університет України).
2. "Проект ландшафтно-просторової організації центру виноградарства в
ландшафтному регіональному парку "Знесіння".
3. "Проект відновлення санної траси в ландшафтному регіональному парку
"Знесіння" м. Львова.
4. "Проект ландшафтної організації вузькоколійного туристичного маршруту
в ландшафтному регіональному парку "Знесіння" м. Львова.
У 2010 році здійснювалися рекреаційно-туристичні заходи: проведення
екскурсій ( 6 екскурсій, кількість екскурсантів - від 10 до 35 чол.), забезпечено
функціонування місць для відпочинку, надано сприяння у проведенні
велоперегонів "крос-кантрі" під егідою Аматорського Кубку України у парку
"Знесіння".
Проводилися також масові заходи: свято "Зимові зустрічі" свято
"Великодні Передзвони".
Під час загальноміської толоки було прибрано 33,53 га території парку
"Знесіння", вивезено 3 самоскиди побутового сміття, висаджено 20 саджанців
липи. Під час Всеукраїнської весняної акції "За чисте довкілля" було прибрано
11,67 га території парку "Знесіння", вивезено 1 самоскид побутового сміття.
Надано сприяння у проведенні спортивного свята-змагань зі
скейтборду спортивного клубу "Екстрім" (400 учасників), сприяння
проведенню пластової ватри на честь 98-ї річниці створення пласту
Національною скаутською організацією "Пласт" (100 учасників), сприяння у
проведенні екологічної акції "Досягнув успіху – посади дерево", яку
проводила Львівська міська громадська організація "Інститут громадського
лідерства" (15 учасників).
Було проведено толоку, приурочену до святкування Дня незалежності
України – прибрано територію цвинтаря Старого Знесіння та могилу Січових
Стрільців (загальна кількість учасників -100 чол.).
Проводилася акція "Чиста Україна – чиста Земля-2010", під час якої
прибрано 45 га території парку від побутового сміття, вивезено 2 самоскиди
сміття (загальна кількість учасників - 140 чоловік).
У 2010 році було надано сприянням у проведенні гри для молоді, яку
організував лазерний клуб "S.W.A.T.". Проводилася пластова ватра у рамках
теренової гри "Коли літо приходить" Національної скаутської організацієї.
Надавалося сприяння аматорським велоперегонам "Крос-кантрі" ГО
"Львівський велоклуб", а також сприяння та участь у проведенні "Літньої
школи здорового життя" для дітей з соціально-незахищених сімей.
У рамках навчання, обміну досвідом, співпраці на місцевому та
міжнародному рівнях у 2010 році проводились:
- Навчання у рамках Програми ТАСIS добросусідства Польща-БілорусьУкраїна на 2007-2013 роки "Пошук партнерів", "Відкриття конкурсу проектів";
- Форум в рамках проекту " Центр Польсько-Української співпраці";
- Практичний семінар за участю студентів ландшафтної архітектури з м.
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Любліна та Національного лісотехнічного університету м. Львова;
- Участь у засіданнях робочих груп у рамках проекту "Створення
туристично-інформаційної інфраструктури у м. Львові" відповідно до
Програми добросусідства Польща-Білорусь-Україна на 2007-2013 роки;
- Наради з обговорення умов реалізації проекту "Рекреаційнотуристичного маршруту на базі історичної залізниці у регіональному
ландшафтному парку "Знесіння";
- Участь у вишколі на тему: "Стратегії менеджерів культури" (курс
"Менеджмент культурних організацій і проектів" від Центру культурного
менеджменту (м. Львів);
- Доповідь на VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з
міжнародною участю "Проблеми активізації рекреаційної діяльності
населення".
- Українсько-польський семінар-презентація, присвячений розвитку
туристичної інфраструктури у парку "Знесіння";
- Участь у ІІ етапі науково-практичної міжнародної конференції
"Перспективи розвитку колійного туризму в контексті приготувань до ЄВРО2012", організаторами якої є ГО "Асоціація збереження історії залізниць
України" (АЗІЗУ), ЛГО "Форум Карпатський трамвай" спільно з регіональним
ландшафтним парком "Знесіння";
- Подання матеріалів на наукову конференцію "Межі втручання людини
в природоохоронній території: принципи і моделі господарювання" (НПП
"Ойцув" Польща) - стаття "Антропогенний вплив на довкілля регіонального
ландшафтного парку "Знесіння" у Львові";
- Зустріч з представниками дирекції Ойцовського НПП (Польща) з
метою обміну досвідом та обговорення перспектив співпраці;
- Співпраця з волонтерами Асоціації збереження історичних залізниць
Східної Європи над опрацюванням туристичного залізничного маршруту у
парку "Знесіння";
- Робочі семінари і практичні заняття ландшафтних архітекторів
Національного лісотехнічного університету м. Львова і Католицького
університету м. Любліна за напрямками: "Туристичний залізничний маршрут",
"Духовно-пізнавальний туристичний маршрут", спортивно-оздоровчий центр у
регіональному ландшафтному парку "Знесіння" (ескізні пропозиції);
- Зустріч з клубом велотуризму з м. Слупськ (Польща);
- Участь у круглому столі з приводу обговорення системи створення
прокату велосипедів у Львові;
- Співпраця з Національним лісотехнічним університетом м. Львова над
опрацюванням ескізних проектів на теми: "Вивчення засад формування та
вибір траси для духовно-пізнавального маршруту загальноміського
призначення для перенесення Хресної дороги, що самовільно була
організована на пам’ятці природи – г. Хомець", пристосування ділянок в лінії
житлової забудови вулиць всередині і на межі парку для формування
інфраструктури обслуговування постійних мешканців і гостей парку, зокрема
для розвитку міні-готелів "нічліг-сніданок";
- Доповідь на виїзному засіданні Координаційної ради з питань
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формування екологічної мережі Львівської області.
Протягом 2010 року прийнято участь в екологічно спрямованих
проектах:
- Приготування до подання на грант інфраструктурного проекту
"Створення ековізит-центру у регіональному ландшафтному парку "Знесіння"
("Українсько-польський проект розбудови інформаційно-освітніх центрів у
місті Сянок (Польща) та у парку "Знесіння" (Львів) у рамках Програми
добросусідства Польща-Білорусь-Україна на 2007-2013 роки.
- Проект "Створення туристично-інформаційної інфраструктури у м.
Львові" в рамках Програми добросусідства Польща-Білорусь-Україна на 20072013 роки "Рекреаційно-туристичного маршруту на базі історичної залізниці у
регіональному ландшафтному парку "Знесіння" за участю експертів
"Товариства Залізничної спадщини Нової Європи" (Великобританія),
Управління Львіської залізниці, ГО "Форум Карпатський трамвай";
- Приготування до подання на конкурс проектів "Українсько-польський
проект співпраці у галузі ландшафтної архітектури між регіональним
ландшафтним парком "Знесіння", Національним лісотехнічним університетом
України та Католицьким університетом Любліна імені Івана Павла ІІ.

Надходження коштів до міського бюджету м.Львова
від сплати орендної плати за землю
у 2006-2010 рр. (тис.грн/рік)
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Збір за місця для розміщення зовнішньої реклами
(млн.грн.)

12,4

14
12

12,9

10,5

10
8
6
4
2
0

2008

2009

2010

27

53

Департамент житлового господарства та
інфраструктури
Департамент житлового господарства та інфраструктури виступав
головним розпорядником бюджетних коштів міського бюджету м. Львова,
сума яких на 2010 рік становила 212,6 млн. грн., зокрема: загального фонду
бюджету – 31,3 млн. грн., спеціального фонду – 15,3 млн. грн., бюджету
розвитку – 102,5 млн. грн., Державного бюджету України – 63,5 млн. грн.
У підпорядкуванні департамент житлового господарства та
інфраструктури знаходилося 24 комунальних підприємства, 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.
У 2010 році департамент житлового господарства та інфраструктури
працював з комунальними підприємствами у напрямку оптимізації трудових і
фінансових ресурсів та їх ефективного використання, проводився щоденний
контроль за рухом коштів. Як наслідок, вдалося досягнути позитивної
динаміки в оплаті праці працівників комунальних підприємств.
Серед основних напрямів роботи департаменту упродовж 2010 року була
реалізація тарифно-цінової політики на житлово-комунальні послуги. У 2010
році Львів став одним з перших серед міст України, де були проведені
побудинкові громадські слухання тарифів на послуги з утримання будинків та
прибудинкових територій. За результатами слухань мешканці 70 будинків
самостійно визначили перелік послуг, що надаватиме комунальне
підприємство.
Впродовж 2010 року переглядались тарифи на послуги теплопостачання
для відомчих будинків та для будинків, які обладнані даховими котельнями.
Приведено у відповідність до економічно обґрунтованих витрат тарифи
на послуги з вивезення побутових відходів. Вперше запроваджено тарифи для
трьох груп споживачі. При цьому змінено підхід до розрахунку тарифів виходячи з ваги відходів, а не об’єму, що дозволяє споживачам сплачувати за
реальні обсяги вивезення ТПВ.
Відповідно до чинного законодавства постановами НКРЕ для ЛМКП
"Львівтеплоенерго",
ЛКП
"Залізничнетеплоенерго"
та
ЛМКП
"Львівводоканал" скориговано тарифи на послуги з тепло- та водопостачання.
Проте ці тарифи залишаються збитковими та не покривають фактичних витрат
підприємств.
На сьогодні в місті приватизовано понад 86% квартир, а власником
більшості будинків формально залишається територіальна громада. Таким
чином, реального власника кожного будинку на сьогодні, який би як
справжній господар дбав про його технічний стан і якість послуг з
експлуатації житлового фонду, немає.
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Фактично, надавши громадянам право власності, досі не існує
ефективних механізмів його повноцінного використання. Власність має сенс
тільки тоді, коли до неї додаються певні права та обов’язки. Причина
повільного реформування системи управління житловим фондом у місті –
неусвідомлення мешканцями меж своєї приватної власності. Будучи
переконаними, що належна їм власність обмежена стінами їх квартири, вони
припускаються помилки у трактуванні права власності на житло.
Єдиний шлях до вирішення цих проблем – формування ефективного
власника у багатоповерхівках. У ролі ефективного власника повинні
виступити об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).
Розвиток ОСББ як самостійних суб’єктів господарської діяльності та
замовників житлово-комунальних послуг є першоосновою для росту
майбутніх управителів і суб’єктів підприємницької діяльності сфери житловокомунальних послуг.
Задля впровадження нової системи господарювання у житловому
господарстві міста необхідно поступово змінювати свідомість пересічного
мешканця, територіальної громади в цілому та й управлінського персоналу,
відповідального за процеси реформування. Це вимагає об’єднання зусиль
органів місцевого самоврядування, державної влади, представників ОСББ,
неурядових громадських організацій, налагодження широкої агітаційно
пропагандистської та роз'яснювальної роботи, а також щоденної клопіткої
праці.
Створення і підтримка об'єднань співвласників багатоквартирних
будинків – пріоритетний напрямок у роботі департаменту.
Існує позитивна динаміка утворення ОСББ у місті - протягом 2007-2010
років у місті створено 215 об'єднань. У 2010 році зареєстровано 54 ОСББ.
Загалом у місті Львові станом на 01.01.2011 функціонувало 392 об’єднаня
співвласників багатоквартирних будинків.
Внаслідок проведеної інформаційно-роз’яснювальної роботи протягом
2010 року створено 150 ініціативних груп у багатоквартирних будинках для
створення ОСББ.
Щоденно надавалися консультації ініціативним групам з питань
створення ОСББ, а також юридичні та організаційні поради керівникам діючих
ОСББ.
Активно протягом 2010 року відбувалась співпраця з місцевими ЗМІ при
проведенні інформаційних заходів з метою інформування мешканців міста про
переваги створення ОСББ (участь у радіо- телепередачах, статті у газетах) та
інше. Здійснювалась розробка та постійне вдосконалення агітаційнороз'яснювальних матеріалів, які розповсюджуються серед мешканців міста.
У 2010 році з залученням громадських та міжнародних організацій
проведені кількаденні навчальні семінари для голів ОСББ та ініціативних груп,
на яких близько 100 керівників ОСББ підвищили свою кваліфікацію у галузі
управління житловим фондом.
Працівники департаменту житлового господарства та інфраструктури
приймають участь та надають організаційну підтримку у проведенні
установчих зборів ОСББ.
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Протягом 2010 року взято активну участь у "круглих столах" та робочих
групах Міністерства з питань житлово-комунального господарства України з
внесення змін до Закону "Про об'єднання співвласників багатоквартирних
будинків" та нового Житлового кодексу України, внесення змін до
податкового законодавства щодо особливостей оподаткування ОСББ.
З метою сприяння реформування житлової галузі міста Львова
04.10.2010 департамент житлового господарства та інфраструктури підписав
Меморандум про взаєморозуміння і співпрацю між Всеукраїнською
благодійною організацією "Інститут місцевого розвитку", Комунальною
установою "Інститут міста", Громадською мережею "Опора", Львівською
громадською організацією "Центр дослідження місцевого самоврядування",
Львівською громадською організацією "Ресурсний центр ОСББ", що охоплює
співпрацю між цими організаціями у рамках виконання програм і проектів,
націлених на поширення демократії і становлення громадянського суспільства
через сприяння об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків як
основи реалізації житлової реформи і покращення якості житловокомунальних послуг у місті Львові протягом 2010-2015 років.
У рамках проекту "Реформа міського теплозабезпечення в Україні" 3
ОСББ міста Львова виграли грант на співфінансування робіт із заходів
енергозбереження у будинках на вул. Похилій, 3 (ОСББ "Біля Парку"), вул.
Роксолани, 57 (ОСББ "МЖК Каменяр"), вул. Патона, 15 (ОСББ "Марія").
Реалізація даних проектів відбуватиметься у 2011 році.
У 2010 за кошти міського бюджету проведено ремонтні роботи окремих
конструктивних елементів 24 будинків ОСББ на загальну суму 1 644 420 грн.
Крім того, 7 львівських ОСББ за організаційної допомоги департаменту
житлового господарства та інфраструктури підготували та подали свої проекти
щодо технічного переоснащення будинків за кошти Державного бюджету
України. У 2010 році реалізовано 7 таких проектів з ремонту будинків ОСББ
(покрівлі, ліфти) на суму 1 386 760 грн. за рахунок коштів Державного
бюджету України.
З метою формування нового ефективного власника житла – ОСББ
(головного замовника на ринку житлово-комунальних послуг), поступової
зміни системи управління житловим фондом, впровадження інституційних
перетворень у сфері житлового господарства міста рішенням виконкому
Львівської міської ради від 16.07.2010 № 943 у структурі департаменту
житлового господарства та інфраструктури утворено відділ супроводу ОСББ –
Ресурсний центр для розвитку ОСББ. У ресурсному центрі успішно пройшов
перший навчальний семінар на тему "Професійне управління житловими
будинками ОСББ". Навчання прослухали 20 ініціативних груп та представники
новостворених ОСББ.
Управління інженерного господарства
У 2010 році 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 є підготовка
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теплоенергетичного господарства міста до опалювального сезону 2009-2010
років.
При підтримці виконавчого комітету та депутатів міської ради протягом
2010 року надано сприяння теплопостачальними підприємствами у вирішенні
технічних та фінансових питань, що дало змогу забезпечити 100 % готовність
об’єктів (128 котелень, ТЕЦ-1, ТЦ "Північна", ТЦ "Південна", 150 ЦТП, 565,5
км теплових мереж) до опалювального сезону.
Відповідно
до
Програми
реконструкції
та
модернізації
теплоенергетичного господарства м. Львова за бюджетні кошти було виконано
робіт на суму 12,1 млн. грн., в т.ч. 5,2 млн. грн. на об’єктах, де замовником
виступало
управління
інженерного
господарства.
Крім
цього,
теплопостачальні підприємства виконали ряд робіт по підготовці об'єктів
теплозабезпечення до опалювального сезону за власні кошти підприємств на
загальну суму 17,0 млн. грн.
Особлива увага підприємств при підготовці до опалювального сезону
приділялась проведенню робіт по модернізації технологічного обладнання.
За кошти міського бюджету та власні кошти підприємств проведено
заміну 12,8 км теплових мереж у двотрубному вимірі, в т.ч. 10,6 км
попередньоізольованими трубопроводами; виконано капітальний ремонт 3
котелень (вул. Окружна, 44, Городоцька, 225а, Шевченка, 144); виконано
заміну 6 та капітальний ремонт 16 котлів. Проведено заміну існуючої аварійної
теплової мережі на вул. Кавалерідзе на підземну безканальну довжиною 266,5
м діаметром 820 мм з використанням попередньоізольованих трубопроводів.
Виконання даних робіт забезпечило надійне теплопостачання мешканців 79
житлових будинків Сихівського житлового масиву. Розпочато будівництво
котельні на вул. Нижанківського, 5а, що дасть змогу з початку опалювального
сезону 2011-2012 років ліквідувати існуючу підвальну котельню.
Для продовження виконання у 2010 році робіт з реконструкції та
капітального ремонту об’єктів теплозабезпечення у 2010 році виготовлено
проектно-кошторисну документацію на 5 об'єктів теплозабезпечення
(реконструкція 4 ЦТП та теплових мереж на вул. Стрийській та вул. Гашека).
З 04 жовтня 2010 року розпочато опалювальний сезон для бюджетних
установ та з 08 жовтня 2010 року для всіх категорій споживачів.
Першочергово опалення подавалось у заклади охорони здоров'я, заклади
освіти, дитячі установи та заклади культури.
При входженні в опалювальний сезон 2010-2011 років протягом перших
трьох днів ЛМКП "Львівтеплоенерго" та ЛКП "Залізничнетеплоенерго"
запустили у роботу 128 котелень (100 %) та 150 ЦТП (100 %).
Опалювальний сезон 2010-2011 років проходить в цілому без зривів і
аварійних ситуацій, однак з початку опалювального сезону зафіксовано 168
випадків припинення електропостачання котелень та ЦТП. Дані відключення
призвели до зупинки роботи котелень та центральних теплових пунктів
загальною тривалістю 336 годин. З метою врегулювання цієї ситуації
Львівська міська рада скерувала листи Першому віце-прем'єр міністру України
- Міністру економічного розвитку і торгівлі України та Міністру енергетики та
вугільної промисловості України з проханням здійснити перевірку виконання
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ВАТ "Львівобленерго" інвестиційної програми за 2010 рік в частині
проведення робіт щодо забезпечення безперебійного електропостачання
споживачів м. Львова.
Аналіз фінансового стану теплопостачальних підприємств показав, що
незабезпечення у 2010 році 100 % рівня розрахунків споживачів перед ЛМКП
"Львівтеплоенерго" та ЛКП "Залізничнетеплоенерго", в тому числі населення
(96,9 %), призвело до зростання дебіторської заборгованості на 17,4 млн. грн.
(в
т.ч.
ЛМКП
"Львівтеплоенерго"
–
15,9
млн.
грн.,
ЛКП
"Залізничнетеплоенерго" - 1,5 млн. грн). Зростання боргу населення за 2010 рік
становить 10,1 млн. грн. та загальна заборгованість станом на 01.01.2011 –
134,6 млн. грн.
Незабезпечення у 2010 році 100 % рівня розрахунків теплопостачальних
підприємств за спожитий природний газ (79,5 %) призвело до зростання боргу
за рік на 84,6 млн. грн. Загальний борг теплопостачальних підприємств станом
на 01.01.2011 становить 175,3 млн. грн. Загальна кредиторська заборгованість
ЛМКП "Львівтеплоенерго" та ЛКП "Залізничнетеплоенерго" станом на
01.01.2011 становить 205,0 млн. грн. (в т.ч. ЛМКП "Львівтеплоенерго" – 179,3
млн. грн., ЛКП "Залізничнетеплоенерго" - 25,7 млн. грн).
Основними причинами зростання боргу за газ є:
- підвищення з серпня 2010 року ціни природного газу (на виробництво
теплоносія для населення, бюджетних організацій та інших споживачів),
зростання розміру мінімальної заробітної плати, вартості електроенергії та
інших експлуатаційних та ремонтних матеріалів при незмінних тарифах на
теплову енергію;
- незабезпечення у 2010 році 100 % рівня розрахунків споживачів за теплову
енергію, в т.ч. населення (96,9 %);
- невідповідність часових періодів розрахунків підприємств за спожитий
природний газ та споживачів за теплову енергію (1,5 місяця).
Для покращення фінансово-господарської діяльності теплопостачальних
підприємств необхідно:
- у зв'язку із зростанням вартості природного газу з 01 серпня 2010 року та
незмінності тарифів на теплову енергію необхідно з Державного бюджету
України (міського бюджету) відшкодувати різницю між затвердженим
тарифом для населення та економічно обґрунтованими витратами підприємств
за період з 01.08.2010 по 31.12.2010 - 53,6 млн. грн. (в т.ч. ЛМКП
"Львівтеплоенерго" - 45,7 млн. грн., ЛКП "Залізничнетеплоенерго" - 7,9 млн.
грн.);
-оскільки з 01 січня 2011 року Національною комісією регулювання
електроенергетики
України
затверджено
умовно-змінну
величину
двоставкового тарифу на теплову енергію, вироблену для населення у розмірі,
що нижче величини економічно-обгрунтованих витрат, необхідне
відшкодування з Державного бюджету України (міського бюджету) різниці у
тарифах для населення та відшкодування витрат, пов'язаних з дією збиткових
тарифів для бюджетних та інших споживачів.
Основним завданням у сфері благоустрою міста є координація роботи
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виконавців механізованого прибирання вулично-дорожньої мережі міста,
якими у 2010 році були шляхово-ремонті підприємства міста, АПП
"Львівське" (у Сихівському районі) та у зимово-весняний період 2010 року ЛКАТДП № 1339.
На виконання умов кредитного договору, підписаного між ЛКАТДП
№1339 та Європейським банком реконструкції та розвитку, спеціальна техніка
підприємства була передана ЛКП шляхово-ремонтних підприємств міста.
Проведений захід сприяв також ефективному використанню наявних
технічних та людських ресурсів львівських комунальних підприємств міста,
підвищення якості механізованого прибирання доріг. Оскільки необхідна
техніка базується безпосередньо на території району, це тепер дає можливість
забезпечити оперативне та якісне прибирання вулично-дорожньої мережі
міста. Цей фактор особливо важливий при здійсненні зимового механізованого
прибирання, коли при різкій зміні погодних умов необхідно миттєво на них
відреагувати.
У 2010 році спостерігалось зростання рівня доходів шляхово-ремонтних
підприємств у порівнянні з 2009 роком.
Для святкування новорічних та різдвяних свят забезпечено встановлення
міської новорічної ялинки на просп. Свободи перед Львівським національним
академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької, яка була
встановлена за спонсорські кошти. Розроблено Програму влаштування міської
новорічної ялинки у м. Львові.
Розглядається можливість та опрацьовуються варіанти встановлення
каркасної новорічної ялинки багаторазового використання, що дасть
можливість заощадити кошти на зрізування та транспортування ялинки.
Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць, площ та
інших об’єктів благоустрою, підтримання чистоти вулиць у 2010 році
придбано 101 чавунну урну загальною вартістю 311,282 тис. грн. Для
створення сприятливих умов життєдіяльності населення та покращення
благоустрою скверів та зупинок громадського транспорту придбано 171 лавку
(81 лавку без спинки та 45 зі спинкою) загальною вартістю 133,434 тис. грн.,
які встановлено у Галицькому, Франківському, Залізничному та
Шевченківському районах міста.
Одним з обов’язків органів місцевого самоврядування є забезпечення
населення якісним та своєчасним наданням ритуальних послуг. Виконання
цього обов'язку покладено на ЛКП "Виробничо-реставраційний комбінат
обрядових послуг", на балансі якого є 11 кладовищ. Поховання проводяться на
діючих
кладовищах:
Голосківському,
Сихівському,
Ряснянському.
Підпоховання до існуючих могил проводяться на кладовищах: Янівському, на
вул. Тракт Глинянський та у Білогорщі. На утримання, охорону кладовищ та
поховання невідомих і безрідних у 2010 році освоєно 727,280 тис. грн.
З метою впорядкування меж кладовища "Рясне" у 2010 році виготовлено
план земельної ділянки для погодження місця розташування земельної ділянки
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кладовища за кошти бюджету розвитку міського бюджету в сумі 28,61729 тис.
грн.
За кошти міського бюджету ЛКП "Виробничо-реставраційний комбінат
обрядових послуг" проведено перепоховання невідомих людських залишків з
крипт №№ 1, 2 церкви блаженного Клипентія Шептицького на вул. М.
Кривоноса, 1 на поле № 37 Голосківського кладовища. Вартість
перепоховання 26,748 тис. грн.
10 жовтня 2010 року на Янівському кладовищі відкрито Меморіальной
комплекс жертвам, замордованим у червні 1941 року у Львівських тюрмах
НКВС, де поховано близько 1500 жертв терору. Замовником робіт виступило
ЛКП "Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг".
У 2011 році планується за бюджетні кошти міста встановити пам’ятник
дітям, невинно замордованим у тюрмах, на 50-му полі Янівського кладовища.
Орієнтовна вартість робіт 177,0 тис. грн.
Основною проблемою з ритуального обслуговування населення 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.
Через перевищення рівня нітратів у питній воді смт. Рудно у 2010 році
продовжувалось постачання питної води транспортними засобами у дитячий
садочок № 180 та школу № 174. Протягом 2010 року було надано послуг на
суму 164,534 тис. грн.
Утримання у належному стані елементів зовнішнього освітлення (ЗО)
міста є важливим завданням з забезпечення безпечного проїзду транспорту та
руху пішоходів. Мережі ЗО перебувають на балансі ЛКП "Львівсвітло". Для
експлуатації та ремонту мереж підприємство використовувало 20 одиниць
спецмашин і механізмів.
До системи ЗО міста належить: 643,15 км повітряних ліній (ПЛ), 263,6
км кабельних ліній (КЛ), 310 одиниць шаф управління ЗО, 10796 опор (в т.ч.
4438 шт. металевих опор, 6326 од. залізобетонних опор, 32 шт. дерев'яних
опор), 24334 од. електросвітильників.
У 2010 році з міського бюджету на потреби зовнішнього освітлення
міста використано 23321,675 тис. грн. За вказані кошти проведено заміну та
відремонтовано 3029 світильників, виконано заміну 6577 шт. ламп, замінено
167 опор, прокладено 39 км нових кабельних мереж.
У 2010 році розпочато впровадження нової сучасної системи
автоматизованого керування мережами зовнішнього освітлення міста. Нове
обладнання встанолене на 164 шафах керування, при їх загальній кількості 310
шт. Система дозволяє оперативно керувати зовнішнім освітленням та швидко
визначати місця пошкоджень мережі, автоматично ведеться журнал обліку
пошкоджень та причини їх виникнення.
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Для покращення туристичної привабливості міста проводиться постійне
вдосконалення ілюмінації та підсвітки архітектуарних ансамблів та пам’яток
архітектури.
За звітний період проведено реаконструкцію систем зовнішнього
освітлення території 50 навчальних закладів на загальну суму 1239,990 тис.
грн.
Проведено реконструкцію ЗО вулиць міста, а саме: від вул. Широкої, 92
до вул. Роксоляни, 65а; мікрорайону Білогорща (вулиці Гайовської,
Лаврівського, Стадників), вул. Городоцької, 211-215а, вул. Тролейбусної.
Розроблено
також
проектно-кошторисну
документацію
на
реконструкцію системи вуличного освітлення 7 вулиць міста.
На погашення кредиту, отриманого для реалізації інвестиційного
проекту "Реконструкція зовнішнього освітлення м. Львова з використанням
сучасних енергозберігаючих технологій", з міського бюджету оплачено
10858,228 тис. грн.
За рахунок встановлених багатотарифних приладів обліку електренергії
та впровадження енергозберігаючих світильників економія бюджетних коштів
у 2010 році склала 7099,717 тис. грн.
В результаті проведеної роботи у 2010 році освітленість в середньому по
місту доведено до 93 %. В
У 2010 році основна увага у галузі водопостачання та водовідведення
була скерована на забезпечення надійної роботи системи у цілодобовому
режимі, зменшення втрат води у мережах, покращення стану розрахунків за
надані послуги.
Для
забезпечення
водопостачання
та
водовідведення
міста
використовується 2131,7 км водопровідних мереж, каналізаційних мереж 689,4
км.
За кошти міського бюджету управлінням капітального будівництва у
межах реконструкції вулиць м. Львова проведено заміну водопровідноканалізаційних мереж діаметром від 110 до 400 мм – 7,5 км.
За кошти міського бюджету на замовлення управління інженерного
господарства виконано роботи на загальну суму 504,2 тис. грн., виготовлено
проектно-кошторисну документацію по 9 об’єктах на загальну суму 428,5 тис.
грн.
За кошти Державного бюджету України у рамках виконання завдань і
заходів Державної цільової програми з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу виконано
роботи на загальну суму 5 404,0 тис. грн.
У 2010 році силами ЛМКП "Львівводоканал" проведено заміну
водопровідних мереж загальною довжиною 22014 п.м., каналізаційних мереж
– 1593 п.м. Це дало змогу зменшити кількість аварійних ситуацій та втрат
води.
На подолання стихійного лиха 15-20 травня 2010 року та 03-04 червня
2010 року освоєно бюджетних коштів на суму 1 057 786,76 грн., за рахунок
яких відновлено: приміщення та повітряні електролінії на насосних станціях
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"Сокільники", "Сихів"; блок управління насосних агрегатів на насосних
станціях "Сокільники", МОС; заміна насосного агрегата АТН на насосній
станції "Малечковичі"; заміна погружних насосів на свердловинах (6 шт.) на
водозаборах "Старе Село", "Глинна Наварія".
У 2010 році особлива увага приділялась виконанню технічних заходів,
спрямованих на зменшення споживання електроенергії: проведено заміну 200
глибинних насосів на свердловинах 16 водозаборів, ремонт 51 насосного
агрегата на 15 насосних станціях, ремонт запірної арматури на 17 насосних
станціях (49 шт.) та водопровідних мережах (1083 шт.), ремонт 33
електродвигунів насосних агрегатів на 8 насосних станціях, частково
проведено реконструкцію водопровідної насосної станції "Янівська" (замінено
насосні агрегати № 3 та № 4), відновлено 99 пожежних гідрантів.
У 2010 році ЛМКП "Львівводоканал" надало послуг на суму 183,6 млн.
грн. Рівень розрахунків споживачів у поточному році становив 101,85 %.
Проте через невідповідність діючого тарифу економічно-обґрунтованому
підприємство за звітний період отримало збитки в розмірі 37 513,0 тис. грн.
Дебіторська заборгованість ЛМКП "Львівводоканал" станом на 01.01.2011
становить 125,2 млн. грн., за 2010 рік зросла на 2,3 млн. грн. Кредиторська
заборгованість ЛМКП "Львівводоканал" станом на 01.01.2010 становить 80,8
млн. грн., за 2010 рік зросла на 13,4 млн. грн. Це призводить до
неспроможності підприємства розрахуватись по зобов’язаннях за
користування позикою Міжнародного банку реформування та розвитку.
Станом на 01.01.2011 дана заборгованість склала 32 751,8 тис. грн. Також
важкий фінансовий стан підприємства спричиняє ріст податкового боргу
підприємства. Так, станом на 01.01.2010 заборгованість підприємства складала
20 187,7 тис. грн. За 2010 рік заборгованість збільшилась на 45,6 % і станом на
01.01.2011 складає 32 849,6 тис. грн.
Для
покращення
фінансово-господарської
діяльності
ЛМКП
"Львівводоканал" необхідно у зв'язку із збільшенням розміру заробітної плати,
ростом тарифів на електричну енергію, ростом розміру загальнодержавних
ресурсних платежів та незмінності тарифів на послуги водопостачання та
водовідведення з Державного бюджету України (міського бюджету)
відшкодувати різницю між затвердженим тарифом для населення та
економічно-обґрунтованими витратами підприємства, що станом на 01.01.2011
р. складає 101 853,1 тис. грн.
У м. Львові налічується 1300 міських вулиць протяжністю 580 км
загальною площею 6291,8 тис.кв. м, з них: проїжджої частини – 4312,0 тис.кв.
м (в т.ч. з асфальтобетонним покриттям - 3147,0 тис. кв. м, з брущатим та
мозаїчним покриттям - 572,0 тис. кв. м, з покриттям із колотого каменю - 3,0
тис. кв. м, з щебеневим та гравійним покриттям - 292,0 тис. кв. м, з ґрунтовим
покриттям - 298,0 тис. кв. м) та тротуарів – 1979,8 тис. кв. м.
У м. Львові налічується 18 мостів, з них: шляхопроводів – 15, естакад –
2, пішохідних мостів – 1. 3 шляхопроводи перебувають на балансі Львівської
залізниці.
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Для забезпечення безпеки руху пішоходів влаштовано 15 підземних
пішохідних переходів, з них: 11 знаходяться на балансі районних
адміністрацій, 4 – відомчі.
Для покращення благоустрою вуличної мережі міста департамент
житлового господарства та інфраструктури у 2010 році відремонтував 1881,4
кв.м тротуарів та 12460,0 кв.м дорожнього покриття на вул. Науковій, на що з
міського бюджету було затрачено 2301,0 тис. грн.
З метою забезпечення належного функціонування 113 світлофорних
об’єктів, які здійснюють організацію дорожнього руху, протягом 2010 року з
міського бюджету затрачено 1021,018 тис. грн., в т.ч. на оплату спожитої
електроенергії 611,475 тис. грн. Для забезпечення безпечного переходу
пішоходів з вадами зору через проїжджу частину просп. В. Чорновола на
світлофорному об’єкті "перехрестя просп. В. Чорновола – вул. Панча – вул.
Торф'яна" встановлено пристрої звукової сигналізації. На просп. Свободи
проведено часткову заміну секцій світлофорів лампових на світлодіодні.
Управління транспорту та зв’язку
У 2010 році пасажирські перевезення у м. Львові здійснювали ЛКП
"Львівелектротранс", ЛК АТП № 1 та 22 перевізниками різних форм власності.
Станом на 01.01.11 у місті функціонує 74 міських автобусних маршрути, на
яких щоденно працює в середньому 840 автобусів різної місткості, 9
трамвайних маршрутів (64 од.) та 10 тролейбусних маршрутів (67 од.).
У межах коштів, передбачених на відшкодування втрат доходів за
перевезення пільгових категорій пасажирів на 2010 рік, забезпечено роботу 2
автобусних маршрутів у звичайному режимі роботи - № 3 і № 5.
У 2010 році для ЛК АТП №1 за кошти Державного бюджету України
(25,0 млн. грн.) придбано 14 автобусів великого класу з низьким рівнем
підлоги виробництва Львівського автобусного заводу, які працюють на
міських автобусних маршрутах № 3 та № 5.
ВАТ "Львівське АТП 14630" закупило 10 автобусів великого класу
(місткістю 100 осіб), які працюють на міському автобусному маршруті № 24.
Ці автобуси пристосовані для перевезення пасажирів з обмеженими фізичними
можливостями
У 2010 році перевезено 128 млн. пасажирів автотранспортом і 75,5 млн.
електротранспортом.
Гострим залишається питання оновлення парку трамваїв та тролейбусів,
яке потребує державної підтримки. На оновлення парку міського
електротранспорту кошти з Державного бюджету України у 2010 році не
виділялися.
У 2010 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. Існує
проблема з облаштування зупинок громадського транспорту, зокрема
влаштування заїзних кишень, встановлення павільйонів очікування для
пасажирів, влаштування санітарно-побутових приміщень для водіїв на
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кінцевих зупинках.
На численні прохання мешканців у 2010 році облаштовано тролейбусну
зупинку "Водогінна" на вул. Зеленій (у напрямку до центру).
У 2010 році на конкурсних засадах визначено робочий орган для
організації та проведення конкурсів на право перевезення пасажирів
автомобільним транспортом загального користування, затверджено умови
проведення конкурсу та склад конкурсного комітету. Відновлено проведення
конкурсів з визначення перевізника на міських автобусних маршрутах. Серед
проблемних питань, які унеможливили подальше проведення конкурсу –
відсутність затвердженої мережі громадського транспорту. У зв’язку з цим у
2011 році заплановано за участю НУ "Львівська політехніка" розробити,
винести на громадське обговорення та затвердити нову мережу громадського
транспорту.
У зв’язку з оновленням парку автобусів та тролейбусів у рамках
підготовки м. Львова до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу
Євро-2012 перевага надаватиметься розвитку міського комунального
транспорту. Відповідно до угоди, укладеної з Львівським автобусним заводом,
заплановане отримання 92 автобусів та 60 тролейбусів, що дасть змогу суттєво
покращити якість транспортних послуг. Спільно з департаментом
містобудування підготовлено пропозиції щодо виділення нової території для
розміщення комунального автотранспортного підприємства № 1.
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 Львівської обласної державної адміністрації.
Продовжувались роботи з укладання договорів та створення зон
паркування автотранспорту на території м. Львова. Проведено 5 конкурсів з
визначення операторів паркування автотранспорту, в результаті яких
додатково організовано 25 зон платного паркування на 688 парко-місць та 1
зону для паркування службового автотранспорту (3 парко-місця).
У 2010 році до збору коштів за паркування автотранспорту на території
м. Львова було залучено 57 операторів паркування для обслуговування 80 зон
паркування (3851 парко-місць). 57 зон паркування (стоянки) таксі (122 паркомісця) відведено таксоперевізникам, 38 зон для паркування службового
автотранспорту (644 парко-місць) надано юридичним особам та організовано
одну зону платного паркування туристичних автобусів на вул. Винниченка, 32
(7 парко-місць). Загалом, під паркування задіялось 4624 місця. У 2010 році за
паркування надійшло у міський бюджет 2965 тис. грн. Для забезпечення
потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями 385 парко-місць
відведено для спеціальних транспортних засобів інвалідів.
Сьогодні у м. Львові послуги зв’язку надають 6 операторів телефонного
зв’язку, які створили свої мережі, в т.ч. ЛФ ВАТ "Укртелеком", ВАТ "Фарлеп-

64

Інвест", ТзОВ "Аркада", ТзОВ "Телком", СП "Українська хвиля", ТзОВ
"Голден Телеком", а також відомчі АТС підприємств та організацій.
На початок 2011 року ємність телефонних станцій у м.Львові становить
264 тис. номерів, щільність домашніх телефонів на 100 сімей – 92,9 номерів.
Динаміка зростання станційних ємностей м. Львова дає підстави прогнозувати
стабільність позитивних змін у цій галузі послуг.
Станом на 01.01.2011 збудована мережа кабельного телебачення (КТБ)
на 250 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 35-60 грн.
Кількість телеканалів, що пропонується абонентам - від 24 до 100. У Львові
працює 11 операторів кабельного телебачення.
Станом на 01.01.2011 на території м. Львова за даними міської СЕС
збудовано 486 базових станцій стільникового зв'язку (БССЗ) для 11 операторів
стільникового звязку. Базові станції збудовали такі підприємства: ЗАТ
"Київстар Дж.Ес.Ем." - 145 шт., ЗАТ "Український мобільний зв’язок" - 100
шт., ЛФ "Астеліт" (ТМ Life) - 84 шт., ЗАТ "Українські радіосистеми" (TM
Beeline) - 40 шт., СП УТЕЛ ЛФ ВАТ "Укртелеком" – 83 шт., ЗАТ "Телесистеми
України" - 21 шт., ЗАТ "Дата груп" - 7 шт., СП "Українська хвиля" - 1 шт.,
ТзОВ "Інтелектуальні телекомунікації" - 1 шт., ТзОВ "Українські новітні
технології" - 2 шт., ТзОВ "ІТС" - 2 шт. Всього оператори стільникового зв’язку
на будівництво БССЗ отримали 13 рішень виконавчого комітету Львівської
міської ради.
Для спрощення процедур отримання дозволів розроблено нові технічні
регламенти на видачу дозволу на: розгортання мережі кабельного телебачення;
розгортання мережі доступу до Інтернет; організацію автостоянки на території
м. Львова; надання права збору за паркування транспортних засобів.
Управління житлового господаства
Житловий фонд, який знаходяться у власності територіальної громади м.
Львова складає 8552 житлових будинків заг.пл. 9493,6 тис. кв.м: 282 житлових
будинків підприємств, організацій заг.пл. 745,8 тис. кв.м; 235 житлових
будинків житлово-будівельних кооперативів заг.пл. 1050,1 тис. кв.м; 10170
приватних будинків заг.пл. 1309,2 тис. кв.м.
У 392 житлових будинках заг.пл. 1103,7 тис. кв.м. створено ОСББ.
Основними напрямками роботи у 2010 році були:
- економічна політика у галузі житлового господарства та його реформування;
- впорядкування системи вивезення твердих побутових відходів з території
міста;
- збереження та ремонт житлового фонду, особливо історичної забудови
центральної частини міста, забезпечення належних умов проживання
мешканців;
- впровадження будинкових приладів обліку теплової енергії залучення
інвесторів до ремонту аварійних житлових будинків;
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- відселення мешканців з аварійних та непридатних до проживання будинків і
квартир;
- забезпечення житлом черговиків міста.
На виконання цих завдань управління житлового господарства
використало за звітний період кошти в сумі 7276,0 тис. грн., крім цього
кредиторська заборгованість за виконані роботи становить 2736,4 тис. грн.
У 2010 році управління житлового господарства працювало над
Програмами:
- "Програмою технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та
диспетчеризації ліфтів у житлових будинках на період 2009-2013 роки";
- "Програмою вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування
житлового фонду м. Львова на період 2010-2012 роки";
- "Програмою ремонту систем протипожежної автоматики (ППА) і
димовидалення (ДВ) житлових будинків підвищеної поверховості, що є у
власності територіальної громади м.Львова на період 2006-2010 роки";
- "Проектом Програми реформування і розвитку житлово-комунального
господарства м. Львова на 2010-2014 роки " (на даний час проект рішення
виконкому про схвалення даної Програми знаходиться на стадії візування).
Окрім цього, розроблено Положення про порядок конкурсного відбору
виконавців послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
у житловому фонді комунальної власності, яке планується винести на розгляд
виконавчого комітету.
З метою своєчасної підготовки житлового фонду до роботи в осінньозимовий період 2010-2011 років було сформовано перелік першочергових
комплексних заходів підготовки житлового господарства до роботи в осінньо зимових умовах. Внаслідок щоденної роботи та контролю за підготовкою
житлового господарства міста до опалювального сезону подача теплоносія у
житлові будинки усіх форм власності була завершена протягом 7 днів з дня
початку опалювального сезону.
Завершено дослідження впливу міського полігону ТПВ на забруднення
ґрунтів, повітряного басейну, поверхневих та підземних вод, рослинного
покрову навколо міського полігону ТПВ на прилеглих до нього територіях
(вартість робіт складає 228,0 тис. грн.). Завершено будівництво станції збору
та очистки інфільтрату (вартість робіт складає 500,0 тис. грн.). Проведені
пусконалагоджувальні роботи та навчання обслуговуючого персоналу. На
пропускному пункті міського пункту полігону впроваджено автоматизовану
систему поступлення ТПВ з відеоспостереженням, зважуванням і реєстрацією
(вартість робіт складає 25,0 тис. грн.) та впроваджено систему розрахунків за
вивезення і захоронення ТПВ за його вагою.
Розроблено Програму поводження з побутовими відходами у м. Львові
на 2010-2013 роки, яка затверджена рішенням виконавчого комітету від
24.03.2010 № 362.
Проводилася робота з запровадження у м. Львові роздільного збору
побутових відходів. Сьогодні проводиться робота над пошуком інвестора для
будівництва
на
існуючому
полігоні
сміттєсортувальної
лінії
(сміттєпереробного заводу) та пошуком земельної ділянки під будівництво
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нового сучасного полігону ТПВ для м. Львова відповідно до вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 № 427 "Про затвердження Порядку
вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів".
Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 14.05.2010 № 3543
"Про міський бюджет м. Львова на 2010 рік" на проведення робіт з ремонту
житлового фонду передбачено кошти у сумі 19691,6 тис. грн. Після прийняття
Програми вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування
житлового фонду м. Львова необхідність проведення ремонтних робіт
капітального характеру зменшилась. Більшість ремонтів проводять
експлуатуючі організації у процесі проведення толок та поточних ремонтів.
Відповідно до виділених з бюджету міста коштів у 2010 році проведено
капітальний ремонт та реконструкцію 94 житлових будинків на загальну суму
6654,9 тис. грн.
У 2010 році виконано:
Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду.
- Протиаварійні роботи, виведення житлових будинків з передаварійного
стану. Виконані роботи у 20 житлових будинках. Вартість робіт – 1326,9 тис.
грн, в т.ч. виконані першочергові аварійно-відновлювальні роботи у 3
будинках на суму 404,666 тис. грн. - вул. Садовського, 10, вул. Генерала
Чупринки, 51 та вул. Шараневича, 2.
- Капітальний ремонт внутрібудинкових мереж житлових будинків. Виконано
капітальний ремонт та реконструкцію систем опалення, водопостачання та
каналізаційних мереж у 30 житлових будинках. Загальна вартість ремонтних
робіт 2059,3 тис. грн.
Всього освоєно коштів з капітального ремонту та реконструкція
житлового фонду у сумі 3386,3 тис. грн.
Капітальний ремонт та реконструкція покрівель житлового фонду.
Виконано капітальний ремонт та реконструкцію дахів у 26 житлових будинках
на загальну суму 2443,7 тис. грн.
Капітальний ремонт, реконструкцію та модернізацію ліфтового
господарства.
Відповідно до Програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни
та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках, які є у власності
територіальної громади м. Львова, на період 2009-2013 років потреба у
проведенні ремонтних робіт з ліфтового господарства на 2010рік склала
274420 тис. грн.
- Виконано ремонт, заміну та модернізацію 18 ліфтів, загальна вартість
ремонтних робіт 825,3 тис. грн.
- Проведено експертне обстеження ліфтів у 67 будинках на суму 173,791 тис.
грн.
Заміна газових та електроприладів пільговикам.
У зв’язку із відсутністю бюджетного призначення із залученням
інвесторів проведено заміну 9 гостроаварійних газових приладів та
електроплит.
У 2010 році спільно із відділами житлового господарства районних
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адміністрацій напрацьовано базу даних житлового фонду з відображенням
поадресно необхідності виконання ремонтних робіт. Дана база стала
складовою частиною Програми реформування та розвитку житловокомунального господарства м. Львова.
Протягом 2010 року власникам 131 квартири надано дозвіл на
використання приміщень квартир як нежитлових для інших цілей. У 2010 році
знято з балансу міської ради 74 приватизованих малоквартирних житлових
будинків заг.пл. 11820,1 кв.м. (мешканці таких будинків самі господарюють і
мають право приватизувати прибудинкову територію). У місті на сьогодні
налічується більше 4000 одно-десяти квартирних житлових будинків, які
можна зняти з балансу міської ради та передати мешканям і цю роботу слід
надалі проводити.
Серйозною проблемою у місті є утримання та експлуатація відомчого
житлового фонду. У зв’язку з цим значну увагу приділяється передачі
відомчих житлових будинків у комунальну власність. Протягом 2010 року у
власність територіальної громади м. Львова прийнято 26 будинків. Однак
переважна більшість підприємств не хочуть передавати житлові будинки у
комунальну власність.
Проблемними залишаються питання фінансування та модернізації
ліфтів, що відпрацювали нормативний термін. З існуючих 2015 ліфтів 1165
ліфтів відпрацювали нормативний термін експлуатації, діагностика проведена
лише 67 ліфтів. На даний час департамент житлового господарства та
інфраструктури разом з депутатами міської ради веде роботу зі створення
комунального підприємства, яке буде займатися ремонтом та експлуатацією
ліфтів.
Міжвідомчою комісією при виконавчому комітеті у 2010 році
розглянула 135 питань та підготувала 85 наказів директора департаменту, в
т.ч. з питань:
- про аварійний стан основних конструкцій дахів житлових будинків - 46
- про переобладнання нежитлових приміщень під житлові – 33,
- про погодження самочинного будівництва – 3,
- про виведення з аварійного стану будинків (квартир) – 2,
- про демонтаж аварійного приміщення – 1.
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 68 звернень.
Підготовлено 12 проектів відповідних рішень.
На виконання Програми вдосконалення системи управління, ремонту та
обслуговування житлового фонду міста Львова на період 2010-2012 роки
щомісячно здійснювалися перевірки з фотофіксацією виконання робіт та 2
рази на місяць проводилися підсумкові наради з участю представників ЛКП і
районних адміністрацій.
Також проводилися перевірки кожного ЛКП з фотофіксацією щодо
утримання
санітарного
стану
місць
загального
користування,
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підготовлювалися звіти з даного питання та подавалися у департамент
економічної політики для узагальнення і підведення підсумків.
У 2010 році використано 22,8 млн. грн., що становить 17 % від власних
доходів ЛКП, які у 2010 році становили 135,0 млн. грн. Виконано ремонтні
роботи: сходових кліток - 1643 шт. на суму 10,4 млн. грн., підвальних розводок
– 5380 шт. на суму 6,0 млн. грн., покрівель – 3760 шт. на суму 6,4 млн. грн.
Управління житлового господарства – це єдиний орган у місті Львові,
який займається питаннями обліку, розподілу, закріплення житла черговикам
не лише міської ради, а й установ, підприємств та організацій міста, які
самостійно ведуть квартирні обліки та черговикам Міністерства оборони
України. Всі вказані питання погоджувала громадська комісія з житлових
питань при виконкомі - прийнято участь у 40 засіданнях, на розгляд було
підготовлено 1292 питання. На підставі даних рекомендацій у 2010 році
черговикам Львівської міської ради надано 42 квартири, для відселення
мешканців з аварійних будинків, що загрожують обвалом та з непридатних для
проживання квартир - 13 квартир, на відселення з церковних споруд - 2
квартири, черговикам підприємств - 101 квартиру, службових квартир - 61,
знято з рахунку службових квартир - 73.
Проводився облік новозбудованого житла – затверджено розрахунки
розподілу квартир у 14 новозбудованих житлових будинках (1060 квартир
заг.пл. близько 75 тис. кв.м).
Значна робота проводилася щодо встановлення законних підстав
реєстрації та фактичного проживання мешканців гуртожитків. Здійснювався
контроль за розподілом на утриманням житла у гуртожитках згідно з Законом
України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків",
який набрав чинності з 01.01.2009.
Станом на 01.01.2011 у Львівській міській раді на обліку по поліпшенню
житлових умов перебувають: на квартирному обліку – 25100 черговиків
(перший черговик з 1964 року), а на кооперативному обліку – 16441 черговик.
Спостерігається тенденція до зростання кількості сімей та самотніх громадян,
що бажають стати на квартирний та кооперативний обліки, яка зумовлена
бажанням молодих сімей та самотніх молодих громадян вирішити свою
житлову проблему через отримання пільгового довготермінового кредиту на
будівництво або придбання житла за програмою "Доступне житло".
Проблемним питанням залишається відселення мешканців з аварійного
житла, що загрожує обвалом, та з непридатних для проживання квартир.
Станом на 01.01.2011 необхідно відселити мешканців зі 104 аварійних
квартир, які загрожують обвалом, в т.ч. з центральної частини міста Львова
відселенню підлягають мешканці 48 квартир (необхідно надати 114 квартир)
та понад 300 мешканців квартир, непридатних для проживання.
У 2010 році були проведені перевірки ефективності використання
житлового фонду м. Львова, що охопили 295 житлових будинків,
балансоутримувачами яких є 13 львівських комунальних підприємств. В
результаті проведеної роботи виявлено 14 приватизованих квартир, власники
яких померли і після спливу 1 року заяви про визнання спадщини не
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подавались. Проводиться робота з районними адміністраціями зі збирання
інформації для підготовки передачі документів у юридичне управління для
визнання спадщини відумерлою.
З метою забезпечення належного ветеринарно-санітарного стану у місті
здійснювалися перевірки проведення санітарних днів на продуктових ринках.
Проведено 151 спільний рейд разом з представниками ЛКП "ЛЕВ",
управлінням муніципальної дружини та ЗМІ щодо перевірки дотримання
власниками домашніх тварин Правил утримання тварин у м. Львові.
Створено інформаційні пам’ятки типу: "ЯКЩО ВАС ПОКУСАЛА
СОБАКА !", "УВАГА ! СКАЗ !" (перші дії людини при укусі твариною), які
передані для інформування мешканців у навчальні вузи, середні школи, ЛКП.
ЛКП "ЛЕВ" відловило у 2010 році 1280 безпритульних тварин, проведело
стерилізацію – 196 собак. Наслідком проведеної роботи у 2010 році є
зменшення кількості укусів собаками людей на 109 випадків у порівнянні з
2009 роком. На території ЛКП "ЛЕВ" збудовано 10 вольєрів для собак.
Було взято участь у конкурсі, що проводився у м. Любліні (Польща), та
виграно грант на суму 3 млн. грн., який передбачає створення стерилізаційноветеринарного центру європейського зразка на базі ЛКП "ЛЕВ" (ремонт
приміщень, благоустрій, закупівля та монтаж новітнього обладнання, меблів,
хірургічного інвентарю, впровадження єдиної комп’ютерної бази реєстрації та
обліку тварин у місті).
Львівська міська рада активно співпрацювала та співпрацює з проектом
"Реформа міського теплозабезпечення в Україні" (РМТ). Департамент
житлового господарства та інфраструктури координував роботи щодо
впровадження у 3 будинках ОСББ – "Марія", "МЖК Каменяр" та "Біля парку"
– енергоефективних заходів. Ці ОСББ стали переможцями конкурсу, який був
оголошений проектом РМТ влітку минулого року. Представникам
вищезазначених ОСББ надавалися консультації з технічних питань, проведено
аналіз звітів з енергетичних аудитів, виконаних для цих будинків
ЗАТ "Комунальна енергосервісна компанія м. Рівне". Для ОСББ "Марія" був
написаний бізнес-плану для отримання гранту.
Проаналізовано використання теплової енергії дошкільним навчальним
закладом (ясла-садок) № 45 на вул. Родини Крушельницьких, 23 після
реалізації проекту Львівської міської ради "Розробка та впровадження заходів
з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві м. Львова". Річна
економія теплової енергії склала близько 30 %.
Було проведено енергетичне обстеження навчально-виховного
комплексу "Школа-гімназія "Сихівська" (вул. Хоткевича, 48) та розробка
заходів з енергозбереження у рамках реалізації у нашому місті проекту
Євросоюзу MODEL-CIUDAD.
Було доопрацьовано проект "Створення системи управління та
довгострокового фінансування діяльності з підвищення енергетичної
ефективності житлового фонду м. Львова", що передбачає підвищення
енергоефективності житлового фонду та створення комфортних умов
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проживання для мешканців м. Львова. Особливістю проекту є створення нових
ОСББ з управляючою компанією, а також залучення коштів мешканців для
реалізації даного проекту. Реалізація даного проекту у 2010 році не була
розпочата через відсутність фінансування з Державного бюджету України.
Протягом 2010 року проводиться щомісячний моніторинг та аналіз
енергоспоживання у будівлях районних адміністрацій та у Ратуші.
Спільно з ЛКП "Залізничнетеплоенерго", ЛМКП "Львівтеплоенерго" та
районними адміністраціями проведена робота над формуванням переліку
багатоквартирних житлових будинків комунальної власності м. Львова, що
потребують оснащення інженерних вводів засобами обліку споживання
теплової енергії.
Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 16 червня
2010 року № 461 "Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації Загальнодержавної
програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на
2009 - 2014 роки та Загальнодержавної програми "Питна вода України" на
2006 - 2020 роки" було підготовлено та подано інвестиційний проект для
забезпечення оснащення наявного житлового фонду засобами обліку
споживання теплової енергії, зокрема кошторис та погоджені з
теплопостачальними підприємствами схеми влаштування вузлів обліку
теплової енергії в будинках.
Через відсутність субвенції з Державного бюджету України роботи з
оснащення житлових будинків комунальної власності загальнобудинковими
приладами обліку води та теплової енергії у 2010 році не проводились.
Розпочата робота над створенням проекту "Підвищення енергетичної
ефективності житлового фонду м. Львова", зокрема формування переліку
панельних будинків, котрі потребують утеплення торцевих стін та заміни
вітражних вікон.
У рамках Програми транскордонного співробітництва Польща –
Білорусь – Україна 2007-2013 містами Жешів, Луцьк, Івано-Франківськ та
Львів спільно був підготовлений проект "Відновлювальні джерела енергії –
шанс для поліпшення навколишнього середовища на польсько-українській
прикордонній території". Заявка зі сторони Львова була подана від імені
департамент житлового господарства та інфраструктури, зведена ґрантова
заявка на реалізацію проекту на початку минулого року була подана від міста
Жешув у Центр європейських проектів. У рамках реалізації проекту
передбачалася розробка Програми використання відновлювальних джерел
енергії на 2011 – 2020 роки для міста Львова. Даний проект успішно пройшов
перший етап конкурсу. На жаль, наприкінці 2010 року від польської сторони
отримано інформацію про те, що Спільним моніторинговим комітетом
вищезазначеної Програми даний проект не був затверджений до фінансування.
Управління капітального будівництва
У своїй роботі протягом 2010 року управління капітального будівництва
керувалося ухвалою міської ради від 14.05.2010 № 3543 "Про міський бюджет
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на 2010 рік" (зі змінами та доповненнями), наказом Національного агентства з
питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу від 07.07.2010 № 44/1 "Про здійснення видатків за
бюджетною програмою "Будівництво, реконструкція, ремонт автомобільних
доріг комунальної власності у містах проведення Європи 2012 року" (зі
змінами та доповненнями), іншими розпорядчими документами. Відповідно до
вище приведених документів для управління капітального будівництва було
затверджено видатки в сумі 368,42 млн. гривень, з яких:
- видатки за рахунок спеціального фонду міського бюджету - 5,498 млн. грн.;
- з бюджету розвитку міського бюджету - 192,737 млн. грн.;
- видатки на фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів
міського фонду охорони навколишнього природного середовища - 2,480 млн.
грн.;
- за рахунок інших джерел фінансування (державна підтримка для виконання
робіт з будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг
комунальної власності у м. Львові відповідно до Державної цільової програми
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу) - 112,000 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
Державного бюджету України - 52,500 млн. грн.;
- видатки цільового фонду розвитку соціальної інфраструктури - 1,980 млн.
грн.;
- видатки за рахунок субвенції обласного бюджету для бюджету м. Львова 0,300 млн. грн.;
- інших джерел фінансування (інвесторські кошти) - 0,925 млн. грн.
Протягом 2010 року управління капітального управління за рахунок
спеціального фонду міського бюджету м. Львова виконало робіт на суму 3,902
млн. грн., за рахунок бюджету розвитку міського бюджету - на суму 31,315
млн. грн., за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього
природного середовища - на суму 1,726 млн. грн.
У 2010 році місту Львову надавалася субвенція з Державного бюджету
на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг комунальної
власності у містах проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу, що фінансуються у 2010 році за рахунок коштів Державного
бюджету України, в сумі 52,500 млн. грн. (використано 52,493 млн. грн.), на
будівництво та реконструкцію тролейбусних ліній в сумі 2,5 млн. грн.
(використано 2,494 млн. грн.); за рахунок інших джерел фінансування
(державна підтримка для виконання робіт з будівництва, реконструкції та
ремонту автомобільних доріг комунальної власності у м. Львові відповідно до
Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу) в сумі 112 млн. грн.
(використано 37 млн. грн.). 75 млн. грн. державної підтримки не надійшло у
2010 році. Управління капітального будівництва також за рахунок інших
джерел фінансування (інвесторських коштів) виконало робіт на 0,925 млн. грн.
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У 2010 році роботи виконувались на 41 об’єкті. На всі об’єкти, роботи на
яких виконувалися у 2010 році, були укладені угоди. Протягом 2010 року
проведено 47 процедур закупівель, за результатами яких укладено 41 договір.
6 процедур визнано такими, що не відбулися, або відмінено.
У 2010 році обсяг виконаних робіт по управлінню капітального
будівництва за рахунок усіх джерел фінансування склав 127,362 млн. грн.
У 2010 році по об’єктах шляхового господарства (дороги) з усіх джерел
фінансування виконано робіт на суму 113541,27 млн. грн., роботи велись на 12
об′єктах, основні з яких:
- Реконструкція пл. Князя Я. Осмомисла, в т.ч. вул. Б. Хмельницького
(реконструкція пл. Князя Я. Осмомисла - 1-а черга). Виконано замощення
проїжджої частини - 2956 кв.м, влаштування трамвайної колії - 637,65 м,
замощення тротуарів плиткою - 2043 кв.м, підпірна стінка - 56 м, водопровідні
мережі, каналізаційні мережі, контактна мережа трамваю - 665 м, турнікетне
огородження - 240 м. Виконано робіт на суму 9440,665 тис. грн.
- Реконструкція вул. Сахарова (від вул. Нечуя-Левицького до вул.
Княгині Ольги). Виконано заміну дорожнього полотна, водопроводу,
газопроводу, влаштування транспортної розв'язки. Площа замощення - 11080,0
кв.м. Виконано робіт на суму 9834,327 тис. грн.
- Реконструкція вул. Стрийської (від вул. Гвардійської до вул. Рубчака).
Влаштовано асфальтобетонне покриття, дві "кишені" для зупинок
громадського транспорту, водопровід, влаштовано дощову каналізацію. Площа
замощення - 12868,0 кв.м. Виконано робіт на суму 21485,943 тис. грн.
- Реконструкція вул. Кульпарківської (від вул. Городоцької до межі
міста). Виконано заміну дорожнього полотна, водопроводу, дорожню
розмітку, встановлені світлофорні об'єкти. Площа замощення - 61960,0 кв.м.
Виконано робіт на суму 22816,191 тис. грн.
- Реконструкція вул. Б. Хмельницького (від вул. Липинського до межі
міста). Виконано заміну дорожнього полотна, теплотраси, дорожню розмітку,
встановлені світлофорні об'єкти, влаштовано дощоприймальну каналізацію.
Площа замощення - 37700,0 кв.м. Виконано робіт на суму 21508,131 тис. грн.
- Реконструкція вул. В. Липинського (від просп. В. Чорновола до вул. Б.
Хмельницького). Влаштовано асфальтобетонне покриття – 33000 кв.м,
реконструйовано водопровід. Площа замощення - 6200,0 кв. м.
- Реконструкція просп. В. Чорновола (від вул. Городоцької до вул. В.
Липинського).
Влаштовано
асфальтобетонне
покриття,
площа
реконструйованої ділянки дороги - 26100,0 кв.м, прокладено резервні футляри
з робочою водопровідною трубою. Влаштовано транспортну розв’язку в
одному рівні на перехресті просп. В. Чорновола – вул. Під Дубом – вул. П.
Куліша, виконана заміна контактної мережі тролейбуса. Реконструйовано
водопровід, дощову каналізацію. Виконано робіт на суму 13699,616 тис. грн.
- Реконструкція вул. Любінської. Виконано заміну дорожнього полотна.
Виконано влаштування каналізаційного колектора, водопроводу, виконана
дорожня розмітка, встановлені світлофорні об'єкти. Площа замощення 64300,0 кв.м. Виконано робіт на суму 7849,683 тис. грн.
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- Реконструкція вул. Городоцької (від вул. Кульпарківської до межі
міста). Площа замощення реконструйованої ділянки - 75000,0 кв.м.
Реконструйовано водопровід, дощову каналізацію.
- Капітальний ремонт пл. Галицької. Площа замощення при виконанні
капітального ремонту - 3587,0 кв.м, виконано гідроізоляцію підземного
переходу, заміну водопроводу. Обсяг виконаних робіт капітального ремонту 3841,996 тис. грн.
У 2010 році по об’єктах будівництва тролейбусних ліній з усіх джерел
фінансування виконано робіт на суму 2493,747 млн. грн. Роботи велись на 2
об′єктах:
- Тролейбусна лінія по просп. Червоної Калини (від кінотеатру ім. О.
Довженка до вул. М. Драгана (будівництво). Збудовано тролейбусну лінію
довжиною 1,2 км. Встановлені опори, кронштейни, контактна мережа.
Виконано робіт на суму 1193,868 тис. грн.
- Тролейбусна лінія по вул. Науковій (від вул. В. Симоненка до вул.
Стрийської (будівництво). Встановлені опори, кронштейни, контактна мережа.
Виконано робіт на суму 1299,879 тис. грн.
У 2010 році по парках виконано робіт на суму 7817,9 млн. грн. Роботи
велись на 7 об′єктах, основні з яких:
- Будівництво парку імені Папи Римського Івана Павла ІІ. Виконано
вертикальне планування території площею 2988 кв.м, зовнішні мережі
водопроводу, зовнішнє освітлення, встановлення опор висотою 9 м,
замощення площ та тротуарів бруківкою - 5056 кв.м, озеленення території,
встановлення лавок. Вартість виконаних робіт - 1733,686 тис. грн.
- Реконструкція парків м. Львова, в т.ч. реконструкція зовнішнього
освітлення парків (реконструкція Стрийського парку). Виконано монтаж
зовнішнього освітлення, влаштування пішохідних доріжок, встановлено лавки
і смітники. Вартість робіт - 7688,664 тис. грн.
- Реконструкція парків м. Львова, в т.ч. реконструкція зовнішнього
освітлення парків (реконструкція Стрийського парку - фонтан "ІвасикТелесик"). Виконана реконструкція фонтану "Івасик-Телесик" у Стрийському
парку на суму 1166,7 тис. грн.
- Реконструкція парку "Високий Замок". Виконано реконструкцію
зовнішнього освітлення, перемощення доріжки серпантину. Вартість
виконаних робіт - 827,453 тис. грн.
- Реконструкція парків м. Львова, в т.ч. реконструкція зовнішнього
освітлення (Левандівський парк). Виконано реконструкцію зовнішнього
освітлення. Вартість виконаних робіт - 329,651 тис. грн.
- Реконструкція парків м. Львова, в т.ч. реконструкція зовнішнього
освітлення (Парк Боднарівка). Реконструкція зовнішнього освітлення
пішохідних доріжок. Виконано робіт на суму 316,153 тис. грн.
- Реконструкція парків м.Львова, в т.ч. реконструкція зовнішнього
освітлення (Парк 700-річчя Львова). Реконструкція освітлення, прокладання
кабеля 480 м, монтаж опор ліхтарів зі світильниками, доріжки зі щебеневого
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відсіву - 1020 кв. м. Виконано робіт на суму 322,220 тис. грн.
У 2010 році по інших об’єктах та заходах з усіх джерел фінансування
виконано робіт на суму 3,599 млн. грн. Роботи велись на 20 об′єктах, основні з
яких:
- Завершення реконструкції системи опалення та дахової котельні у СЗШ
№ 3 на вул.С. Бандери, 11. Виконано реконструкцію систем опалення та
паливної. Виконано робіт на суму 427,229 тис. грн.
- Реконструкція системи опалення СЗШ № 10 на вул. Генерала Т.
Чупринки, 1 та підключення її до спільної дахової котельні СЗШ № 3 на вул.
С. Бандери, 11. Виконано реконструкцію систем опалення та паливної.
Виконано робіт на суму 312,785 тис. грн.
- Завершення влаштування дахової котельні, заміни вікон та дверей у
СЗШ № 63 на вул. Личаківській, 177. Завершення влаштування дахової
котельні, заміна вікон та дверей. Виконано робіт на суму 296,483 тис.грн.
- Реконструкції опалення та влаштування котельні у ДНЗ № 93 на вул.
Генерала Т. Чупринки, 94. Влаштування дахової котельні. Виконано робіт на
суму 159,622 тис. грн.
- Реконструкція приміщень Центральної міської бібліотеки ім. Лесі
Українки на вул. Мулярській, 2-а. Виконувались внутрішні опоряджувальні
роботи. Виконано робіт на суму 44,066 тис. грн.
- Реконструкція нежитлових приміщень для управління державної
реєстрації та єдиного реєстраційного офісу на вул. Весняній, 4. Здано в
експлуатацію приміщення єдиного реєстраційного офісу. У 2010 році
виконано робіт на суму 906,048 тис. грн.
- Сміттєзвалище у с. Великі Грибовичі Жовківського району будівництво збірників інфільтратів. Здано в експлуатацію резервуаринакопичувачі інфільтрату та станцію хімічної очистки інфільтратів. У 2010
році виконано робіт на суму 508,162 тис. грн.
- Будівництво навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний
заклад першого ступеня" у мікрорайоні Сихів-18. Продовження будівництва за
рахунок коштів інвестора - інвестиційна угода з ТзОВ "Росанінвест".
Виконано робіт на 925 тис. грн.
Протягом 2010 року здійснювались перевірки використання коштів
контролюючими органами, зокрема Головним контрольно-ревізійним
управлінням України, КРУ у Львівській області, прокуратурою міста Львова,
Антимонопольним комітетом України, СБУ, УБОЗ ГУ МВС України у
Львівській області, УБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області. Суттєвих
порушень використання коштів не виявлено. Виявлені порушення оперативно
були усунені під час перевірки.
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Економія коштів за рахунок впровадження багатотарифних приладів обліку
Оплата за спожиту електроенергію на потреби зовнішнього освітлення

Фактична економія коштів міського бюджету упродовж
2010року складає 7099,717 тис.грн.

Роки
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Економія коштів на потреби зовнішнього освітлення за
рахунок
впровадження
багатотарифних
приладів
Економія коштів на
потреби зовнішнього освітлення
за рахунок впровадження багатотарифних
приладів обліку
обліку
у 2010 році
у 2010 році

Диаграма №1а
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Придбання чавунних урн та лавок за період з 2007 до 2010 рр.
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Знято з балансу міської ради
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Департамент гуманітарної політики
Управління охорони здоров'я
Станом на 01.01.11 у підпорядкуванні управління охорони здоров'я
департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (далі – УОЗ)
перебувало 23 заклади охорони здоров'я (ЗОЗ). Амбулаторно-поліклінічна
допомога надавалася 13 поліклініками та поліклінічними відділеннями для
дорослих, 7 поліклінічними відділеннями для дітей та 10 жіночими
консультаціями. Стаціонарна допомога надавалася 12 ЗОЗ м. Львова, ліжкова
мережа яких станом на 01.01.2011 складала 3270 ліжок. Забезпечення ліжками
становить 43,38 на 10 тис. населення. Стоматологічну допомогу населенню м.
Львова надають за дільничним принципом 4 стоматологічні поліклініки,
кабінети при поліклініках, 1 госпрозрахункова поліклініка. У 2010 році 1-а
міська клінічна лікарня (МКЛ), 3-я МКЛ, 4-а МКЛ отримали сертифікат на
звання "Лікарня, доброзичлива до дитини". Загалом, за період 2008-2010 рр.
зазначений сертифікат отримали 7 ЗОЗ м. Львова.
У 2010 році у м. Львові народилося на 363 дитини менше ніж 2009 року
(7754 проти 8117). Водночас, кількість померлих зменшилася з 6634 до 6406
осіб. Відтак, показник народжуваності знизився з 10,8 до 10,3, а смертності з
8,8 до 8,5 на 1 тис. населення. У 2010 році спостерігається незначне зниження
показників поширеності хвороб та захворюваності населення. У 2010 році
померло на 228 осіб менше ніж 2009 року, у т. ч. на 145 осіб менше у
працездатному віці. Найбільшу питому вагу у структурі смертності становлять
хвороби системи кровообігу та онкологічні захворювання.
У 2010 році тривала робота з оптимізації ліжкової мережі, в результаті
якої кількість стаціонарних ліжок цілодобового перебування зменшилася на 30
одиниць. Загалом упродовж 2007-2010 рр. скорочено 220 ліжок цілодобового
перебування та створено 130 ліжок денного перебування хворих у поліклініці.
Середній термін перебування на ліжку у 2010 році становить 10,43 дні, що у
порівнянні із 2006 роком менше на 1,5 дні. Зменшення кількості стаціонарних
ліжок не призвело до зменшення кількості пролікованих пацієнтів у
стаціонарах, що свідчить про правильність організаційної роботи із оптимізації
ліжкової мережі та про необхідність покращення роботи щодо обґрунтованої
госпіталізації хворих у стаціонар.
Покращився показник 15-хвилинного прибуття бригад швидкої медичної
допомоги – з 76,3 % у 2009 році до 78,0 % у 2010 році.
Бюджет охорони здоров’я на 2010 рік із внесеними змінами і
доповненням затверджено у сумі 354 679,2 тис. грн. та виконано на 97,8 % від
запланованої суми. Фактичне фінансування на одного мешканця за звітний
період склало 474,6 грн. проти 380,0 грн. у 2009 році. Фактичні видатки на
утримання закладів охорони здоров’я м. Львова у 2010 році становили
347 041,8 тис. грн., що на 21,1 % більше від видатків 2009 року. Видатки на
медикаменти та продукти харчування склали 27 584,5 тис. грн. і у порівнянні
до видатків 2009 року зросли на 11,5 %. На розвиток матеріальної бази
закладів охорони здоров’я у 2010 році з усіх фондів бюджету (загальний фонд,
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цільовий фонд розвитку соціальної інфраструктури, бюджет розвитку) було
передбачено 28,879 млн. грн. У зв'язку з труднощами наповнення бюджету
використано лише 8,21 млн. грн., що складає 28 % від коштів, передбачених на
розвиток матеріальної бази. За рахунок бюджету розвитку міського бюджету
виконані роботи на суму 1823,8 тис. грн. (16 % від плану). За рахунок
цільового фонду розвитку соціальної інфраструктури виконані роботи на суму
3118,7 тис. грн (25 % від плану). За рахунок загального фонду міського
бюджету проведено капітальні ремонти медичних закладів на суму 3270,6 тис.
грн (69 % від уточненого плану).
З метою відпрацювання механізму оперативного реагування системи
надання медичних послуг у 2010 році проведено навчання для працівників
служб швидкої допомоги.
Управління соціального захисту
Фінансування заходів і програм соціального захисту населення у 2010
році проводилося з різних рівнів бюджетів: державного, обласного та міського.
Загальна сума видатків загального та спеціального фондів у 2010 році по
управлінню соціального захисту склала 447 млн. грн.
Працівники відділів соціального захисту впродовж 2010 року надали
84425 відповідей звернення громадян (в т.ч. 74 055 довідок та повідомлень);
прийнято 170 065 громадян та надали консультацій з питань соціального
захисту населення; призначили 70538 соціальні допомоги (в т. ч. житлових
субсидій); проведено 9793 обстежень матеріально-побутових умов
проживання мешканців.
За даними Єдиного державного реєстру пільговиків на обліку у відділах
соціального захисту перебуває 154,1 тис. осіб, які мають право на пільги.
З міського бюджету надано пільг на ЖКП визначеним категоріям
громадян на суму 1644,4 тис. грн., в т. ч.: ветеранам УПА - 503 особи на суму
757, 9 тис. грн.; вдовам політв’язнів та ветеранів УПА - 77 осіб на суму 53,5
тис. грн.; інвалідам по зору І, ІІ групи - 915 осіб на суму 651,2 тис. грн.; дітямсиротам, та дітям позбавленого батьківського піклування - 51 дитині на суму
130,4 тис. грн. Також профінансовано пільги з послуг зв’язку ветеранам УПА,
вдовам ветеранів УПА та політв’язнів – 282 особи на суму 48,9 тис. грн.
З Державного бюджету України відшкодовано 88 021,6 тис. грн.: на
оплату ЖКП - 108262 особи на суму 82 128 тис. грн.; за послуги зв’язку –
29566 осіб на суму 4 763,7 тис. грн.; інші пільги громадянам – 772 особи на
суму 1 129,9 тис. грн.
З обласного бюджету відшкодовано на суму 375,8 тис. грн. на пільги на
медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС
– 192 особи.
У 2010 році у Львові нараховувалося близько 248,5 тис. сімей. Кількість
сімей, які звернулись за субсидіями у 2010 році, становить – 31,9 тис., що на
87% більше ніж у 2009 році. Впродовж 2010 року призначено субсидію 25,2
тис. сім’ям, з них – 6 тис. сім’ям призначено субсидію вперше та 19,2 тис.
сім’ям - повторно.
З метою реалізації місцевих програм соціального захисту окремих
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категорій громадян управління соціального захисту впродовж 2010 року
надавало муніципальні субсидії, яких у 2010 році надано 1054 сім’ям на
загальну суму 1310,9 тис.грн.
На "гарячу" телефонну лінію з питань субсидій звернулось 2490
громадян (лінія розпочали роботу з 01.08.2010).
Державні допомоги сім’ям з дітьми. Загальна сума профінансованих
державних соціальних допомог у 2010 році склала – 304254,5 тис. грн.
Найбільша питома вага припадає на виплати одноразової матеріальної
допомоги при народженні дитини – 50,7 % або 154325,2 тис. грн.
Соціальний захист багатодітних сімей Львова. З метою надання пільг на
оплату
житлово-комунальних
послуг
до
Єдиного
державного
автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, включено 2192
сім’ї. У 2010 році з міського бюджету надано 352 багатодітним сім’ям допомог
на суму 636,5 тис. грн.: по 1000 грн. одноразову матеріальну допомогу
багатодітним сім’ям на утриманні яких четверо і більше дітей - 306 сімей на
суму 306 тис. грн.; по 7500 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 - 43 сім’ї на суму 322,5 тис. грн.; по 500 грн.
щомісячну виплату сім’ям, в яких одночасно народилося троє і більше дітей, 1 сім'ї на суму 6 тис.грн.
Соціальний захист інвалідів Львова. На обліку в управлінні соціального
захисту перебуває 43176 інвалідів. У 2010 році пільги з Державного бюджету
України надано 8391 інваліду на суму 9869,7 тис. грн., в т.ч. на оплату ЖКП –
5490 осіб на суму 8995,1 тис. грн.;з послуг зв’язку – 2835 осіб на суму 580,9
тис. грн.;інші пільги (в т. ч. на санаторно-курортне лікування) – 66 осіб на
суму 293,6 тис. грн. Відповідно до рішення виконавчого комітету від
18.02.2008 № 84 "Про затвердження Положення про доплату інвалідам І групи
загального захворювання, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного
фонду" управлінням проведено щомісячну доплату 29 інвалідам на суму 17,9
тис. грн. Згідно з рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від
01.03.2002 № 80 надано пільги 915 інвалідам по зору І, ІІ груп на загальну
суму 702,6 тис.грн. 604 львів’яни-інваліди забезпечено технічними засобами
реабілітації.
Одноразові матеріальні допомоги та виплати з міського бюджету. У 2010 році
управління соціального захисту призначило допомоги 6281 особі на суму
3428,3 тис. грн.: в т.ч. одноразову матеріальну допомогу - 1047 особам на суму
671,0 тис. грн.; одноразову матеріальну допомогу на виконання депутатських
повноважень - 4845 особам на суму 2422,5 тис. грн.; одноразову матеріальну
допомогу на поховання - 365 особам на суму 310,8 тис. грн.; одноразову
матеріальну допомогу з нагоди 100-річчя, і більше - 24 особам на суму 24 тис.
грн.
Одноразові матеріальні виплати з нагоди відзначення національних,
релігійних свят та визначних подій - з нагоди відзначення свят та визначних
подій з міського бюджету у 2010 році 2153 львів’янам виплачено 449,2 тис.
грн. матеріальних допомог.
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Соціальні заходи галузі у 2010 році.
Відповідно до календарного плану централізованих заходів управління
соціального захисту на 2010 рік проведено 19 загальноміських заходів на які
використано 525 тис. грн., основні з них:
- Великдень у Львові (99,8 тис.грн. / 1156 продуктових наборів):
проведено благодійний сніданок для малозабезпечених мешканців міста
Львова у подвір'ї Ратуші, а також організовано роздачу продуктових
наборів потребуючим львів’янам.
- День міста (58,6 тис.грн. / 1038 продуктових наборів):
проведено роздачу продуктових наборів потребуючим та організовано
виставку-продаж виробів людей з особливими потребами у Музеї побуту та
народної архітектури.
- День Святого Миколая (119,9 тис.грн. / 2523 подарункових наборів):
у рамках акції "День Святого Миколая" закуплено та роздано 2043
подарункових наборів для дітей-інвалідів з коштів міського бюджету, а
також 480 солодких подарунків, додатково у співпраці з благодійниками
для потребуючих дітей м. Львова.
Також у 2010 році було проведено: "Конкурс автолюбителів серед осіб з
вадами слуху"; акцію до Дня молоді спільно з організацією "Дивосилздоров’я"; "Подаруй дитині книжку" спільно з громадською організацією
"Форум видавців".
Соціальні акції по боротьбі з бідністю (72 тис.грн.):
надано понад 5400 гарячих обідів та 250 послуг з прання для інвалідів та
інших потребуючих мешканців м. Львова, які є відвідувачами відділення
соціально-побутової реабілітації Львівського міського територіального центру
соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних
громадян.
Соціальна акція "Терапія сміхом" (8,5 тис.грн.):
проведена спільно з Благодійним фондом "Доктор клоун", яка тривала
впродовж 2010 року. Під час проведення волонтери відвідали близько 900
дітей, віком від 2 до 18 років з онкологічними, неврологічними
захворюваннями,
захворюваннями
імунної
системи
та
дітей
в
післяопераційний період, які перебували на стаціонарному лікуванні у трьох
лікарнях міста: міська дитяча клінічна лікарня, дитяча клінічна лікарня
"ОхМатДит" та Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр.
При відвідуванні кожна дитина отримувала маленький сюрприз: цукерки
("пігулки доброго настрою") та клоунський носик чи маленьку іграшку.
Міжнародний семінар "Від теорії до практики у наданні послуг бездомним
у м. Львові".
у рамках реалізації тристороннього проекту міжнародної програми "LOGO
EAST II". Захід пройшов в січні 2010 року і мав наметі підвести підсумки
спільної роботи у вирішення гострих питань львівських бездомних. У ньому
взяли участь представники з Нідерландів, Польщі, інших міст України,
представники Міністерства праці та соціальної політики України, а також
члени неурядових організацій.
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Підтримка неурядових організацій. У 2010 році на конкурс соціальнокультурних проектів в управління соціального захисту львівські неурядові
організації подали 41 проектну пропозицію, з яких конкурсною комісією було
підтримано 10 проектів 10 неурядових організацій. З міського бюджету
профінансовано проектів на суму 199,6 тис.грн. Деякі з них:
- Проект ГО Спільнота Ковчег "Соціальна реабілітація осіб з розумовою
неповносправністю", сума підтримки з міського бюджету 32,6 тис. грн.
Суть проекту: Працетерапія у 5 майстернях для 65 неповносправних.
- Проект ГО Дзвін: "Реабілітація дітей з вадами слуху", сума підтримки з
міського бюджету – 37,6 тис. грн. Суть проекту: Розвиток комунікативних
здібностей (залишкового слуху та мовлення) у 22 дітей.
- Проект Львівська ТПО УТОС: "Відкрийте серце для дитячої пісні",
сума підтримки з міського бюджету – 29,7 тис. грн. Суть проекту: Творча
реабілітація 24 дітей з вадами зору у дитячому театрі естрадної пісні "Дитячі
мрії".
Також з міського бюджету надано фінансову підтримку 5 громадськими
організаціям на ведення статутної діяльності: Львівська територіальна
первинна організація УТОС, ГО Молодіжний спортивно-оздоровчий клуб
"Дивосил-здоров’я", ГО "Галицька надія", ГО "Спільнота Ковчег", Львівська
міська рада організації ветеранів України. Ними використано коштів на
загальну суму 62,1 тис. грн.
Робота соціальних установ.
- Комунальний заклад соціального захисту "Соціальний готель".
Станом на січень 2010 року у Соціальному готелі проживало 11 дітей-сиріт,
які перебувають під опікою Релігійного управління монастирів
Салезіанського згромадження східного обряду УГКЦ. Всі діти забезпечені
належними житлово-побутовими умовами проживання. Основні завдання:
забезпечення тимчасовим житлом; проведення соціально-психологічної та
навчально-виховної роботи базованої на індивідуальному підході до особи з
врахуванням вікової особливості та соціального становища; надання
соціально-побутових та інформаційних послуг клієнтам; захист прав та
інтересів осіб, які у ньому проживають. Видатки на діяльність закладу у
2010 році склали 162,9 тис. грн.
- Львівський міський територіальний центр соцобслуговування
пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. На обслуговуванні у
відділеннях установи перебувала 2 371 особа. У 2010 році прийнято на облік
375 осіб. Відповідно до покладених завдань клієнти Центру скористались
такими соціально-побутовими послугами: безкоштовні транспортні послуги 37 інвалідів, дрібний ремонт в помешканнях (дверей, вікон, замків, сантехніки)
- 230 осіб, перукарські послуги - 734 осіб, ремонт швейних виробів і взуття 362 осіб, послуги масажиста - 154 осіб, санітарні послуги (прання білизни) 191 особа. До Дня людей похилого віку закуплено та роздано клієнтам
Львівського тер центру 2365 продуктових наборів на суму 165,8 тис. грн.
Видатки на діяльність Центру у 2010 році склали 6179,3 тис. грн.
- Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян. У Центрі
зареєстровано 861 бездомний громадянин. У 2010 році році працівники
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Центру поставили на облік 227 бездомних. Директором установи є служитель
Релігійного управління монастирів Салезіанського згромадження східного
обряду УГКЦ. Перелік послуг: тимчасова реєстрація переважного місця
знаходження - 162 особи, сприяння у відновленні документів – 61 особа,
соціальне патрулювання (особливо у зимовий період) – виявлено 30 осіб,
харчування – до 45 осіб (щоденно), первинний медичний огляд - 41 скерування
у медичні заклади, нічліг - до 45 осіб (щоденно), забезпечення одягом,
юридичний супровід - 553 консультацій. У Центрі обліку та нічного
перебування бездомних функціонує відділення нічного перебування,
послугами якого щодоби користають близько 50 бездомних. Видатки на
діяльність Центру у 2010 році склали 652,7 тис. грн.
- Львівський міський центр реабілітації "Джерело". Центр здійснює
комплексну соціальну, медичну, психологічну, педагогічну реабілітацію,
надання можливості дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства розвинути
побутові і соціальні вміння для інтеграції в суспільство за допомогою
прогресивних методів навчання, фізичної, психологічної та соціальної
реабілітації, просвітницької роботи і підготовки персоналу. У 2010 році в
установі щоденну реабілітацію проходили 145 осіб віком від 2-х до 35-ти років
у відділеннях: соціально-педагогічної та психологічної реабілітації – 102
дітини-інваліда (віком від 3 до 18 років), відділення трудової реабілітації 43
особи з інвалідністю (віком від 18 до 30 років). Видатки на діяльність установи
у 2010 році склали 1629,4 тис. грн.
Управління молоді, сім'ї та спорту
У галузі молодіжної політики у 2010 році проведено 162 заходи, надано
фінансову підтримку на суму 739,5 тис. грн. із запланованих 830 тис. грн.
Надана фінансова підтримка 33 молодіжним, дитячим, громадським
організаціям. Відбулось збільшення кількості дітей, молоді, сімей, охоплених
заходами у порівнянні з попередніми роками.
Оздоровлення соціально-незахищених дітей та дітей пільгових категорій.
Організовано оздоровлення 167 дітей та учнівської молоді м. Львова за кошти
міського бюджету на загальну суму 425,9 тис. грн. в оздоровчо-лікувальному
комплексі "Ровесник (с. Бендюги Сокальського району), у дитячому
оздоровчо-санаторному таборі "Світанок" (м. Трускавець, урочище Помірки),
ДОТ "Берег" ( м. Алушта) та санаторії "Зелений гай" ( м. Дрогобич). Здійснено
підбір дітей для відправлення у заклади оздоровлення за кошти обласного та
державного бюджетів, зокрема оздоровлено 264 дітей м. Львова пільгових
категорій у Всеукраїнських таборах "Артек" (98 дітей) та "Молода гвардія"(30
дітей) та в інших таборах на території України (15 дітей).
Підтримка молодих сімей. За рахунок коштів міського бюджету через
Львівське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової
установи Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву
було дофінансовано 3 позичальників та частково наданий кредит 1 сім’ї на
придбання житла на загальну суму 579,9 тис. грн. із запланованих 920 тис. грн.
(500 тис. грн. з загального фонду та 420 тис. грн. з спеціального фонду).
Підтримка УДЮМК. Установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів
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м. Львова (УДЮМК) використовують для організації своєї роботи 70
приміщень, у яких функціонує 75 гуртків. Роботу з дітьми та підлітками
районів м. Львова організовують згідно із затвердженими графіками роботи 50
педагогів-організаторів. До роботи у гуртках та секціях у 2010 році було
залучено 3687 дітей. У співпраці з дитячими та молодіжними громадськими
організаціями проведено 23 заходи міського рівня на суму 75,5 тис. грн.
Протягом 2010 року установи також провели близько 100 заходів районного та
555 заходів клубного рівня. Деякі із заходів проводились спільно з районними
адміністраціями, відділами освіти, соціального захисту та відділами у справах
дітей. Кількість учасників у даних заходах - близько 10000 дітей, що становить
15 % від загальної кількості дітей шкільного віку м. Львова.
Облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків.
У 2010 році встановлено 54 майданчики на суму 2439,2 тис. грн. Облаштовано
великий спортивний комплексний майданчик на території Львівської
лінгвістичної гімназії за адресою вул. Кирила і Мефодія, 17 вартістю 718,9 тис.
грн. Завершено роботи з встановлення спортивного майданчика за адресою
вул. Тернопільська, 13-А на суму 697,3 тис. грн.
Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Протягом 2010 року працівники Центру здійснили 1364 соціальні
інспектування сімей львів’ян (726 з них зареєстровано у банку даних сімей, які
перебувають у складних життєвих обставинах), надали 13078 індивідуальних
послуг, соціальним супроводом забезпечено 60 сімей. Зініційовано проведення
щорічного міського фестивалю "Маленький талант великого серця".
Підтримка фізкультурно-спортивного спрямування. Надано фінансову
підтримку 36 федераціям спорту та 12 спортивним клубам на проведення 79
заходів спортивного спрямування, у яких приймало участь біля 12 тисяч
спортсменів. Загальна сума фінансування – 257,2 тис. грн. Управління молоді,
сім’ї та спорту виступило співорганізатором "Ярмарку спорту", у якому
приймали участь 50 спортивних федерацій та понад 40 спортивних клубів.
Призначено щорічну стипендію Львівського міського голови 50
перспективним спортсменам і спортсменам з малозабезпечених сімей та 14
тренерам на загальну суму 258 тис. грн.: надано кошти на придбання квартири
тренеру збірної команди України з боксу Д. Сосновському у розмірі 150 тис.
грн., Львівський міський голова надав кошти на придбання автомобіля
спортсмену-інваліду, чемпіону Європи зі стрільби з лука Роксолані Дзьобі у
розмірі 100 тис. грн. Фінансова підтримка клубам вищої спортивної
майстерності у 2010 році була надана у розмірі 328,2 тис. грн.
У 2010 році надано фінансову підтримку 17 ДЮСШ (займаються 3271
дітей) у розмірі 64,6 тис. грн., на утримання підпорядкованих дитячоюнацьких спортивних шкіл - ДЮСШ "Олімпія" та ДЮСШ "Енергетик" - у
розмірі 931,9 тис. грн.
Управління освіти
Система освіти міста включає навчальні заклади дошкільної, загальної
середньої та позашкільної освіти. У 2010 році у м. Львові функціонували 262
навчальних заклади, з них: дошкільних навчальних закладів – 97, кризовий
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центр "Діти вулиці" - 1, Будинок дитини – 1, загальноосвітніх навчальних
закладів – 136, позашкільних навчальних закладів - 27.
У 2010 році у загальноосвітніх навчальних закладах навчалося 66861
учень, функціонувало 2688 класів.
Спостерігалася тенденція до збільшення кількості дітей, зарахованих у
1-ші класи. У 2010 році зараховано до 1 класів 7155 учнів, що на 337 учнів
більше ніж у 2009 році.
На виконання Програми оптимізації мережі навчальних закладів м.
Львова на період 2008-2012 рр. впродовж 2010 року проведено реорганізацію:
- через об’єднання СЗШ № 16 та ВСЗШ № 3 у загальноосвітню школу ІІІІ ст. "Лідер" з різними формами навчання;
- змінено тип та назву Львівського фізико-математичного ліцею при
ЛНУ ім. І. Франка у Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ
ім. І. Франка;
- змінено тип середньої загальноосвітньої школи № 59 на Львівський
художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв;
- змінено тип середньої загальноосвітньої школи № 52 ім. М.
Лобачевського на спеціалізовану загальноосвітню середню школу № 52 ім. М.
Лобачевського з поглибленим вивченням математики.
У 2010 році свідоцтво про базову загальну середню освіту отримали
7983 учні 9-х класів, свідоцтво з відзнакою отримали 306 учнів. Кількість
випускників 11-х класів – 5763.
У 2010 році нагороджено золотою медаллю "За високі досягнення у
навчанні" 267 учнів (4,6 %); срібною медаллю "За досягнення у навчанні" – 75
учнів (1,3 %).
У 2010 році діяльність навчальних закладів комунальної форми
власності м. Львова забезпечували 13922 працівники, приватної - 338
працівників. У дошкільних навчальних закладах забезпечували навчальновиховний процес 1912 педагогічних працівників, у загальноосвітніх
навчальних закладах - 5889 педагогічних працівників, у позашкільних
навчальних закладах - 597 педагогічних працівників.
У 2010 році премію міського голови у розмірі 1000 грн. виплачено 27
педагогічним працівникам міста, 10 вчителям музичного мистецтва, 6
керівників закладів освіти.
У 2010 році у м. Львові функціонувало 97 дошкільних навчальних
закладів (ДНЗ) (796 груп, 21395 дітей), з них 93 комунальної форми власності
(774 групи – 21072 дітей) та 4 приватної форми власності (22 групи, 323
дитини).
У м. Львові функціонувало 9 навчально-виховних комплекси (НВК)
"Школа-садок", "Садок-школа", у яких у 63 групах виховувалися 1753 дитини
дошкільного віку. Охоплено дошкільним вихованням 66 % дітей дошкільного
віку. На базі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних
закладів, відкрито групи короткотривалого перебування дітей 5-ти річного
віку.
Протягом 2009–2010 років відкрито 72 групи для 1031 дитини, зокрема у
Франківському районі – 14 груп; у Личаківському районі – 1 група; у
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Залізничному районі – 4 групи; у Сихівському – 35 груп; у Шевченківському –
2 групи; у Галицькому – 16 груп.
У приміщеннях, вивільнених від оренди, додатково відкрито у 2010 році
11 груп. Однак, проблема перевантаженості груп залишається і надалі
актуальною: на 100 місцях виховується 156 дітей.
Учні навчальних закладів м. Львова мають високі досягнення на
Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах. У III етапі
Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у м. Львові взяло участь 446
учнів, з них 270 учнів стали призерами, виборовши 65 перших місць, 94
других, 111 третіх місць. У IV етапі олімпіади взяло участь 128 учнів з м.
Львова. Загалом, 52 учні міста Львова зайняли призові місця, з них: І місце – 8
учнів, ІІ місце –27 учнів, III місце – 17 учнів. Найбільш обдарованим дітям
місто надає підтримку і заохочує. За результатами перемог, досягнень та
активної роботи 12 учнів навчальних закладів отримують стипендії
Президента України, 35 кращих учнів міста отримують стипендію Львівського
міського голови (500 грн. щомісячно) та 10 випускників отримали одноразову
стипендію в розмірі 1 тис. грн.
Усі навчальні заклади забезпечені комп’ютерною технікою, однак
недоукомплектованими залишилось 20 загальноосвітніх навчальних закладів
м. Львова (тобто наявна застаріла техніка). На один комп’ютер у
загальноосвітньому навчальному закладі в середньому припадає 34 учні.
Під’єднано до мережі Інтернет 114 навчальних закладів.
У загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова налічується 599 дітей
з особливими потребами, з них 162 – із порушеннями опорно-рухового
апарату. Вони навчаються у 76 загальноосвітніх навчальних закладах м.
Львова. У 2010 році розроблено кроки трансформації СЗШ № 95 у школу
інклюзивної освіти у рамках міжнародного канадсько-українського проекту
"СIDА - інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні".
Навчальні заклади СЗШ №№ 60, 82, 99, НВК "Школа-гімназія "Сихівська",
НВК "Садок-школа "Малюк" беруть участь в обласному цільовому проекті
"Інклюзія".
На внутрішньому обліку у загальноосвітніх навчальних закладах
перебуває 68 дисфункційних сімей, у них виховується 87 дітей. Станом на
01.11.2010 на шкільному обліку у навчальних закладах міста знаходився 221
учень, схильний до правопорушень та 17 дітей, схильних до бродяжництва і
жебракування. З них 143 дітей залучено до гурткової роботи у
загальноосвітніх навчальних закладах та 33 дитини займалися у гуртках та
спортивних секціях позашкільних навчальних закладів.
У 2010 році Львівською міською радою на галузь освіти затверджено за
загальним фондом 515100,4 тис. грн., що на 72585 тис. грн. (16,4 %) більше
ніж було використано у 2009 році. В загальному обсязі бюджету м. Львова,
бюджет галузі освіти складає 30 % і є одним з найбільших бюджетів у
порівнянні з іншими галузями. За 2010 рік бюджет галузі виконано на 94,3 %.
У зв’язку з недостатнім наповненням дохідної частини бюджету впродовж
2010 року не профінансованими залишились призначення в сумі 29584,2 тис.
грн. Очевидною є позитивна динаміка фінансування галузі освіти, про це
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яскраво свідчить вартість утримання одного вихованця у закладах освіти міста
у розрізі їх типів, а також поповнення шкільних бібліотечних фондів.
Управління культури
Нарощувалися бюджетні видатки на культуру, які склали у 2010 році
52024,1 тис. грн.
Мережа підпорядкованих управлінню культури закладів збільшилася на
1 одиницю за рахунок новоствореного Львівського муніципального
театрального, художньо-дослідницького та освітнього центру "Слово і голос" і
налічує 75 установ, 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".
Зросла кількість мешканців міста, які впродовж 2010 року скористалися
послугами бібліотек – 122,8 тис. чол., з них – 57,3 тис. дітей. Бібліотечні фонди
поповнилися новими виданнями - за кошти міського бюджету закуплено 28,3
тис. книг та 0,4 тис. творів на сучасних носіях (дисках) на загальну суму 911,3
тис. грн., в т. ч. на передплату періодичних видань – 87,5 тис. грн. Проведено
поточні ремонти у бібліотеках-філіях №№ 6, 9, 40, бібліотечному пункті
бібліотеки-філії № 14, Центральній міській бібліотеці ім. Лесі Українки на
загальну суму 183,55 тис. грн. Частково капітально відремонтовано бібліотекифілії №№ 9, 19 на загальну суму 100,5 тис. грн.
У 2010 році у львівських театрах відбулося 16 театральних прем’єр,
збільшилася кількість зіграних вистав до 1084, кількість глядачів зросла до 143
тис., валовий збір від продажу квитків зріс і становить 1287,771 тис. грн.
Створено нову установу – Львівський муніципальний театральний, художньодослідницький та освітній центр "Слово і голос", який очолила Н. Половинка,
лауреат державної премії ім. Т. Г. Шевченка. Перед Міністерством культури
України порушено клопотання про надання статусу академічного Першому
Українському театрові для дітей та юнацтва, який відзначив 90-літній ювілей
У 2010 р. міські музеї відвідало 358,2 тис. осіб, музейні фонди
поповнилися на 96 одиниць збереження. Зросла кількість проведених
екскурсій до 1642. Дещо зменшився дохід від надання музейних послуг - 870,1
тис. грн. (у 2009 році - 909 тис. грн.).
У 2010 році у міських клубних установах працювало 54 клубних
формування, у яких займалося 1293 учасники, з них діти - 943, а також діє 38
колективів художньої самодіяльності, з них 6 колективів мають звання
"народний" та 5 колективів – звання "зразковий". Впродовж 2010 року
проведено 294 культурно-масових заходи.
Впродовж 2010 року у Центральному парку культури і відпочинку ім. Б.
Хмельницького функціонувало 16 атракціонів та реалізовано 256,3 тис.
квитків.
У 2010 році управління культури стало співорганізатором 76
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 склала
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3491,6 тис. грн. Було проведено конкурс соціально-культурних проектів та
підтримано 17 проектів громадських організацій та установ на суму 674,33 тис.
грн., а також конкурс підтримки україномовного книговидання, за
результатами якого підтримано 11 проектів на загальну суму 188,67 тис. грн.
Фінансову підтримку з міського бюджету на суму 739,9 тис. грн. отримали
художні колективи: "Сурми Галичини", ІНСО-Львів, "Леополіс", духовномистецький центр "Львів", ГО культурно-мистецьке об'єднання "Галичина".
У 2010 році проведені капітальні ремонти у 6 школах естетичного
виховання (№№ 3, 4, 5 ,7, 10, ЛДХШ ім. О. Новаківського), 2 бібліотеках,
музеї С. Крушельницької на загальну суму 399,22 тис. грн.; реставраційні
роботи експонатів Музею народної архітектури та побуту на суму 198,2 тис.
грн.
Відділ у справах дітей
Станом на 01.01.2011 на обліку у відділі у справах дітей м. Львова
перебувало 607 дітей, з них: дітей-сиріт - 196, дітей, позбавлених
батьківського піклування – 411.
З метою контролю за перебуванням дітей у місцях формальної та
неформальної їх концентрації, а також виявлення жебраків і волоцюг
проведено 95 рейдів "Урок", "Діти вулиці", "Підліток", "Вокзал" - виявлено 73
дитини, з них 3 дітей повернено у сім’ю, 66 - до навчальних закладів, 3 дітей
влаштовано у притулок, а 1 дитину влаштовано у заклад охорони здоров’я.
Протягом 2010 року продовжувалась робота щодо запровадження
сімейних форм опіки. Зараз у місті функціонує 7 прийомних сімей, де
виховуються 9 дітей та 1 дитячий будинок сімейного типу, де виховується 10
дітей, з них: 1- усиновлена дитина та 1 новонароджена дитина.
На обліку у відділі у справах дітей перебуває 50 дітей, які проживають у
сім’ї, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, 8 дітей
систематично залишають постійне місце проживання, 6 дітей, які зазнали
насилля в сім’ї.
У рамках проведення спільних заходів виконавчих органів Львівської
міської ради та правоохоронних органів у Львівській області для активізації
роботи з попередження правопорушень та злочинності серед дітей міста
кількість злочинів, вчинених дітьми, у порівнянні з аналогічним періодом 2009
року зменшилась.
З метою організації оздоровлення та змістовного дозвілля під час
канікул відділ у справах дітей спільно із недержавними організаціями
забезпечив організацію літнього оздоровлення підоблікових дітей у
різнопрофільних таборах відпочинку. З цією метою здійснено заходи для
підготовки та проведення літньої оздоровчої кампанії, а саме, проведено
семінар-практикум та ряд робочих зустрічей з лідерами громадських
організацій щодо залучення ними до літнього оздоровлення під облікових
дітей.
У 2010 році відділ у справах дітей спільно із громадськими
організаціями до профілактичних заходів залучив 168 дітей, з них 45 дітей
оздоровлено.
За сприянням Львівського міського голови та БФ "Малятко" розпочато
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ремонт квартири після пожежі, власниками якої є троє дітей, позбавлених
батьківського піклування.

Фінансування галузі охорони здоров’я
(тис.грн.)
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Надання довготермінових кредитів молоді для придбання житла
(динаміка фінансування 2007-2010 років, тис.грн.)
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Департамент "ЄВРО 2012"
Департамент є уповноваженим органом ЛКП "Агенція з підготовки м.
Львова до чемпіонату Європи з футболу 2012" та ЛКНП "Центр розвитку
туризму м. Львова".
Управління адміністрування, будівництва та розвитку інфраструктури
До компетенції управління адміністрування, будівництва та розвитку
інфраструктури департаменту "ЄВРО 2012" Львівської міської ради входить
здійснення координаційної функції між профільними департаментами та
управліннями щодо організації заходів, пов’язаних із проведенням матчів
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (надалі "ЄВРО
2012"), виконання на підставі рішень виконавчого комітету функції замовника
будівництва, ремонту та реконструкції відповідних об’єктів інфраструктури,
інших завдань у межах реалізації політики Львівської міської ради у цій сфері.
За 2010 рік управлінням адміністрування, будівництва та розвитку
інфраструктури відповідно до основних завдань було виконано:
координація роботи профільних управлінь Львівської міської ради, а
саме управління інженерного господарства, управління капітального
будівництва, управління транспорту і зв’язку, управління охорони здоров’я та
управління охорони історичного середовища;
спільно із профільними департаментами було підготовлено зміни, що
були внесені до Державної цільової програми підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у м.
Львові, що включали будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт мереж і
споруд централізованого водопостачання та водовідведення, будівництво
нових та реконструкцію існуючих доріг, інфраструктури розміщення, заходів
із медичного та транспортного забезпечення (в т.ч. створення Центру
автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР) і будівництво
автовокзалів та автостанцій), охорони історичного середовища та затверджені
постановою Кабінету Міністрів України від 27.10.2010 № 1077;
відбувалася співпраця з GTZ в частині моделювання транспортних
потоків в день проведення матчів між основними об’єктами;
у зв’язку з нереалізацією інфраструктурного проекту (будівництво
трамвайної колії до стадіону через район Сихів), що передбачав підвищити
рівень пасажирських перевезень у сполученні Центр - Стадіон було внесено
певні зміни до Концепції мобільності (Плану мобільності);
розроблено комплект карт, що доповнюють Систему моніторингу
транспорту, а також краще представляють організацію і функціонування
транспортної системи приймаючого міста загалом;
Розроблено Transport tracker - основу операційного планування, який
включає список дій і завдань у підготовці транспортної інфраструктури до
ЄВРО 2012. Метою цих операційних матеріалів є систематичний моніторинг
та оцінка підготовки до Турніру з позиції транспорту;
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розроблено "Концепцію транспортного сполучення м. Львова з
містами додаткового розміщення під час Чемпіонату", яка не відміняє
розроблений попередньо план мобільності м. Львова, а є складовою частиною
останнього та подає його у повнішій та деталізованій формі;
відпрацьовано основні маршрути переміщення вболівальників у місті
за напрямками Аеропорт - Центр, Аеропорт - Стадіон, Центр - Стадіон,
Буферні зони - Кінцеві зупинки громадського транспорту;
розроблено маршрутну мережу руху додаткових автобусів ("шатлів")
під час Чемпіонату та розраховано їх кількість;
розроблено план-схему заходів з організації та управління руху біля
аеропорту
(дислокація
зупинок
громадського
транспорту,
місця
посадки/висадки пасажирів з розподілом вболівальників і глядачів за
цільовими групами, паркінги, під’їздні дороги);
розроблено організацію руху у транспортному периметрі навколо
стадіону та в прилеглій до нього території: визначено місця для паркування,
зупинок громадського та додаткового транспорту з розподілом глядачів за
цільовими групами, а також шляхи заїзду;
відпрацьовано можливий план перекриття вулиць у центральній
частині міста з метою організації пішохідної зони у дні проведення матчів та
безпечного функціонування офіційної фан-зони на просп. Свободи;
розроблено перший етап Системи ознакування до чемпіонату ЄВРО
2012 на основних шляхах переміщення цільових груп у місті та на основних
магістральних коридорах в’їзду;
розраховано та подано до Агенції пропозиції щодо вартості єдиного
проїзного квитка на всі види міського громадського транспорту, дійсного на
один/три/сім днів і на весь період Чемпіонату;
прийнято участь у семінарі з питань загальної транспортної системи
міста та громадського транспорту з метою забезпечення функціонування
транспорту та транспортного обслуговування Турніру під час ЄВРО 2012, де
було переглянуто прогрес підготовки транспортної інфраструктури
приймаючих міст, визначено відповідальних за заходи на ключових точках
підготовки транспортного обслуговування і подальші завдання та прийнято
рішення про зміни у методології підготовки у Системі моніторингу
транспорту,
де
існуючий
концептуальний
рівень
транспортного
обслуговування приймаючих міст (Плани мобільності) переходить в
Операційну діяльність;
участь у тренінгу щодо підготовки та виконання матеріалів системи
операційного планування транспортного обслуговування Турніру за участі
експертів УЄФА, МОКу та відповідальних осіб за підготовку транспортної
системи приймаючого міста, в результаті якого підготовлено матеріали у
вигляді карт та Transport tracker, які описують Систему транспортного
моніторингу приймаючого міста;
участь у нараді з питань громадського транспорту та мобільності під
головуванням Національного агентства та МОК "ЄВРО 2012 Україна", для
якої було підготовлено презентаційні матеріали з транспортного забезпечення
Турніру, у розрізі операційної діяльності транспортної системи міста під час
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Чемпіонату, модернізації АСКДР у приймаючих містах та вартості проїзного
квитка на всі види міського громадського транспорту;
участь у робочих візитах представників УЄФА з питань
транспортного забезпечення та засіданнях робочих груп з транспорту та
мобільності під головуванням УЄФА, МОК "ЄВРО 2012 Україна" та
Національного агентства;
участь у семінарах та консультаціях, організованих GTZ, що
стосувалися ефективної організації транспортного обслуговування під час
Чемпіонату;
проводився моніторинг процесу реконструкції тренувальних баз,
призначених для тренування команд-учасників фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу;
у сфері організації розміщення у рамках підготовки до проведення
фінальних ігор чемпіонату Європи з футболу 2012 року в м. Львові
налагоджено активну співпрацю з офіційним туроператором UEFA EURO
2012™ Accommodation Agency Ukraine на бронювання готельних номерів під
час проведення Чемпіонату;
виконано вимогу УЄФА щодо розміщення цільових груп (номерний
фонд законтрактованих номерів складає 111 % від вимог УЄФА): станом на
01.01.2011 було підписано угоди з 55 готелями, кількість номерів, на які були
підписані угоди між Агенцією з розміщення УЄФА ЄВРО 2012 та готелями
приймаючого міста Львова, становить 2829;
співпраця з Львівською обласною державною адміністрацією в
опрацюванні та розробці переліку усіх можливих об’єктів інфраструктури
розміщення у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській та
Рівненській областях;
разом з представниками Національного агентства здійснено
моніторинг об’єктів готельного господарства у містах Львові, Трускавці та
Моршині, де на даний час ведуться роботи з будівництва чи реконструкції;
була підготовлена ухвала міської ради від 08.07.2010 № 3700 "Про
звільнення у 2010 році від орендної плати за землю суб’єктів господарювання,
які здійснюють будівництво та реконструкцію готельних комплексів у рамках
програми підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу у м.Львові", яка звільняє від орендної плати за
землю приватне підприємство "КУК" (вул. О. Фредра, 7) та Товариство з
обмеженою відповідальністю "Спортивно-оздоровчий клуб "Євроспорт" (пл.
Є. Петрушевича, 1).
Проблемні питання, що виникали під час роботи:
проблема з інвестуванням приватних готельних об’єктів, які
здійснюють будівництво/реконструкцію до ЄВРО 2012;
затримка в отриманні дозвільних документів на початок здійснення
будівництва/реконструкції готелів до ЄВРО 2012;
передбачене Державною цільовою програмою фінансування заходів
щодо підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу у м. Львові не виконувалось у повному обсязі.
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Управління міжвідомчої координації
До компетенції управління міжвідомчої координації департаменту "ЄВРО
2012" Львівської міської ради входить організація взаємодії з державними
органами влади та правоохоронними органами з питань забезпечення безпеки
та правопорядку під час підготовки та проведення у м. Львові фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
Протягом 2010 року:
прийнято участь у проведенні:
- виїзного семінару з обміну досвідом з питань забезпечення безпеки та
правопорядку під час проведення футбольних матчів з високим рівнем ризику,
управління стадіоном, організації підготовки стюардів, функціонування
волонтерського руху (м. Донецьк, 25-26.02.2010, стадіон "Донбас-Арена");
- зустрічі з питань впровадження системи моніторингу операційного
планування транспортного обслуговування фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу у м. Львові за участю представників УЄФА, МОК
(м. Львів, 29.04.2010);
- семінару за участі австрійських експертів з питань організації безпеки на
транспорті під час проведення масових заходів (м. Львів, готель "Дністер",
06.05.2010);
- семінару з ознайомлення представників УЄФА із системою організації
Турніру УЄФА ЄВРО 2012тм у м. Львові (готель "Швейцарський", 14.05.2010);
- науково-практичній конференції "Готовність України до ЄВРО-2012 з
точки зору людей з особливими потребами" (м. Львів, Львівській інститут
економіки і туризму, 08-09.10.2010);
- семінару спільно з німецьким товариством технічної допомоги GTZ з
питань мобільності (Львівська міська рада, 22.10.2010);
- семінару "Розміщення вболівальників під час проведення ЄВРО-2012"
(Львівська міська рада, 05.11.2010);
- 2-го засідання робочої групи з організації Турніру УЄФА ЄВРО 2012 тм
(м. Львів, готель "Рейнкарц", 19.11.2010);
- спільного із УЄФА заходу – Презентація Талісманів УЄФА ЄВРО 2012тм
(20-21.11.2010);
- інформаційної зустрічі "Підготовка до ЄВРО-2012 у Польщі –
співробітництво з Україною" (м. Київ, Посольство РП в Україні, 08.12.2010);
- наради з питань презентації Приймаючих міст з транспортного
обслуговування Турніру (м. Київ, МОК, 15.12.2010);
прийнято участь в організації:
- роботи двох фан-зон з перегляду футбольних матчів чемпіонату світу
2010 року з футболу у ПАР (Львівський національний університет ім. І.
Франка, 11.06-11.07.2010; "Центральний парк культури та відпочинку ім. Б.
Хмельницького", 10-11.07.2010);
- проведення основного раунду Кубку УЄФА з футзалу 2010/2011 (палац
спорту "Галичина", 30.09-03.10.2010);
прийнято участь у роботі:

99

- Міжвідомчої робочої групи з питань безпеки і правопорядку ЄВРО 2012
під час здійснення інспекційної перевірки офіційних об’єктів, що розташовані
на території Львова та Львівської області (18-22.10.2010);
прийнято участь у розробці:
- концепції з безпеки та правопорядку під час проведення у Львові
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
- концепції забезпечення функціонування транспорту та управління
дорожнім рухом під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу;
- плану взаємодії правоохоронних органів щодо забезпечення участі у
масових заходах (спортивних змаганнях), що проводяться у м.Львові
іноземних громадян (вболівальників);
прийнято участь у відпрацюванні пропозицій:
- з питань безпеки та правопорядку для їх включення до Концепцій:
- приймаючого міста Львова;
- 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;
- щодо можливості створення у м.Львові системи екстреної допомоги
населенню за єдиним телефонним номером "112";
- до проекту оновленої "Об’єднаної концепції безпеки та правопорядку
під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу";
- до проекту Закону України "Про забезпечення безпеки і правопорядку
під час підготовки та проведення футбольних матчів";
- щодо додаткового включення до завдання 7 Державної цільової
програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу заходу: "створення автоматизованої системи
керування дорожнім рухом (АСКДР) у м. Львові", джерел та обсягів його
фінансування;
прийнято участь у погодженні:
- ескізного проекту розташування інфраструктури стадіону у м. Львові на
вул. Стрійській-Кільцевій дорозі (У СБ України, ГУ МВС України, ГУ МНС
України);
- ескізного проекту впорядкування інфраструктури прилеглої до стадіону
території та відповідності її до вимог УЄФА.
Окрім того, протягом 2010 року було організовано та забезпечено
постійну участь у роботі Львівського обласного центру з питань безпеки та
правопорядку на період підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
За допомогою засобів масової інформації періодично здійснювалось
інформування громадськості з питань убезпечення безпеки і правопорядку під
час підготовки міста до проведення фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу.
У взаємодії з правоохоронними та іншими державними органами
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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).
Відповідно до рекомендацій У СБ України у Львівській області протягом
червня-липня 2010 року з працівниками департаменту "ЄВРО 2012",
управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення,
відділу "Гаряча лінія міста" адміністративно-господарського управління
проведено навчально-роз’яснювальну роботу щодо ознайомлення з
алгоритмом дій при отриманні інформації про вчинення (загрозу вчинення)
діяння з ознаками терористичного характеру.
На протязі звітного періоду постійно здійснювалось та проводилось:
- 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;
- уточнення питань взаємодії з представниками ГУ МВС України у
Львівській області, ГУ МНС України у Львівській області, Західного
регіонального управління Держприкордонслужби України, У СБ України 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;
- підготовка різноманітних довідкових матеріалів з питань забезпечення
підготовки та проведення в Україні (зокрема у м. Львові) фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
- консультації з представниками Національного агентства, ФФУ, МОК 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.
Управління інформації та промоцій (січень-серпень 2010 року)
Протягом 2010 року було здійснено:
- Інформування ЗМІ про перебіг підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у Львові: написано
близько 100 повідомлень; організовано 10 прес-конференцій. Інформацію
розміщено на сайтах www.city-adm.lviv.ua, http://visitlviv.net , www.lviv.travel
- Розроблення Концепції приймаючого міста Львів: розроблено
план
заходів в Львові до 2012 року, спрямований на популяризацію Турніру та
міста; зроблено планування та розташування офіційної фан-зони; визначено
місце проведення Трофі-туру УЄФА; проведено інвентаризацію рекламних
площин для оформлення приймаючого міста Львова; розроблено Концепцію
волонтерської служби приймаючого міста.
Проведено промоційні заходи:
- Презентація Львова на церемонії жеребкування відбірного циклу
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фінальної частини ЄВРО 2012™: представлено інформаційні англомовні
буклети "Львів вітає ЄВРО 2012™" та "Львів відкритий для світу", промоційні
магніти, ручки, значки, а також шоколадні вироби ручної роботи від
Львівської майстерні шоколаду (07-08.02.2010);
- Робочий візит президента УЄФА Мішеля Платіні: організовано
презентацію Львова у рамках підготовки міста до Турніру, огляд будівництва
нової злітно-посадкової смуги, будівельного майданчику стадіону до УЄФА
ЄВРО 2012™, організовано прес-конференцію для журналістів (07.04.2010).
У 2010 році здійснювалася просвітницька робота серед студентів
львівських ВНЗ про значення волонтерської служби під час проведення
Турніру та про можливість долучитися до волонтерського руху - організовано
лекції на тему "Стань волонтером для Львова" для студентів факультету
іноземних мов та географічного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка, Інституту комп’ютерних наук й
інформаційних технологій та Інституту економіки та менеджменту
Національного університету "Львівська Політехніка", а також для студентів
кафедри туризму Львівського інституту економіки та туризму (березень –
квітень 2010 року).
У 2010 році проводився Чемпіонат з футболу серед загальноосвітніх
шкіл "Котим’яч". Було організовано нагородження переможців районного
етапу, проведено жеребкування фінальної частини Чемпіонату з футболу серед
загальноосвітніх шкіл "Котим’яч", а фінальна частина змагань відбулась як
копія Чемпіонату Світу з футболу 2010 року у ПАР.
08 червня 2010 року здійснювалося відзначення двох років до початку
Чемпіонату Європи з футболу УЄФА ЄВРО 2012™. На
маршруті
№
1
розпочав курсувати трамвай, прикрашений символікою Турніру; встановлено
квіткову клумбу у формі логотипу Чемпіонату світу з футболу 2012 року;
організовано урочистий брифінг за участю Віце-прем’єр-міністра України з
питань
Євро-2012
Бориса
Колеснікова,
голови
Львівської
облдержадміністрації Василя Горбаля, Міністра культури і туризму України
Михайла Кулиняка, Львівського міського голови Андрія Садового, директора
Місцевого організаційного комітету "Євро-2012 Україна" Маркіяна
Лубківського.
11 червня - 11 липня 2010 року було здійснено організацію фан-зони
для перегляду матчів фінальної частини Кубку світу з футболу 2010 року у
ПАР: організовано фан-зону на площі перед ЛНУ ім. І. Франка згідно з
вимогами УЄФА та з залученням служб МНС, МВС, управління охорони
здоров’я Львівської міської ради, станції швидкої медичної допомоги,
стюардів та волонтерів. За час функціонування фан-зони її відвідали понад
80000 вболівальників.
10 - 11 липня 2010 року було здійснено організацію фан-зони для
перегляду фінальних матчів Кубку світу з футболу 2010 року у ПАР:
організовано фан-зону у Центральному парку культури і відпочинку ім. Б.
Хмельницького згідно з вимогами УЄФА та з залученням служб МНС, МВС,
управління охорони здоров’я Львівської міської ради, станції швидкої
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медичної допомоги, стюардів та волонтерів. Фан-зона зібрала понад 4 тисячі
вболівальників.
29 липня 2010 року відбувся Третій щорічний парад учасників
Європейської федерації мотоклубу "Ґолд Вінґ": мотоциклісти проїхали містом
за маршрутом вболівальника Євро 2012 - від аеропорту до стадіону та
зупинилися на площі Ринок.
24 серпня 2010 року у рамках святкування Дня Незалежності на площі
Ринок відбувся футбольний матч "Як козаки у футбол грали" за участю
працівників виконавчих органів Львівської міської ради. Участь у святі взяли
представники Львівського Куркового Товариства, які нагородили переможців.
ЛКП "Агенція з підготовки м. Львова до чемпіонату Європи з футболу
2012"
Протягом 2010 року здійснювалося:
1. Інформування ЗМІ про перебіг підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у Львові: написано
близько 50 повідомлень; організовано 5 прес-конференцій. Інформацію
розміщено на сайтах www.city-adm.lviv.ua, http://visitlviv.net , www.lviv.travel.
Співорганізовано прес-тур для журналістів з Донецька та Києва
2. Розробка концепції оформлення міста: виконано інвентаризацію усіх
рекламних площин міста, розміщених на протокольних маршрутах; виконано
інвентаризацію всіх можливих місць розміщення брендмауерів на
протокольних маршрутах.
3. Створення офіційного сайту приймаючого міста Львів: зареєстровано
доменне ім’я - www.uefaeuro2012.lviv.ua; розроблено дизайн головної сторінки
та частини розділів першого рівня; підготоване інформаційне наповнення
сайту. Проект дизайну подано на затвердження УЄФА;
4. Погодження в УЄФА дизайну промоційної продукції, пов’язаної з
проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу: зареєстровано 17 запитів в офіційній системі FAME, з яких 12 –
погоджено, 3 – отримано відмови, 1 – з зауваженнями, 1 – в процесі
погодження. Вказівки щодо використання Логотипу приймаючого міста та
Комбінованого логотипу та процедуру погодження їх використання надіслано
всім структурним підрозділам Львівського міської ради.
У вересені-грудні 2010 року проведено відбірковий етап Чемпіонату з
футболу серед загальноосвітніх шкіл "Котим’яч", у якому взяли участь
близько 1000 дітей: організовано урочисте відкриття нового сезону у рамках
"Ярмарку спорту", організовано нагородження переможців районного етапу,
проведено жеребкування фінальної частини Чемпіонату з футболу серед
загальноосвітніх шкіл "Котим’яч".
29 вересня-03 жовтня 2010 року спільно
з
ФК
"Тайм"
було
організовано Кубок УЄФА з футзалу у Львові.
21 листопада 2010 року відбулася презентація талісманів УЄФА ЄВРО
тм
2012 : організовано прес-конференцію з нагоди презентації талісманів УЄФА
ЄВРО 2012™ у Львові (учасники прес-конференції - директор МОК "Євро

103

2012" Маркіян Лубківський, губернатор Львівської області Василь Горбаль,
друг ЄВРО 2012 Святослав Вакарчук, міський голова Львова, генеральний
директор МакДональдз в Україні Іана Бордена), представлено нового "друга
ЄВРО" – Степана Юрчишина, організовано рух рухомої платформи з
Талісманами містом - у супроводі ДАІ прямували від пл. Ринок до кінотеатру
ім. Довженка, презентація талісманів перед кінотеатром ім. Довженка,
презентація талісманів на будівельному майданчику стадіону, презентація
талісманів в King Cross, нагородження перможців районного етапу кубку
Львова серед загальноосвітніх шкіл "Котим'яч", презентація талісманів на
Студентському святі - офіційна зустріч, презентація, фотосесія
У 2010 році спільно з Мак Дональдз здійснено соціальний проект для
дітей-сиріт: встановлено спортивний дитячий майданчик у Дитячому будинку
№ 1 (вул. Таджицька, 21). Також, 22 листопада 2010 року було організоване
одноразове безкоштовне харчування у закладі швидкого харчування Мак
Дональдз для дітей дитячого будинку № 1 та школи-інтернату № 2.
21 листопада 2010 року було організоване студентське свято "Студент
Євро 2012" - організовано змагання з футзалу між ВНЗ Львова, у якому взяло
участь 8 команд; урочисте відкриття студентського свята "Студент ЄВРО
2012"; спортивний квест для команд ВНЗ Львова; спортивну програму з
скелелазіння, тхеквандо, баскетболу, автотуризму, тенісу, флорболу, сумо,
лазертагу. Під час свята відбулися шоу-виступи Театру спорту.
Взято участь у співорганізації автопробігу на підтримку УЄФА ЄВРО
2012™ - 01 грудня 2010 року до Львова завітали учасники автопробігу на
підтримку УЄФА ЄВРО 2012™.
20 грудня 2010 року відбалася презентація Львова у Гамбурзіпрезентовано Львів як приймаюче місто чемпіонату Європи з футболу 2012
року.
Управління туризму
У вересні 2010 року створено управління туризму департаменту "ЄВРО
2012" з правами юридичної особи. Розпочало работу ЛКНП "Центр розвитку
туризму м. Львова", яке забезпечує комплекс інформаційних послуг для
туристів. Здійснює роботу міський Центр туристичної інформації, який надає
безкоштовні інформаційні послуги туристам, гостям міста та мешканцям.
Підтвердженням найбільшого з усіх українських міст туристичного
потенціалу є визначення туризму та IT-сектору двома найбільш привабливими
кластерами розвитку міста у Стратегії підвищення конкурентноздатності
Львова (затвердженою ухвалою львівської міської ради від 07.05.2020 №
3460). Окремим мотиваційним чинником є можливість приймати у Львові
матчі ЄВРО-2012.
З метою ефективності прийняття рішень та формування бюджету заходів
розвитку туризму, вдосконалення системи збору даних для інформування
туристичного бізнесу розробляється уніфікована система збору інформації.
Проведено: 2 соціологічні опитування туристів ключових ринків (Україна,
Німеччина, Росія та Польща); збір даних у ТІЦ (зокрема, співпраця з
приватними ТІЦ), опитування туристичного бізнесу щодо сезонів, визначення
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низьких та високих туристичних сезонів, створено і уніфіковано бази даних
туристичних складових міста.
З метою ознайомлення мешканців та туристів про культурно-мистецькі,
туристичні послуги та заходи продовжувалася реалізація проекту
інформування: безкоштовне розповсюдження карт міста, щомісячного
інформаційного календаря подій "ОТ-ОТ" (інтернет версія www.ot-ot.lviv.ua,
версія pdf http://ct.lviv.ua/uk/ot-ot, http://ct.lviv.ua/en/ot-ot), супровід та
наповнення сайту "Культура і туризм http://ct.lviv.ua, де розміщена актуальна
інформація про культурно-мистецькі заходи у місті і його туристичну
інфраструктуру на п’яти мовах, підтримується розділи "Туристу" і "Афіша" на
офіційній сторінці Львівської міської ради http://www.city-adm.lviv.ua), на
туристичному порталі lviv.travel та на спеціалізованих фестивальних сайтах.
Розробка річного плану туристично-привабливих заходів - буклет "Львів
- столиця фестивалів 2010" є новинкою перспективного інформування. PDFверсія (українською, англійською, польською, російською, німецькою мовами)
розіслана всім туроператорам і готелярам Львова для інформування партнерів
в Україні та за кордоном. Підготовлено буклет "Львів - столиця Фестивалів
2011", перекладено на англійську та німецьку мови, розіслано потенційним
партнерам.
Львівська міська рада розпочала промоційну компанію "Заплануй
подорож до Львова !" з метою реклами ключових фестивалів і подій для
збільшення туристичного потоку (реклама на провідних каналах ТБ, соціальна
реклама - обмін біл-бордами між великими містами України, реклама під час
кінопоказів (проморолики), під час заходів з підготовки ЄВРО-2012 у містах
України та Польщі, залучення рекламних площ авто- і авіаперевізників та
залізниці, закладів харчування).
На конференції "Перемагай з Левом !" м. Львову вручили сертифікат
членства в Асоціації "European Cities Marketing", до якої уже входить 132 міста
із 32 країн світу. Львів - єдине місто України, яке ввійшло в цю організацію.
Вступ Львова до "European Cities Marketing" є вдалим стартом з просування на
іноземні ринки та започаткування спільних проектів в рамках ECM.
Налагоджено зв’язки, представлено позитивний образ міста у 2010 році
на 7 міжнародних туристичних виставках: "ITB-2010" (Берлін, Німеччина),
"Ferien Messe-2010" (Відень, Австрія), "Туристичні регіони на стику культур 2010" (Лодзь, Польща), VIII Міжнародній асамблеї туристичного бізнесу (м.
Одеса), Третій туристичній виставці-презентації "Харків: Партнерство в
туризмі", XVI Міжнародній туристичній виставці UITT 2010 (м. Київ),
Львівському міжнародному форумі індустрії туризму та гостинності-2010 (м.
Львів).
Прийнято участь у міжнародних туристичних конференціях в Україні,
Фінляндії ("European Cities Marketing Annual Conference"). Продовжується
співпраця у рамках заходів міст-партнерів: культурний, мистецький,
туристичний потенціал представлено на виставці "Туристичні регіони на стику
культур - 2010" у м. Лодзі (Польща), на V Міжнародній зустрічі міст-партнерів
у м. Фрайбурзі (ФРН), на міжнародному конкурсі "Столиці Європи" (Жешув,
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РП). Проведено низку туристично привабливих заходів під час Днів Кракова у
Львові.
Організовано та проведено зустріч львівських туристичних операторів з
Асоціацією туроператорів Латвії та представниками Рижської Думи.
Проведено низку заходів під час Днів Кракова у Львові. 02.06.2010
організовано презентацію туристичних операторів м. Львова, м. Трускавця, м.
Моршина під час відкриття рейсу МАУ "Львів-Донецьк". Підготовлено
інформацію про Львів туристичний для розміщення на сторінках бортового
журналу авіаперевізника "Carpatair", підготовлено інформацію про зимові
святкування у Львові для журналу "Фокус". Перед посадкою у Львові пілот
Австрійських Авіаліній повідомляє про події Львова, інформацію про які готує
управління туризму.
Вже вдруге у Львові відбувся проект "Вихідні у Львові за півціни"
(залучення туристичного бізнесу, який під час вихідних надає знижки на свої
послуги на 50 %, у 2010 році – 34 учасники) метою якого є вирівнювання
туристичної сезонності у м.Львові у період грудень-лютий 2010-2011 років та
системна промоція міста. Було організовано безкоштовні акції (екскурсії, акції
в аквапарку, вільний вхід у музеї) для львів’ян та гостей міста до Всесвітнього
дня туризму.
Проведено серію тренінгів для студентів "Практики туристичного
бізнесу" (у 2010 році – 4, проводиться спільно з управлінням кадрів у рамках
програми "Перший кар’єрний крок"). Метою цих тренінгів є формування
середовища молодих професіоналів, ознайомлення із сучасними потребами та
вимогами туристичної індустрії, застосування на практиці вмінь та знань. Для
проведення тренінгів були запрошені провідні фахівці туристичного і
готельного бізнесу. Студенти та випускники ВНЗ профільних спеціальностей
України залучаються до всіх напрямків роботи управління культури та
туризму через проходження практики та стажування.
У рамках розробки Стратегії підвищення конкурентноздатності Львова
(з залученням міжнародної консалтингової компанії Monitor Group)
організована робоча група кластеру туризму, представники якої залучаються
до розробки стратегічних напрямків розвитку туризму: спільних проектів, в
т.ч. проектів для вирівнювання туристичних потоків у міжсезоння.
Збільшенню кількості туристів і екскурсантів сприяла значна кількість
загальноміських свят і фестивалів, про які туристичні організації Львова та
інших міст були проінформовані заздалегідь, що дозволило сформувати
туристичні програми перебування туристів у м. Львові.
Для вдосконалення системи навігації для туристів, в т.ч. велотуристів та
автотуристів у рамках реалізації міжнародного проекту "Створення
туристично-інформаційної інфраструктури у м. Львові" Програми
Добросусідства Польща-Білорусь-Україна InterregIIIA/TACIS, встановлено:
- 100 вказівників з покажчиками на об'єкти туристичної привабливості;
- 40 інформаційних таблиць з картами міста, в т.ч.: 2 великі - у міжнародному
аеропорту "Львів" та у приміщенні залізничного вокзалу;
- 3 щити з картами міста на в'їзних кишенях для автотуристів на напрямках:
Київ, Рава-Руська, Шегині-Мостиська;
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- 2 електронні стаціонарні довідники (пл. Ринок і пл. Галицька);
- більше 1000 таблиць з назвами вулиць та 750 таблиць з номерами вулиць за
спеціально розробленою системою транслітерації;
- дорожні знаки для автотуристів з показниками-піктограмами на об'єкти
туристичної привабливості;
- ознаковано ландшафтний парк "Знесіння" для активного туризму;
- створено кадастр туристичних об'єктів;
- розроблена схема руху електротранспорту у м. Львові.
Проводилася робота з впорядкування екскурсійної діяльності шляхом
контролю фахівців туристичного супроводу працівниками управління
муніципальної дружини м. Львова. Контроль за екскурсійною діяльністю
проводився вперше в Україні. Вівся реєстр реально працюючих екскурсоводів
та гідів-перекладачів. На підставі розгляду поданих заяв безкоштовно видано
350 бейджів фахівцям туристичного супроводу у м. Львові.

Аеропорт: прогрес у будівництві

Проект
Кошторис
Початок будівництва

Март

Здача об'єкту

Оперативна готовність

Новий
термінал

Злітнопосадкова
смуга

100 %

100%

921,36 млн.
ГРН

Перон №1

Перон №2

100%

100%

978,58 млн. ГРН

Серпень
2009

Липень
2007

Квітень 2010

Грудень 2011

Грудень
2011

Грудень 2011

32%

15%

37%

Травень
2010

Июль 2010Грудень
2011

Основні відомості:
Бетонування залізобетонних плит перекриття - 100%
Бетонування вертикальних залізобетонних конструкцій до позначки +9,95m - 100%
Монтаж металоконструкцій під дах та виносний дашок - 99%
Монтаж скляних фасадних систем - 95%
Установка даху - 86%
Будівництво зовнішніх стін та внутрішніх перегородок - 85%

54 %
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Реконструкція доріг комунальної власності
за державні кошти
№ п\п

1
2

Фактичне
виконання
тис.грн.

Назва об’єкту
вул.Сахарова (від вул.Нечуя-Левицького до вул.Княгині
Ольги)
вул. Стрийська (від вул. Гвардійської до вул. Рубчака)

9

вул. Кульпарківська (пусковий комплекс - від вул.
Володимира Великого до вул.Садової)
вул. Кульпарківська (пусковий комплекс - від вул.Садової
до вул.Городоцької)
вул. Любінська
вул. Б.Хмельницького (від вул.Липинського до межі
міста)
вул. В.Липинського (від просп. В.Чорновола до
вул.Б.Хмельницького)
просп.В.Чорновола (від вул. Городоцької до вул. В.
Липинського)
вул.Т.Шевченка (від вул.Винниця до межі міста)

10

вул. Городоцької (від вул. Кульпарківської до межі міста)

3
4

5
6

7
8

Разом:

Довжина
ректонстр
дороги, км

11 106

0,89

36 825

2,39

12 474

1,49

9 694

1,05

26 458

3,30

21 071

1,80

20 059

2,55

13 423

42 381

1,40

2,40

193 496

Пропозиція Львова для УЄФА
Будівництво
Вимоги УЄФА

Підписані угоди

Профіцит/Дефіцит

низький/середній ризик

2012
(Зелена зона)

Зелена зона

5* - 1020

790

199

4* - 1315

1394

500

3* - 210

694

126

2878

825

Загальна
кількість
2545

Жовта зона

-31
191

+579
+610

191

+1158

108

Розміщення фанів за типом
Загальна
кількість

В межах міста (<30 км)

30-50 км

50-100 км

Готелі (1*-2*)

7677

4017

1212

2465

Гуртожитки

14524

13638

886

Відпочинкові бази

9850

350

Приватні апартаменти

1012

700

64

248

Вілли,
Рекреаційні центри

1061

75

230

756

Загальна кількість

34141

18780

2392

12969

Тип розміщення

9500
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Департамент
"Адміністрація міського голови"
Основними напрямками роботи департаменту "Адміністрація міського
голови" у 2010 році були внутрішня політика, інформаційна політика і
зовнішні відносини та контроль і аудит.
У 2010 році управління внутрішньої політики підготувало 79
розпоряджень міського голови, 366 окремих доручень міського голови, 514
вітальних телеграм, 633 Подяки і Дипломи міського голови, нагороди та
пам’ятні відзнаки для 42 осіб, опрацьовано понад 10 тисяч листів і звернень до
Львівського міського голови. Підготовлено новорічні, великодні розсилки,
привітальні листи з нагоди 53 професійних свят, які адресовано 784
організаціям.
Протягом 2010 року управління внутрішньої політики підготувало та
провело урочисті засідання з нагоди відзначення пам’ятних дат: Дня Героїв,
Дня місцевого самоврядування, Дня Незалежності, 20-ї річниці Дня прапора
України, Дня міста, інавгурація новообраного Львівського міського голови та
депутатського корпусу, урочистості з нагоди річниці створення ОУН-УПА
(Марсове поле), урочистості з нагоди 20-річчя Спілки політв’язнів України,
відкриття Меморіального комплексу на Янівському кладовищі.
Управління внутрішньої політики розпочало новий етап співпраці міста
з Церквою. Розпочато роботу над створенням довідника релігійних громад
Львова та рубрики "Релігія" на сайті Львівської міської ради. Проведено 9
зустрічей у парафіях та деканатах міста. Розроблено буклет "Церква для
дітей".
У рамках соціальної кампанії "Добрі справи" було підготовано 727
листів, серед них: підприємцям – запрошення долучитися до соціальної
кампанії, подяки підприємцям, які долучилися до кампанії, листи мешканцям,
які отримали допомогу у рамках кампанії. За 2010 рік вдалося допомогти 190
малозабезпеченим та багатодітним родинам, зокрема 27 сімей одержали
грошову допомогу, 24 – продукти харчування, 1 – газову плитку, 8 – одяг, 8 –
меблі (дитячі ліжка, письмові столи, шафу, крісла), 10 – іграшки, 3 –
комп’ютер, 26 – канцтовари (рюкзаки, пенали, ручки, зошити), 1 – посуд, 1 –
двері й лінолеуми. 12 видавництв та книгарень передали книги 79
багатодітним сім’ям. Загалом протягом 2010 року у соціальній кампанії взяло
участь 58 підприємців міста. У рамках соціальної кампанії були розроблені
окремі напрямки: спільно з управлінням культури "Дні дозвілля для
багатодітних і малозабезпечених", у вересні 2010 року видано 20 запрошень
багатодітним родинам безкоштовно відвідати атракціони у Парку культури та
відпочинку ім. Богдана Хмельницького, протягом 4 кварталу 2010 року
розповсюджено 530 безкоштовних запрошень на 37 вистав у театрах. У
напрямку "Кольорове дитинство" волонтери-художники провели акцію й
розмалювали стіну на фасаді садочку № 31 (вул. П. Панча, 16) яскравими
малюнками з казковими героями. Організовано творчі майстер-класи, які
провели студенти Львівської академії мистецтв для вихованців інтернату № 2.
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Протягом 2010 року розіслано 8916 довідників, зокрема розіслано листи
з "Довідниками городянина" 1863 учасникам бойових дій в Афганістані,
"Довідники батьків" 2121 багатодітній родині, 3000 одиноких матерів, 1932
родинам, де є діти-інваліди.
Продовжується впровадження системи управління якістю ISO 9001 у
Львівській міській раді. Спільно з Програмою Розвитку ООН в Україні
реалізовано проект підготовки Львівської міської ради до сертифікації згідно з
вимогами стандарту ISO 9001. У межах проекту описано процеси Львівської
міської ради, підготовлено документацію згідно з вимогами стандарту ISO
9001, проведено серію навчань.
Було ініційовано створення робочої групи для розробки змін до системи
документообігу у Львівській міській раді. Робоча група підготовила та винесла
на розгляд виконавчого комітету оновлену Інструкцію з діловодства у
Львівській міські раді та її виконавчих органах, яку було прийнято на початку
2011 року. Також підготовлено стандарти внутрішньої роботи у Львівській
міській раді, де наведено детальні інструкції до найбільш поширених
внутрішніх процедур, з якими стикаються посадовці міської ради. Зараз
тривають семінари-навчання у структурних підрозділах.
За 2010 рік приблизно 5 тисяч осіб відвідали екскурсії у Львівській
міській раді у рамках проекту "Коридорами Ратуші". Учасниками екскурсій
стали учні міських шкіл та студенти. Проведено спеціальну школу для
майбутніх екскурсоводів.
Управлінням внутрішньої політики було ініційовано та проведено такі
масові події:
1. 09-11 вересня 2010 року управління внутрішньої політики спільно з
управлінням сім’ї, молоді та спорту Львівської міської ради провело Ярмарок
спорту – масовий спортивний захід, на якому було представлено понад 40
різних видів спорту, Ярмарок відвідало понад 7000 людей. На Ярмарку було
проведено ознайомчо-пізнавальні екскурсії для учнів міських шкіл. Ярмарок
вперше об’єднав керівників усіх міських та обласних спортивних федерацій. У
рамках промоції Ярмарку відбулась потужна інформаційна кампанія із
популяризації здорового способу життя та занять спортом у місті: розміщені
білборди у місті, розповсюджено афіші, флаєри та буклети.
2. 18-19 листопада 2010 року у Львові за підтримки Програми розвитку
Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) відбувся форум "Електронне
урядування в Україні – ефективна влада для мешканців", участь у якому взяло
понад 85 учасників. У рамках заходу були презентовані кращі напрацювання у
сфері е-урядування від представників міських рад України. Учасники
ознайомилися з системами електронного документообігу та електронними
послугами, внутрішніми програмами менеджменту міських рад та найкращими
сайтами міст України. Учасниками конференції стали представники міських
рад 35 міст України, представники ІТ-компаній, які спеціалізуються на
розробці програмних продуктів, міжнародні та українські експерти.
Продовжувалася робота над довідниками для мешканців міста від
Львівської міської ради: видрукувано оновлений варіант "Довідника
городянина" із актуалізованою інформацією; розроблено та видруковано
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"Довідник для батьків" - на сторінках довідника зібрано найбільш потрібну та
корисну інформацію, яка може знадобитися батькам (у довіднику
систематизували інформацію про навчальні, спортивні, мистецькі заклади,
секції та гуртки для дітей); спільно з ГО "Центр дослідження місцевого
самоврядування" розроблено та видруковано "Довідник вирішення проблем" довідник вирішення проблем для мешканців, де описані алгоритми вирішення
проблем у гуманітарній сфері: допомоги, навчання, сім’я, дозвілля, контактна
інформація; розпочато підготовку 2-ї частини "Довідника вирішення проблем",
де будуть включено найбільш поширені питання з сфери ЖКГ; спільно з
відділом кадрів Львівської міської ради підготовлено та випущено "Довідник
студента", який містить інформацію про львівські ВНЗ, бібліотеки, книжкові
магазини, усю інформацію, що стосується культурного життя: про всі музеї,
галереї, виставкові зали, театри та кінотеатри тощо.
У 2010 році були видані буклети та листівки із корисною інформацією
для мешканців: "Спілкуйся з міською владою через Інтернет", "Де у Львові
займатися спортом ?", "Як вирішити справу ?", "Стань господарем у своєму
будинку – створи ОСББ", "Львів змінюється", "Яку допомогу Ви можете
отримати ?", "Якщо сталась аварія", "Дозвілля дітей", "Події 2010 року",
"Корисна інформація для пенсіонерів", "Збудуй своє майбутнє", "Дозвілля та
розвиток малят", "Інформаційні картки мешканців".
Електронне урядування: створено та запроваджено у частині
структурних підрозділів Львівської міської ради "Внутрішній портал
Львівської міської ради". Пілотним підрозділом став департамент
"Адміністрація міського голови". Портал повинен забезпечити ефективну
комунікацію між управліннями. Портал забезпечує можливість керівництву
контролювати роботу своїх підлеглих, створювати зустрічі та робочий
календар кожного з працівників. Зараз розпочато поширення порталу в інших
структурних підрозділах .
Управління внутрішньої політики спільно з управлінням інформаційної
політики та зовнішніх відносин ініціювало візити керівників міжнародних
фондів та організацій до Львівської міської ради, для обговорення
можливостей реалізації спільних проектів, зокрема посла проектів ОБСЄ в
Україні, Президента фонду Східна Європа, представників ПРООН.
Підготовлено 18 заявок проектів УВП на конкурси до 10 міжнародних
організацій та фондів.
Для управління інформаційної політики та зовнішніх відносин 2010 рік
відзначився в першу чергу значною організаційною динамікою, що у свою
чергу вплинуло на підвищення якості виконання своїх основних завдань.
Зовнішня політика за звітний період була спрямована на забезпечення
налагодження співпраці з країнами, міжнародними організаціями, містамипартнерами Львова за кордоном.
Співпраця з дипломатичним корпусом: для покращення іміджу міста на
міжнародній арені, приваблення потенційних інвесторів, поширення
інформації про Львів за кордоном, проведено 30 протокольних зустрічей з
Надзвичайними і Повноважними Послами Норвегії, Швеції, Франції, Австрії,

112

Австралії, Польщі, ФРН, Литви, США, Норвегії, заступником Посла
Посольства Швеції в Україні, заступником Посла Посольства ФРН в Україні,
аташе з питань торгівлі Посольства США в Україні, 1-м секретарем посольства
Великобританії в Україні; Генеральними консулами Польщі, Росії, Чехії у
Львові, Угорщини в Ужгороді, Почесним консулом Словенії.
Співпраця з міжнародними організаціями: для представлення іноземним
гостям відкритості міста, інформування про актуальний стан справ у місті,
туристичного і економічного потенціалу міста організовано візит і зустріч з
Львівським міським головою депутатів Німецького парламенту від партій
"Союз90/Зелені", СПД (соціал-демократична партія), ХДС/ХСС, зустріч з
головою Світового Банку, візит делегації Данського об’єднання з питань
зовнішньої політики, візит представників фонду "Східна Європа".
Офіційні візити: для покращення іміджу міста на міжнародній арені
згідно з державною стратегією розвитку міжнародних відносин, було
прийнято 23 делегації, зокрема організовано візит Прем’єр-міністра Канади
Стівена Гарпера 26 жовтня 2010 року, візит експертів ЮНЕСКО/ІКОМОС 0106 березня 2010 року, візит представників ЄБРР, візит 6 мерів міст України 26
-28 травня 2010 року, візит представників Війська Польського та Міністерства
оборони України 04-06 червня 2010 року, візит делегації з міста-держави
Ватикан 25-26 травня 2010 року для участі у ІІ Міжнародній конференції
"Святе письмо в катехизі, духовності та культурі України".
Візити визначних людей: для обміну досвідом, представленням
наукового потенціалу міста та налагодження співпраці між вузами Львова та
Європи 07-12 вересня 2010 року Львів відвідав Нобелівський лауреат у галузі
хімії, професор Страсбурзького університету імені Луї Пастера (Франція)
Жан-Марі П’єр Лен.
Співорганізація візитів представників центральних органів влади: для
ознайомлення представників центральних органів влади з ситуацією у місті
було співорганізовано візит Віце-прем’єр-міністра України Бориса
Колеснікова 28 жовтня та 23 грудня 2010 року і Прем’єр-міністра України
Юлії Тимошенко 22 січня 2010 року.
Підготовка до ЄВРО 2012: під час підготовки міста до ЄВРО-2012
організовано робочий візит президента УЄФА Мішеля Платіні 07 квітня 2010
року. У рамках візиту М. Платіні оглянув будівництво нової злітно-посадкової
смуги у ДП "Міжнародний аеропорт "Львів", ознайомився з ходом робіт на
будівельному майданчику стадіону до Євро-2012 та взяв участь у презентації
Львова у рамках Євро-2012. Також були організові візити представників
УЄФА, центральних органів влади, ФФУ та ТзОВ "МОК "ЄВРО 2012 Україна"
07 квітня, 29 квітня, 13-14 травня, 11 серпня 2010 року.
Підготовка до подання заявки на проведення Олімпійських ігор у 2022
році: для представлення потенціалу міста та області організовано робочий
візит виконавчого директора Олімпійських ігор Міжнародного олімпійського
комітету Жільбера Феллі 27- 29 листопада 2010.
Співпраця з містами-партнерами: для підготовки спільних заходів,
активізації співпраці, поширення інформації про Львів та міста-партнери,
проведено низку заходів: "Дні Кракова у Львові" - 11-13 червня 2010 року,
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візит делегації з м. Кракова, візит делегації з м. Риги 15-18 лютого, візит
делегації з м. Нанкінг 12-13 травня, візит групи гімназистів з м. Лодзь, візит
делегації з м. Ам’єн 10-12 травня 2010, участь у П’ятій міжнародній зустрічі
міст-партнерів Фрайбурга, Оплаткова Різдвяна зустріч у рамках співпраці між
Львовом та Любліном 16-17 січня 2010 року, організація участі представників
ДЮСШ ім. Д. Сілантьєва у змаганнях з плавання Mostostal Cup 2010 у Любліні
за участю команд міст-партнерів Любліна.
Співорганізація та сприяння в організації міжнародних заходів:
залучення до організації мистецького проекту "L²" у Любліні у рамках
співпраці між між Львовом та Любліном 03-05 квітня 2010 року, "Днів Швеції
у Львові" 14-16 жовтня 2010 року, 11 Міжнародної літньої школи ЮНЕСКО з
охорони пам’яток культурної спадщини, Мистецька виставка "Сила
мистецтва" у Львівському палаці мистецтв у рамках співпраці з м. Любліном,
автопробігу антикварних запорожців Львівського фан-клубу "ЗАЗ-КОЗАК"
Співорганізовано конференції, круглі столи у Львові, освітньо-наукові
обміни:
1. Зустріч міських голів міст-членів Асоціації міст України та представників
Федерації канадських муніципалітетів 17 березня 2010 року;
2. Залучення фахівців з м. Вільнюса для участі у Першому регіональному
форумі об’єднань багатоквартирних будинків 11 жовтня 2010 року;
3. Круглий стіл на тему "Перший рік виконання Порядку денного асоціації
Україна – ЄС: виклики та досягнення";
4. Участь у круглих столах у рамках ІІІ Екуменічного соціального тижня та
прийом учасників ІІІ Екуменічного соціального тижня;
5. Конференція "Львівсько-польська школа дитячої кардіології" 16-19 вересня
2010 року;
6. Робочі зустрічі щодо енергоменеджменту та енергоощадного розвитку міста
у рамках міжнародної конференції "Угода мерів" та її виконання в Україні"
21-22 вересня 2010 року;
7. Проведення засідання Генеральної асамблеї Федерації католицьких
університетів Європи у Львові та налагодження міжнародного
співробітництва у сфері гуманізації суспільства;
8. Проведення екскурсій для учнів шкіл у бібліотеці ЛНУ ім. І. Франка у
рамках Фестивалю Науки 21-23 квітня 2010 року.
Промоція міста: Для написання репортажів про Львів надана допомога в
організації візиту чеського репортера Мірослава Караса для підготовки
репортажу про Львів для чеського телебачення та візиту журналіста
британського туристичного путівника "Lonely Planet" Марка Ді Дука.
Участь в реалізації міжнародних проектів: "Підтримка формування
ефективного місцевого самоврядування в Україні – організація стажувань",
(Програма "Польська закордонна допомога 2010"); "Міста, що розвиваються
— використання польського та українського досвіду у сфері будівництва
сучасного самоврядування" (Програма Польська закордонна допомога 2010);
проект "Ревіталізація об’єктів Музею народної архітектури і побуту у Львові" проект фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії і розроблений
Міністерством збереження національної спадщини Норвегії (Ріксантикварен).
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Взято участь у підготовці, написанні та поданні проектних заявок на
конкурс Програми транскордонного співробітництва Польща-БілорусьУкраїна. Проекти "S.O.S. – охорона безпритульних тварин у Львові, Любліні,
Луцьку та Івано-Франківську" (Програма транскордонної співпраці ПольщаБілорусь-Україна 2007-2013) та "Підземне місто: розвиток і популяризація
транскордонного туризму завдяки створенню підземного туристичного
маршруту підземними трасами Львова, Жешува та Любліна" (Програма
транскордонної співпраці Польща-Білорусь-Україна 2007-2013) виграли грант.
Для забезпечення прозорості, відкритості та об’єктивності висвітлення
діяльності органів місцевого самоврядування протягом 2010 року проводилося
системне висвітлення питань роботи міської ради, виконавчого комітету та
Львівського міського голови. Налагоджено добру співпрацю з засобами
масової інформації регіонального, державного та міжнародного рівня, Зокрема
продовжено надання мешканцям корисної інформації для вирішення
побутових питань та висвітлення подій у місті.
Реалізовано спільно з іншими підрозділами Львівської міської ради
кілька масштабних проектів – "Ярмарок спорту", "Європейський парад",
"Навчання відомих спортивних зірок у басейнах шкіл", "Прочитай дитині
казку", "Фестиваль науки", "Інноваційна весна".
У 2010 році було використано ряд інноваційних методів інформування.
Зокрема, продовжено співпрацю з аудиторіями львівського бізнесу,
мешканцями похилого віку, молодіжною аудиторією, спортсменами,
громадськими та релігійно-церковними організаціями. Для цього було
використано такі методи як розсилка електронних вісників, розповсюдження
корисної інформації через буклети, через соціальну рекламу, довідники та
промоційну продукцію (календарики). Запроваджено інформування через
соціальні мережі в Інтернеті та підкасти, чат-конференції. Запроваджено
інформування через біжучу стрічку на пл. А. Міцкевича.
Основний напрям інформування, окрім масового, був скерований на
одержання мешканцями корисної та необхідної інформації. Продовжено
впровадження "Економічного вісника".
Запроваджено спеціалізовану розсилку у міжнародні ЗМІ - розсилка
здійснювалась польською мовою з періодичністю в середньому один раз у два
тижні.
Розроблено та розміщено 12 тематичних білбордів у рамках соціальної
реклами Львівської міської ради.
Щоденно для ЗМІ проводилися брифінги, прес-конференції, виїзди – 2-3
заходи на день, загалом понад 1000 заходів на рік, а також розсилалися анонси
подій для ЗМІ – "Календар подій". Запроваджено розсилку на спеціалізовані
економічні, культурні видання, в тому числі з тематикою ЄВРО 2012.
Реалізовується надсилання для журналістів новин із аудіофайлами та фото.
Протягом 2010 року здійснювалась підготовка окремих сторінок у ЗМІ
для висвітлення діяльності Львівської міської ради – сторінка у газеті
"Експрес", у "Високому замку", спеціалізована сторінка у "Шувар.Сихів Інфо".
Продовжено систему інформаційного сервісу: щодня організовувалося
близько 30 коментарів для журналістів. Загалом за 2010 рік – близько 8000
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коментарів.
Налагоджена співпраця зі ЗМІ щодо висвітлення інформації з допомогою
прямих ефірів на радіо та телебаченні. За 2010 рік проведено 360 телеефірів та
220 радіоефірів.
Продовжувалася щоденна систему розсилки – протягом дня журналісти
отримували від прес-служби 10-15 новин, а загалом у 2010 році "Прес-служба"
розіслала понад 5300 новин про діяльність Львівської міської ради та установ
міста.
Також було відпрацьовано систему оперативного реагування, зокрема на
час критичних ситуацій у місті (буревій, снігові замети) у режимі он-лайн
забезпечувалося інформування мешканців про події.
Протягом 2010 року було надано інформаційну підтримку у вигляді
проведення брифінгів та написання новин понад 70 громадським організаціям.
Особлива увага приділяся наданню населенню корисної потрібної
інформації щодо можливості вирішення побутових, соціальних проблем.
Пріоритетним було висвітлення напрямків освіти, культури та туризму (про
Львів писали у "The New York Times").
У 2010 році продовжувалося пряме інформування мешканців через
оголошення у під’їздах та розміщення інформації про новини міста у ЛКП.
Започатковано проекти "Англійська для тебе", "Школа економічної
журналістики", "Школа журналістики", "Школа успіху". Організовано понад
10 лекцій в школах, садочках міста з відомими людьми (Ніно Катамадзе,
Денис Силантьєв, Сергій Ребров тощо).
Були проведені та підтримані такі заходи:
Проведення прес-турів для національних мас-медіа. Проведено прес-тур
до Свята Шоколаду 7-9 березня 2010 року для 13 журналістів київських та
національних видань, 9-11 липня 2010 року прес-тур для 8 журналістів
регіональних видань Донецька, 17-19 грудня 2010 року прес-тур для 9
журналістів київських та національних видань
Робота із закордонними медіа. 9-11 серпня 2010 року за сприяння
департаменту у Львові з робочим візитом перебував відповідальний редактор
туристичного путівника "Lonely Planet" Марк Ді Дука. Оновлений путівник
про Україну з великим розділом про Львів побачить світ навесні 2011 року.
Також Україна й Львів, зокрема, включені у Best places to visit 2011.
Організовано візит американського журналіста Клейтона МакКліскі (The
Wall Street Journal), котрий готує статтю про Львів у європейське видання The
Wall Street Journal – у додаток "Куди поїхати ?" на весні 2011 року.
Промоційні заходи. У співпраці із управлінням туризму проведено другу
акцію "Вихідні у Львові за півціни", долучивши до акції понад 70 закладів
туристичної індустрії, що знизили на 50 % свої ціни для відвідувачів. До акції
приєдналися ресторани, кнайпи, туристичні агенції, готелі, хостели, а також
розважальні заклади міста.
Адміністрування сайтів. www.lviv.travel – сайт переведено на нову
платформу cms, додано російську версію та наповнюється німецька версія
сайту, створено розділ "відео" у кожній мовній версії з відеоматеріалами про
Львів, впроваджена та постійно наповнюється фотогалерея, присвячена
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Львову та міським фестивалям, створено групи у соціальних мережах та
сервісах, де проводяться обговорення: на www.visitlviv.net - відділ промоції
адміністрував сайт-афішу міста.
Промоційні матеріали, поліграфія. Розроблявся дизайн і виготовлялася
поліграфічна продукція (листівки, подяки інше), виготовлялася та
розміщувалася продукція широкоформатного друку (фасадні та промоційні
банери).
Соціальна реклама. Було підготовлено перелік всієї соціальної реклами,
що експонувалася у місті впродовж 2010 року. Впродовж 2010 року
розглянуто та погоджено близько 100 різних варіантів візуалізації соціальної
реклами в місті, здійснено рекламу міста через обмін соціальною рекламою з
Донецьком.
Промоція ЄВРО 2012. У співпраці із департаментом "ЄВРО-2012"
організовано та проведено фан-зони на площі Ринок і біля Оперного театру,
супровід відеогрупи УЄФА із зйомки ролика до Євро-2012, представлення
талісманів України та Польщі до Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.
Управлінням контролю та аудиту за 2010 рік проведено наступну роботу:
1. Перевірено та погоджено проектно-кошторисну документацію
будівельних, ремонтно-будівельних, реставраційних та інших робіт для потреб
міста на 2396 об'єктах загальною вартістю при розгляді – 207902,241 тис. грн.,
погоджена вартість робіт – 205036,799 тис. грн., встановлено завищення
вартості робіт на суму 2865,443 тис. грн., що дало можливість запобігти
необгрунтованим витратам бюджетних коштів та скерувати зекономлені
кошти на виконання додаткових об'ємів робіт.
2. Перевірено достовірність вартості об'єктів самочинного будівництва
для визначення суми коштів до цільового фонду розвитку соціальної
інфраструктури міста. Протягом 2010 року було розглянуто 256 об'єктів
самочинного будівництва. В результаті проведеної перевірки вартість
самочинного здійсненого будівництва збільшено на 477,789 тис. грн., що дало
додаткові надходження до бюджету в сумі близько 47 тис. грн.
3. За 2010 рік проведено 63 перевірки, з них:
- 32 перевірки фінансово-господарської діяльності виконавчих органів
ради та комунальних підприємств, установ та організацій;
- 31 тематичну перевірку (використання бюджетних коштів щодо
завищення цін на продукти харчування, розрахунки за тепло- водопостачання,
перевірка умов проведення конкурсу на перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування, нарахування заробітної плати
у школах підпорядкованих Галицькому відділу освіти і т.д.).
Перевірки встановили ряд системних порушень в частині відсутності
договорів оренди з управлінням комунальної власності на частину займаних
приміщень; наявності суб’єктів господарювання, які не уклали угоди на
відшкодування експлуатаційних витрат; на здійснення індексації заробітної
плати, тощо. За результатами цих перевірок направлені оглядові листи до
районних адміністрацій, структурних підрозділів міської ради для вжиття
заходів для покращення роботи.
Проведено аналіз процедур отримання дозволу на розміщення
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зовнішньої реклами та демонтаж незаконно встановлених конструкцій, скарги
мешканців щодо завищення нарахування квартирної плати, стан фактичного
виконання робіт з ремонту та реконструкції, які фінансувалися з міського
бюджету. Подано пропозиції щодо збирання, перевезення, утилізації та
захоронення ТПВ, пропозиції до проекту з роздільного збору сміття. Подано
пропозиції щодо необхідності розробки нової методики розрахунку ставки
експлуатаційних витрат на утримання будинку та прибудинкової території.
Проведено перевірку шкіл щодо правильності нарахування заробітної плати.
Проведено аналіз виконання доручень та контроль їх виконання. Здійснено
аналіз діяльності комунальних підприємств громадського харчування щодо
завищення цін на продукти харчування. Проведено перевірку та аналіз
розрахунків за тепло- та водопостачання комунальними підприємствами з
обслуговування житлового фонду. Проведено перевірки ефективності
використання квартирного фонду.
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Управління охорони історичного середовища
Для реалізації положень державної політики у галузі охорони і
використання культурної спадщини, вживання заходів, які забезпечують
наукове вивчення, облік, консервацію, реставрацію, реабілітацію,
музеєфікацію, ремонт та пристосування об’єктів культурної спадщини УОІС
здійснювалась співпраця з органами охорони культурної спадщини вищого
рівня:
- з Національною комісією у справах ЮНЕСКО в частині підготовки та
супроводу експертної місії Комітету світової спадщини ЮНЕСКО та
міжнародного ІКОМОС (березень 2010 року);
- з Державною службою з питань національної культурної спадщини в
частині укладення охоронних договорів на пам’ятки національного значення,
проекту Державного реєстру нерухомих пам’яток за категорією національного
значення; участь у методичному семінарі з питань національної культурної
спадщини, організованому Державною службою з питань національної
культурної спадщини (9-10 грудня 2010 року, м. Київ);
- з управлінням реконструкції забудови, реставрації та збереження
історичної спадщини Міністерства регіонального розвитку та будівництва
України в частині проекту Державного реєстру нерухомих пам’яток за
категорією національного значення; доповіді на семінарі з питань збереження
культурної спадщини, організованому Міністерством регіонального розвитку
та будівництва України (липень 2010 року, м. Збараж);
- з Львівською обласною державною адміністрацією в частині укладення
охоронних договорів на пам’ятки національного значення, доповідь на
спільній нараді Державної служби з питань національної культурної
спадщини, Львівської обласної державної адміністрації та Львівської міської
ради (жовтень 2010 року, м. Львів).
За роботу щодо збереження культурної спадщини начальник управління
охорони історичного середовища у 2010 році нагороджена грамотою
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.
Міжнародна діяльність у галузі охорони і використання об’єктів культурної
спадщини:
- Українсько-польська співпраця:
- робота у проекті "Спільна спадщина";
- підготовка проекту "Підземне місто: розвиток і популяризація
транскордонного туризму завдяки створенню транскордонного туристичного
маршруту підземними трасами Львова, Ряшева, Любліна" для отримання
фінансування по програмі транскордонної співпраці Польща-Білорусь-Україна
2007-2013 рр.;
- доповідь на ІХ європейській реставраційно-інформаційній біржі Краків
EGIR, 22-23 березня 2010 року;
- доповідь на міжнародній конференції "Кольористика пам’яткових
будинків - від середньовіччя до сучасності", присвяченій 30-ти річчю внесення
Варшави до ЮНЕСКО (м. Варшава, вересень 2010 року)
У 2010 року управління охорони історичного середовища отримало
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премію "Кришталеву цеглину" за виконання реставрації дзвіниці Вірменського
собору, яку щорічно призначають за кращий проект реставрації об’єкту
культурної спадщини, реалізований у прикордонному просторі ПольщіУкраїни-Білорусії.
- Українсько-німецька співпраця:
- робота у проекті "Муніципальний розвиток та оновлення старої
частини м. Львова" (GTZ – управління охорони історичного середовища);
- участь в організації та проведенні міжнародного семінару "Стан та
перспективи Полтви у Львові" за участю Львівської міської ради, GTZ, Центру
міської історії Центрально-Східної Європи, Музею Ідей.
У рамках щорічного моніторингу стану пам’яток у 2010 році обстежено
технічний стан 175 пам’яток архітектури та історії, виготовлено 313 анкет
пам’яток архітектури, проведено фотофіксацію 1283 будівель на території
історичного ареалу, опрацьовано 50 будинків, яким доцільно надати статус
щойно виявленої пам’ятки.
З метою охорони об’єктів культурної спадщини у 2010 році проведено
близько 100 перевірок дотримання фізичними та юридичними особами вимог
пам’яткоохоронного законодавства; укладено 240 охоронних договорів з
власниками (користувачами) пам’яток архітектури та укладено 142 попередніх
договорів про укладення у майбутньому охоронних договорів з користувачами
(орендарями) пам’яток архітектури; скеровано у районні адміністрації
Львівської міської ради та в інші установи 81 лист про притягнення винних
осіб до адміністративної відповідальності за порушення пам'яткоохоронного
законодавства; складено 81 протокол про адміністративне правопорушення у
сфері охорони культурної спадщини та оформлено адміністративні справи.
Внаслідок накладання штрафних санкцій до міського бюджету надійшло
понад 20 тис. грн. Взято участь у розгляді понад 40 судових справ та подано
понад 20 звернень до правоохоронних органів щодо вжиття заходів щодо
проведення самовільних робіт на пам’ятках архітектури.
У 2010 році була проведена робота з реставрації пам’яток національного
та місцевого значення:
- реставрації Вірменського собору: виконано реставрацію фасадів храму,
південну галерею, огорожі з брамами - 1086,89 тис. грн.;
- реставраційно-ремонтні роботи щодо даху костелу Петра і Павла
ордену Єзуїтів на вул. Театральній, 11 - 240,5 тис. грн.;
- реставрація та ремонт 38 балконів житлових будинків - пам'яток
архітектури - 757,7 тис. грн.;
- опрацьовано проектно-кошторисну документацію на такі об’єкти: храм
св. Івана Хрестителя на пл. Старий Ринок, храму св. Єлизавети та Ольги на пл.
Кропивницького, 1, житлового будинку на вул. Краківській, 14 - на загальну
суму 159,7 тис. грн.;
- реставрація пам’ятного знаку-каменю, встановленого на місці
Янівського концентраційного табору;
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- ремонт фасаду управління охорони історичного середовища на вул.
Валовій, 20.
Проводився контроль за веденням ремонтно-реставраційних робіт та
надання консультацій на об’єктах: колишній магазин "Світоч" на просп.
Шевченка, 12, житловий будинок на вул. Коліївщини, 1, вірменський банк
"Мон Піус" на вул. Лесі Українки, приміщення 1-го поверху будинку на пл.
Ринок, 13, Академічна гімназія на вул. Бандери, 14.
У рамках спільного проекту "Муніципальний розвиток та оновлення
старої частини міста Львова", управління охорони історичного середовища
співпрацювало з Німецьким бюро технічної співпраці під час підготовки і
виконання таких робіт: реставрація порталу на пл. Ринок, 40; реставрація
віконних заповнень у загально-освітній школі № 21 на вул. Кониського, 8;
реставрація ліпнини та стінопису у брамі-проїзді загально-освітньої школи №
21 на вул. Кониського, 8; перший етап реставрації сходів будинку на пл.
Ринок, 5.
У рамках проекту "Спільна спадщина" проведено реставрацію 6-ти
надгробків Личаківського кладовища (надгробки на могилах сестер
Облучинських, Кароля Мікулі, Діонісія Зубрицького, родини Гартманів,
Францішка Смольки, Палюха), розпочато реставраційні та консерваційні
роботи над дерев’яним вівтарем "Голгофа", проведено 4-й етап консервації
стінопису північної стіни Вірменського собору.
У 2010 році управління охорони історичного середовища взяло участь у
семінарі щодо розроблення Інтегрованої концепції дій у рамках програми
обміну досвідом з румунськими колегами з м. Тімішоара (Румунія).
З метою популяризації справи охорони культурної спадщини у 2010 році
управління охорони історичного середовища спільно з міською радою м.
Замосць (Польща) та польським національним комітетом ІКОМОС провело 11
міжнародну літню школу з питань збереження культурної спадщини
ЮНЕСКО (вересень 2010 року).
У 2010 році управління охорони історичного середовища здійснювало
консультування юридичних та фізичних осіб щодо реставрації вікон та брам у
центральній частині міста.
Протягом 2010 року здійснювалося інформування громадськості щодо
програм та проектів змін у зонах охорони пам’яток та на території історичного
ареалу міста: проведено 23 бриффінги, надано 79 коментарів для преси;
фізичним та юридичним особами надано 2788 консультацій з питань охорони
об’єктів культурної спадщини.
У 2010 році спільно з Німецьким бюро технічної співпраці проведено
зустріч з мешканцями будинків навколо площі Арсенальної для обговорення
майбутнього призначення площі та проведено Громадський форум, на якому
ознайомлено мешканців центральної частини міста щодо Інтегрованої
концепції дій в центральній частині міста.
Протягом 2010 року:
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- встановлено 27 охоронних дощок нового зразка на об’єктах культурної
спадщини;
- підготовлено 1612 висновки щодо проектної документації на
проведення ремонтно-реставраційних робіт;
- розглянуто 71 містобудівне обґрунтування та 75 історикомістобудівних обґрунтувань на будівництво, реконструкцію споруд у межах
історичного ареалу міста;
- розглянуто та затверджено 70 реставраційних завдань;
- опрацьовано 191 проект на встановлення вивісок та зовнішньої
реклами і малих архітектурних форм та надано відповідні висновки;
- надано 83 довідки про коефіцієнт культурної цінності пам’ятки;
- видано 274 довідки на відчуження приміщень або передачі пам’ятки їх
власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння,
користування чи управління.
Також у 2010 році проведено 10 засідань консультативної ради при
управлінні з питань збереження культурної спадщини, на яких розглянуто 43
питання.
У 2010 році Львівське комунальне підприємство "Музей "Личаківський
цвинтар" за кошти, отримані від господарської діяльності, виконало поточний
ремонт, благоустрій та озеленення військових меморіалів "Пагорб Слави" на
вул. Пасічній та Личаківське військове кладовище на вул. Мечнікова.
У 2010 році обсяг реалізованих ЛКП "Археологічно-архітектурна служба
м. Львова" послуг юридичним та фізичним особам склав 241,3 тис. грн. На
замовлення юридичних та фізичних осіб виготовлено 25 паспортів пам’яток
архітектури, 35 актів технічного стану пам’яток архітектури, 10 актів
обстеження земельної ділянки.

Обстеження пам’яток архітектури та будівель
на території міста
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Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення Львівської міської ради
Протягом 2010 року управління з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення провело роботи щодо забезпечення безумовної
реалізації завдань, передбачених вимогами законодавства та нормативних
актів у сфері цивільного захисту. Основні зусилля організаційної та
практичної роботи органів управління і сил були направлені на попередження
та ліквідацію надзвичайних ситуацій.
При цьому:
- продовжено виконання "Плану першочергових заходів щодо
запобігання надзвичайним ситуаціям у м. Львові на 2010 рік", яким
передбачено виконання робіт обсягом 12 463,72 тис. грн. (станом на 01.01.2011
його виконання становить 67,4% від запланованого).
- на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26
листопада 2008 року № 1473-р "Про підготовку та проведення у 2009-2010
роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного
захисту)" проведено підготовчі і практичні роботи комплексу заходів з
технічної інвентаризації захисних споруд комунальної власності в кількості 12
сховищ 2-4 класів. Надано практичну допомогу у підготовці і проведенні робіт
з виконання технічної інвентаризації більше 35 захисних споруд на
підприємствах і установах міста різних форм власності.
- уточнено "Паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій на
території м. Львова у 2010 році".
З метою попередження виникнення ймовірних надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру у місті впроваджено комплекс заходів,
зокрема:
- 16 лютого 2010 року прийнято участь у навчаннях на тему:
"Координація діяльності органів управління та формувань територіальних
ланок Львівської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ при ускладненні
повеневої (паводкової) обстановки, пропуску льодоходу та повені (паводків)";
- 3 червня 2010 року комісією управління та спеціалізованих служб
цивільного захисту міста проведено командно-штабне навчання з органами
управління та силами ЦЗ Галицького району на тему: "Дії органів управління
та сил ЦЗ районної ланки Львівської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ при
виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і
ліквідації їх наслідків";
- 16 листопада 2010 року прийнято участь у командно-штабних
навчаннях на тему: "Координація діяльності органів управління та формувань
територіальних ланок Львівської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ при
можливих надзвичайних ситуаціях зимового періоду".
Крім цього:
- проведено показове комплексне об'єктове тренування для керівників
підприємств, закладів і установ міста Львова на базі ВАТ "Західенерго""Галременерго" на тему "Дії керівного складу і штабу ЦЗ при організації
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управління органами і силами ЦЗ під час ліквідації стихійного лиха"
- прийнято участь у 5 заходах Регіональної координаційної групи
Антитерористичного центру при управлінні СБУ у Львівській області.
- підготовлено завдання та укладено угоду щодо відпрацювання розділу
"Інженерно-технічних заходів цивільного захисту в генеральному плані м.
Львова".
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення забезпечило стале функціонування міського запасного пункту
управління. З метою усунення недоліків, виявлених у ході перевірки
комісією Кабінету Міністрів України, яка була проведена у листопаді 2010
року, на пункті управління за кошти міського бюджету у сумі 38 629 грн.
влаштовано урядовий зв’язок.
З метою безпечного функціонування об'єктів підвищеної небезпеки,
забезпечення стану цивільного захисту і безпеки життєдіяльності проведено
комісійні цільові перевірки суб'єктів господарювання.
Згідно з "Планом основних заходів підготовки Цивільного захисту
України на 2010 рік", у період з 13 по 22 грудня 2010 року в місті працювала
комісія Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки МНС
України з проведення комплексної перевірки стану реалізації державної
політики у сфері цивільного захисту населення і територій.
До перевірки залучалися керівний склад ЦЗ міста, міська комісія з
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, міська
евакуаційна комісія, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення, спеціалізовані служби ЦЗ міста, керівний склад та
формування ЦЗ підприємств, установ та організацій, які показали достатній
рівень знань.
В цілому, стан реалізації заходів державної політики у сфері цивільного
захисту в м.Львові комісією МНС України оцінено як "обмежено готовий до
виконання завдань" при цьому за 9 напрямками підготовки місто оцінене як
"відповідає вимогам", а за станом інженерного захисту, радіаційного та
хімічного захисту населення і території та станом організації евакуаційних
заходів оцінка - "обмежено відповідає вимогам".
Під час комплексної перевірки керівний склад комісії дав практичну
ввідну для спільного виконання рятувальних заходів і заходів з ліквідації
наслідків аварії з вибухом газової суміші у житловому будинку. Діям
керівному складу міської ланки, спеціалізованим бригадам і комунальним
службам міста були дані високі оцінки, що говорить про їх високий фаховий
рівень.
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 719 комплексних об'єктових, штабних
об'єктових та тактико-спеціальних навчань і комплексних об'єктових
тренувань, до участі у яких залучено 13 568 осіб.
Підготовка міських ланок у 2010 році здійснювалась на підставі
організаційно-методичних рекомендацій МНС України і реальної оцінки стану
справ у зазначеній сфері.
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Проведено перевірки дотримання вимог законодавства про ЦЗ України,
стану цивільного захисту і організації підготовки з ЦО, БЖД, ОМЗ студентів
Львівського автомобільно-дорожнього коледжу і технічного коледжу НУ
"Львівська Політехніка", Львівського коледжу будівництва, архітектури та
дизайну, Львівського поліграфічного коледжу Української академії
друкарства,
Львівського
міжрегіонального
професійного
училища
залізничного транспорту.
На обласних курсах ЦО пройшли функціональну підготовку 329 осіб
керівного та начальницького складу ЦО підприємств, установ та організацій,
що складає 104,1 %, на міських курсах ЦО – 863 особи, що становить 90,3%.
В освітній галузі основну увагу зосереджено на реалізації вимог
"Положення про функціональну підсистему "Освіта і наука України" ЄДС
щодо організації підготовки учасників навчально-виховного процесу і
працівників закладів освіти до захисту і дій у НС".
При проведенні заходів - Днів "ЦО", Тижнів безпеки дитини, до яких
було залучено 108 823 дошкільнят, учнів СЗШ та ВПУ, а також 117 550
студентів ВНЗ, прийняли участь майстри виробничого навчання міських
курсів навчально-методичного центру ЦЗ та безпеки життєдіяльності,
викладачі всіх шкіл та дошкільних навчальних закладів міста.
Реальний стан проведеної роботи з питань підготовки та готовності до
дій у НС був оцінений при проведенні районних оглядів-конкурсів.
З метою визначення та вжиття конкретних ефективних заходів щодо
попередження виникнення ймовірних для міста НС техногенного та
природного характеру в місті протягом 2010 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;
- продовжено збір даних щодо кількості та стану зберігання на території
міста непридатних і заборонених до використання пестицидів. Для вивозу і
подальшої утилізації у 2011 році планується 15 653 кг непридатних
отрутохімікатів в сухому вигляді та 624 кг в рідкому стані, які зберігаються у
2-х герметично закритих контейнерах ВАТ "Агрофірми "Провесінь";
- продовжено безстрокову акцію "Дні прийому ртуті від львів'ян". Під
час цієї акції від мешканців міста було отримано 2,9 кг ртуті.
З метою запобігання загибелі людей на водних об’єктах міста, у квітнітравні 2010 року виконавчими органами Львівської міської ради відповідно до
вимог доручення першого заступника голови Львівської облдержадміністрації
від 13.04.2010 року № 26 були організовані заходи з попередження нещасних
випадків. У ЗМІ висвітлювалися питання щодо правил поведінки і охорони
життя на водних об’єктах, були встановленні попереджувальні щити з
написами про заборону купання, в середніх навчальних закладах проведенні
інструктажі із учнями щодо цього.
Разом з тим, у місцях, невідведених для купання, у 2010 році загинуло 5
осіб.
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Виконано значний комплекс відновлювальних робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації, що сталася на території міста 3 червня 2010
року внаслідок проходження буревію. Розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 7 червня 2010 року № 1462-р "Про виділення коштів для
проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха, що
сталося 3 червня 2010 р. на території Львівської області" Львівській міській
раді виділено 9064,485 тис. грн. з резервного фонду Державного бюджету
України. Але із виділених коштів, 1576.320 тис. грн. не були із різних причин
використані. Не були використані кошти в сумі 128.232 тис. грн. із 747.905
тис. грн. на ліквідацію руйнування магістрального водогону Миколаїв-Львів у
районі с. Демня Миколаївського району, виділенні відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 червня 2010 року № 1379-р
"Про виділення коштів для проведення невідкладних заходів з ліквідації
наслідків стихійного лиха, що сталося 15 - 20 травня 2010 р. на території
Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей".
Для оперативної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,
некласифікованих подій, що сталися та з метою їх попередження у
подальшому, були обстежені різні аварійні об'єкти, а комісії з питань ТЕБ і НС
міського та районних рівнів прийняли 1203 протокольних рішення.
Всього за 2010 рік міська комісія прийняла клопотань перед Львівським
міським головою на залучення в інтересах господарства міста з резервного
фонду міського бюджету в сумі 2483,642 тис. грн. із запланованих 2500.0 тис.
грн. міського бюджету на 2010 рік.
Станом на 01.01.2011 у Львівському міському резерві накопичено і
зберігається матеріальних цінностей на випадок ліквідації надзвичайних
ситуацій на суму 338,9 тис. грн.
У 2010 році 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 71 повідомлення та інформацій (в т.ч. через
телебачення – 11, через інформагентства, у тому числі через сайт Львівської
міської ради – 55, проведено прес-конференцій - 5).
Таким чином, у 2010 році органи управління та сили міської ланки
Львівської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ спільно з територіальними
органами управління та підрозділами МНС України забезпечили виконання
заходів з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру на території міста.
Протягом 2010 року на території міста зареєстровано 3 надзвичайні
ситуації та 70 некласифікованих подій, внаслідок яких загинуло 7 осіб.
Постраждало 48 осіб, з них 15 дітей.
Надзвичайні ситуації, що сталися у м. Львові протягом 2010 року,
нанесли збитків на суму понад 9,0 млн. грн.
При загальних позитивних результатах роботи, ряд завдань з підготовки
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ЦЗ продовжує вирішуватись повільно, а в деяких випадках формально або не в
повному обсязі.
Через недостатнє фінансування не розробляються, не виконуються
належним чином та не завершуються у визначені терміни програми:
- утримання, ремонту і влаштування протипожежної автоматики та
димовидалення у будинках підвищеної поверховості;
- проведення капітальних ремонтів дахів і балконів в центральній
частині історичної забудови міста;
- проведення капітальних ремонтів, модернізації та заміни ліфтового
господарства житлових будинків;
- фінансування у запланованих обсягах і у визначені терміни програми
"Про створення страхового фонду документації м. Львова на період 2008-2010
роки";
Критичними залишаються питання:
- відселення мешканців з аварійних будинків і вжиття заходів щодо
виведення цих будинків з аварійного стану;
- утримання в належному стані і встановлення нових, до необхідної
кількості, пожежних гідрантів, спеціального обладнання та джерел
водопостачання;
- утримання і накопичення фонду захисних споруд цивільного захисту та
підвальних приміщень, які визначені для укриття непрацюючого населення
міста;
- фінансування проведення ремонтів аварійних підпірних стінок і
відновлення програми укріплення зсувонебезпечних ділянок;
- відсутності
проектів
влаштування належного
поверхневого
водовідведення на окремих територіях Шевченківського та Галицького
районів і зняття загрози їх постійних підтоплень;
- фінансування накопичення і освіження засобів радіаційного та
хімічного захисту для працівників виконавчих органів ради, працюючого
населення та невоєнізованих формувань комунальних підприємств, а також
підприємств і установ інших форм власності;
- утримання та доукомплектування до 100 % потреби резерву
матеріально-технічних засобів для ліквідації НС;
- технічного стану апаратури і засобів системи оповіщення;
- влаштування локальних систем виявлення загроз виникнення
надзвичайних ситуацій та оповіщення на хімічно небезпечних об'єктах і
об'єктах підвищеної небезпеки.
За 2010 рік в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення надійшло 36 звернень від мешканців міста. Звернення
громадян розглядалися із залученням фахівців виконавчих органів ради,
проектних будівельних інститутів, санітарно-епідеміологічних органів,
інспекторів державних інспекцій з виїздом на місце. Питання, які піднімалися
громадянами, були розглянуті і вирішені.
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Управління державної реєстрації
У 2010 році вчинено 24970 реєстраційних дій, в т.ч. проведено державну
реєстрацію 1049 новостворених юридичних осіб, проведено державну
реєстрацію 4187 фізичних осіб-підприємців, проведено державну реєстрацію
припинення діяльності 289 юридичних осіб, проведено державну реєстрацію
припинення діяльності 1057 фізичних осіб-підприємців, до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців включено
відомості про 1307 суб’єкти господарювання, 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 – 2360 одиниць;
внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців 190 судових рішень про припинення діяльності юридичних осіб;
внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців інформацію щодо: відсутності підтвердження відомостей про 286
юридичних осіб, відсутності 209 юридичних осіб за вказаною в установчих
документах адресою та про втрату оригіналів установчих документів 49
юридичними особами; видано виписок з Єдиного державного реєстру 1000
одиниць; видано витягів та довідок з інформацією з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 23440 одиниць; видано
довідок про резервування найменування юридичних осіб 1130 одиниць.
У 2010 році зареєстровано 63 міських громадських організацій, в т.ч. 4
громадські організації легалізовано шляхом повідомлення, 5 громадських
формувань з охорони громадського порядку та державного кордону.
У 2010 році зареєстровано 54 об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків.
Від реєстраційного збору у місцевий бюджет поступило 438,4 тис. грн.,
що на 5,6% більше від запланованого показника.
З метою забезпечення проведення щомісячного моніторингу створення
робочих місць на підприємствах, установах та організаціях міста управління
державної реєстрації щомісячно та щоквартально надавало департаменту
економічної політики Львівської міської ради, Львівському міському центру
зайнятості, Головному управлінню економіки Львівської облдержадміністрації
зведені показники проведення державної реєстрації у м. Львові.
На виконання розпорядження голови Львівської облдержадміністрації
від 19.02.2009 №131/0/5-09 "Про роботу комісії з питань упорядкування обліку
юридичних осіб" управління державної реєстрації провело інвентаризацію 20
об’єктів державної власності.
Для оформлення пенсій мешканцям міста надавалася допомога у
встановленні 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" було скеровано
рекомендованими листами 1070 юридичним особам повідомлення про
необхідність подання державному реєстратору реєстраційної картки про
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підтвердження відомостей про юридичну особу.
На web-сторінці Львівської міської ради для суб’єктів підприємницької
діяльності та осіб, які бажають займатись підприємницькою діяльністю, було
розміщено інформація з питань державної реєстрації.
У 2010 році управління державної реєстрації переїхало у нове
приміщення на вул. Весняну, 4, що значно покращило умови для заявників.
Наприклад, у новому приміщені проводяться платежі за вчинення
реєстраційних дій (через касу Львівського відділення № 2 ПАТ "Плюс Банк"),
ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області видає дозволи на виготовлення
печаток та штампів.
2

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ
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Управління "Дозвільний офіс"
У 2010 році діяльність управління "Дозвільний офіс" була спрямована на
вдосконалення та спрощення дозвільно-погоджувальних процедур для суб'єктів
господарювання забезпечення прозорості та ефективності дозвільної системи,
рівності у доступі та проходженні дозвільних процедур, формування
конкурентного середовища.
З метою розроблення пропозицій щодо спрощення дозвільних процедур
(адміністративних послуг), що видаються виконавчими органами міської ради,
розпорядження Львівського міського голови від 14.05.2010 № 170 була
утворена робоча група для напрацювання пропозицій виконавчими органами
міської ради з метою оптимізації та спрощення дозвільно-погоджувальних
процедур в міській раді.
Було опрацьовано та проаналізовано діючі нормативно-правові акти
виконавчих органів міської ради, якими передбачено видачу ДДХ (управління
архітектури, управління природних ресурсів та регулювання земельних
відносин, управління економіки, управління комунальної власності,
управління інженерного господарства, управління екології та благоустрою,
управління транспорту та зв’язку, управління охорони історичного
середовища). Кожному із управлінь комісією надано рекомендації щодо
спрощення дозвільно-погоджувальних процедур.
По управлінням, уповноважених на видачу ДДХ скорочено кількість
документів дозвільного характеру на 11 процедур, у 40 процедурах скорочено
терміни виконання з 30 до 10 робочих днів, у 23 ДДХ скорочено кількість віз
та резолюцій, у 25 ДДХ уточнено переліки документів, які додаються до заяв.
Результатом роботи робочої групи були прийняті рішення виконавчого
комітету:
- від 02.08.2010 № 979 – підготовлене управлінням транспорту та
зв’язку;
- від 01.10.2010 № 1321 - підготовлене управлінням охорони
історичного середовища;
- від 03.09.2010 № 1189 - підготовлене управлінням комунальної
власності;
- від 02.08.2010 № 980 - підготовлене управлінням інженерного
господарства;
- від 02.07.2010 № 814 - підготовлене управлінням екології та
благоустрою;
- від 16.07.2010 № 911 - підготовлене управлінням природних ресурсів
та регулювання земельних відносин;
- від 15.11.1010 № 1580 – підготовлене управлінням архітектури.
Необхідно відзначити, що управління "Дозвільний "офіс" Львівської
міської ради виконує функції обласного дозвільного центру у співпраці з
регіональними дозвільними органами, які не мають власних представництв у
районах області.
Управління "Дозвільний офіс" Львівської міської ради налагодило
співпрацю з такими регіональними дозвільними органи як Інспекція
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Держархбудконтролю у Львівській області, Держлісгосп у Львівській області,
Держгірпромнагляд по Львівській області, Головне управління МНС України
у Львівській області, СЕС у м. Львові, ДЗ "Львівська обласна санітарноепідеміологічна станція", Управління ветеринарної медицини у м. Львові,
Держземінспекція у Львівській області, Державне управління охорони
навколишнього середовища у Львівській області, Державна інспекція з
енергозбереження, Облводгосп, Головне управління агропромислового
комплексу у Львівській області, Управління Держкомзему у Львівській
області, Управління ДАІ УМВС України у Львівській області.
Згідно з затвердженим графіком представники місцевих дозвільних
органів приймають участь у роботі Дозвільного офісу.
Комплект послуг у рамках роботи Дозвільного офісу формувався у
декілька етапів, а саме: 2007 рік - 89 дозвільних процедур, 2008 рік - 113
дозвільних процедур, 2009 рік - 138 процедур, 2010 рік – 158 процедур.
З вересня 2010 року управління "Дозвільний офіс" розміщено у новому
просторому корпусі за адресою: м. Львів, вул. Весняна, 4.
Управління "Дозвільний офіс" Львівської міської ради повністю
забезпечено
матеріально-технічним
оснащенням
робочих
місць
адміністраторів та створено належні умови для роботи в офісі представників
місцевих дозвільних органів. У приміщенні офісу розміщено інформаційні
стенди про всі процедури для отримання документів дозвільного характеру.
Адміністратори дозвільного центру та представники місцевих та
регіональних дозвільних органів надають суб'єктам господарювання вичерпну
інформацію про отримання ДДХ.
Створено та працює сайт "Дозвільний офіс". У приміщенні Дозвільного
офісу розміщені інформаційні стенди, які містять вичерпну інформацію про
перелік послуг та необхідних документів для їх отримання.
Протягом 2010 року адміністраторами Дозвільного офісу прийнято
14098 заяв від суб'єктів господарювання на отримання документів дозвільного
характеру. Із загальної кількості прийнятих у 2010 році заяв на отримання
ДДХ 72 % видано дозволи та 17 % надано заявникам вмотивовані відмови,
решта заявлених документів станом на 01.01.2011 перебувають у роботі.
Аналізуючи кількість заяв поданих через управління "Дозвільний офіс"
протягом 2010 року можна зауважити, що із загальної кількості заяв 63 %
надійшли до виконавчих органів Львівської міської ради і 37% до
територіальних органів центральної виконавчої влади.
Найбільшу питому вагу заяв поданих до місцевих дозвільних органів
обласного значення складає Державне управління охорони навколишнього
середовища у Львівській області (34 %), пожежної охорони (17 %),
Держгірпромнагляд (9 %), Держлісгосп та Державна архітектурно-будівельна
інспекція (8 %).
Серед поданих заяв на отримання ДДХ до виконавчих органів міської
ради найбільша кількість заяв надійшла до управління архітектури (31 %),
управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин (14 %),
управління економіки (28 %), управління комунальної власності (14 %),
управління охорони історичного середовища (10 %).
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У 2010 році управління "Дозвільний офіс" продовжило співпрацю з
міжнародним проектом Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) в
частині обміну досвідом щодо ефективної організації роботи дозвільних
центрів.
У рамках співпраці з проектом "Локальні інвестиції та національна
конкурентоспроможність (ЛІНК)" проведено навчальну зустріч представників
дозвільних центрів Луганської, Херсонської, Миколаївської, Одеської
областей та АР Крим у Львівському дозвільному центрі.
Відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності" адміністратори Дозвільного офісу пройшли
підвищення кваліфікації у Держкомпідприємництва України (на базі
Української академії підприємництва та бізнесу) та отримали відповідні
сертифікати.

Динаміка кількості прийнятих заяв за 2007-2010 рр.
(одиниць)
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Структура виданих Документів дозвільного характеру
місцевими дозвільними органами
(станом на 01.01.2011 р.)
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Юридичне управління
У 2010 році від імені позивачів юридичне управління виступало у 121
справі, від імені відповідачів юридичне управління виступало у 723 справах.
Підготовлено та подано до Господарського суду Львівської області 13
позовних заяв про стягнення заборгованості з орендної плати за землю та за
самовільне користування земельними ділянками, з них 5 позовних заяв у 2010
році задоволено, решта справ перебувають у провадженні. Стягнено
заборгованості 160 023,64 грн.
Підготовлено та подано до Господарського суду Львівської області 8
позовних заяв про внесення змін до договорів оренди землі у зв’язку із зміною
ставки земельного податку з 1 % до 3 %. 5 позовних заяв у 2010 році
задоволено судом першої інстанції. Очікувана сума надходжень з орендної
плати 106 700 грн.
За результатами розгляду справ щодо стягнення боргу за тимчасове
користування місцями, що перебувають у комунальній власності для
розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, стягнено 39 005,89
грн.
Інформація по окремих категоріях справ
Резонансні справи:
1. На розгляді в Галицькому районному суді м. Львова знаходилася
адміністративна справа за позовом Красовської А. В. до виконавчого комітету
Львівської міської ради про визнання нечинним та скасування рішення
виконавчого комітету Львівської міської ради від 18.11.2005 № 1224 "Про
внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету від 06.05.2005
року № 406" та рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від
06.05.2005 № 406 "Про затвердження Положення про порядок врегулювання
питань самочинного будівництва у м. Львові". Постановою Галицького
районного суду м. Львова від 26.12.2008 у позові відмовлено. Ухвалою
Львівського апеляційного адміністративного суду від 10 червня 2010 року
апеляційну скаргу А. В. Красовської на постанову суду першої інстанції
залишено без задоволення, а постанову без змін.
2. Господарський суд Львівської області розглядав справу за позовом
ВАТ "Зеленбуд" до Львівської міської ради, треті особи - Управління
капітального будівництва Львівської міської ради, Львівське міське управління
земельних ресурсів, Пустомитівська районна рада, Львівська обласна
державна адміністрація, Кабінет Міністрів України - про визнання незаконною
ухвали Львівської міської ради від 25.10.2007 № 1150 "Про затвердження
управлінню капітального будівництва департаменту житлового господарства
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної
ділянки на вул. Стрийській – вул. Кільцевій у м. Львові" із змінами та
доповненнями, та визнання за ВАТ "Зеленбуд" права постійного користування
земельною ділянкою площею 26,4791 на на вул. Стрийській – кільцевій дорозі
у м. Львові, стягнення заподіяної шкоди. 29 квітня 2010 року Господарський
суд Львівської області прийняв рішення у даній справі, яким відмовив
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позивачу у задоволенні позову. 12 жовтня 2010 року Львівський апеляційний
господарський суд виніс постанову, згідно якої залишив апеляційну скаргу
ВАТ "Зеленбуд" без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін.
3. Господарський суд Львівської області розглядав справу за заявою
виконавчого комітету Львівської міської ради про визнання незаконним та
скасування рішення Постійнодіючого третейського суду Українського
національного комітету Міжнародної торгової палати від 27.03.2009 у справі
за позовом ПП "Фірма "Піраміда-Авто" до ВАТ "Львівський ДБК № 2" про
визнання права власності на незавершений будівництвом будинок
громадського призначення на вул. Грінченка (корпус 26, що відповідає адресі:
вул. Б. Хмельницького, 249). 25 червня 2010 року Господарський суд
Львівської області прийняв рішення, згідно з яким заяву виконавчого комітету
Львівської міської ради було задоволено, рішення третейського суду
скасовано. 23 листопада 2010 року Львівський апеляційний господарський суд
прийняв постанову, згідно з якою апеляційну скаргу ПП "Фірма ПірамідаАвто" відхилено, а рішення суду першої інстанції залишено без змін.
Справи про визнання недійсними актів нормативного характеру:
1. Члени ЛОО ВГО "Товариство Українських Офіцерів" заявили позов
до Львівської міської ради, однією з вимог якого було визнати недійсним
розділ 12 "Положення про організацію, проведення та оформлення купівліпродажу у власність або надання в оренду земельних ділянок
несільськогосподарського призначення у м. Львові", затвердженого ухвалою
міської ради від 07.06.2007 № 899 "Про затвердження Положення про
організацію, проведення та оформлення купівлі-продажу у власність або
надання в оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення у
м. Львові". Постановою Галицького районного суду м. Львова від 23.03.2010
року в задоволенні позову відмовлено. На постанову суду позивачем подано
апеляційну скаргу.
2. В провадженні Галицького районного суду м. Львова знаходилася
адміністративна справа за позовом Римарович Віктора Станіславовича до
виконавчого комітету Львівської міської ради, управління надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради про
визнання нечинним та скасування рішення виконавчого комітету Львівської
міської ради від 27.12.2006 № 1437 "Про затвердження положення про
виконавчий комітет Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету
Львівської міської ради від 26.12.2006 № 1438 "Про затвердження Регламенту
виконавчого комітету Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету
Львівської міської ради від 17.08.2007 № 635 "Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету Львівської міської ради від 27.10. 2006 року № 1221
"Про затвердження положення про управління з питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення Львівської міської ради та його структури".
Постановою Галицького районного суду м. Львова від 03.06.2009 у
задоволенні позову відмовлено. Позивачем подано апеляційну скаргу на
постанову суду.
3. У Господарський суд Львівської області ЖК № 140 подав позовну
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заяву до виконавчого комітету Львівської міської ради про визнання
незаконним рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від
20.10.2006 № 1189 "Про двоставковий тариф на теплову енергію, тариф на
підігрів води, та послуги з централізованого опалення і підігріву води".
Господарський суд Львівської області дану справу скеровав для розгляду у
Галицький районний суд м. Львова. На даний час вказана перебуває у
провадженні Галицького районного суду м. Львова.
4. Справа за адміністративним позовом Асоціації об'єднань
співвласників багатоквартирних будинків "Кооперативний альянс" до
виконавчого комітету Львівської міської ради про визнання неправомірними
дій виконкому при прийнятті рішення та визнання нечинними пунктів 1.2, 2.2,
4.2 рішення виконкому від 08.06.2007 № 365 "Про визначення виконавця
житлово-комунальних послуг". Постановою Галицького районного суду м.
Львова у позові відмовлено. Справа знаходиться у провадженні Львівського
апеляційного адміністративного суду.
5. Справа за позовом ТзОВ "Фірма Формула" до виконавчого комітету
Львівської міської ради про визнання незаконним та скасування рішення від
27.06.2008 № 667 "Про приведення тарифів на послуги з водопостачання та
водовідведення до рівня економічно обґрунтованих витрат та впровадження
системи виробник-виконавець-споживач послуг". Ухвалою Галицького
районного суду м. Львова позов залишено без розгляду.
6. Справа за позовом ТзОВ "Фірма Формула" до виконкому Львівської
міської ради про визнання незаконним та скасування рішення виконкому від
23.11.2007 № 1017 "Про тарифи на послуги з водопостачання та
водовідведення". Рішенням Галицького районного суду м. Львова в
задоволенні позову відмовлено.
7. Справа за позовом ВАТ "Львівгаз" до виконавчого комітету
Львівської міської ради та Львівського міського голови про визнання
незаконним розпорядження Львівського міського голови від 29.04.2009 № 154
"Про встановлення розрахункових періодів за фактично спожиті обсяги
енергоресурсів будівлями бюджетних установ, що фінансуються з міського
бюджету м. Львова". Рішенням Галицького районного суду м. Львова позов
залишено без розгляду.
8. Справа за позовом Об'єднання профспілок Львівщини до виконавчого
комітету Львівської міської ради про визнання незаконним та скасування
рішення виконкому від 02.09.2008 №930 "Про затвердження тарифів на
теплову енергію для опалення та гарячого водопостачання". Ухвалою
Галицького районного суду м. Львова позов залишено без розгляду. На даний
час справа знаходиться на розгляді у Львівському апеляційному
адміністративному суді.
9. До Львівського окружного адміністративного суду прокурор м.
Львова заявив позов до Львівської міської ради про визнання незаконним та
скасування ухвали Львівської міської ради від 24.06.2010 № 3629 "Про
використання Державного прапора України у м. Львові". Розгляд справи ще не
призначено.
10. Прокурор м. Львова заявив позов до Львівської міської ради про
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визнання незаконною та скасування п. 3.9 Програми приватизації комунальної
власності м. Львова на 2009-2010 роки, затвердженої ухвалою Львівської
міської ради від 05.03.2009 № 2453. Ухвалою Львівського окружного
адміністративного суду розгляд даної справи припинено та направлено справу
на розгляд за підсудністю до Галицького районного суду м. Львова.
У 2010 році на підставі поданих юридичним управлінням позовних заяв
за рішеннями судів вивільнено 178 кв. м загальної площі квартир (відповідно
до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від
13.10.2010 № 401 опосередкована вартість 1 кв. м загальної площі квартир
будинків по Львівській області на 2011 рік становить 4664 грн. - відповідно,
вартість 178 кв. м загальної площі квартир становитиме 830 192 грн.).
У 2010 році на підставі поданих юридичним управлінням позовних заяв
за рішеннями судів звільнено 0,9245 га самовільно зайнятої землі у м. Львові.
Протягом 2010 року юридичне управління розглянуто 270 актів
прокурорського реагування: 45 протестів прокурора (з них: задоволено – 16,
відхилено – 21, відкликано – 2, знаходяться на розгляді – 6) та 225 інших актів.
У 2010 році юридичне управління провело правову експертизу на
відповідність чинному законодавству України: ухвал Львівської міської ради –
969, рішень виконавчого комітету – 1867, розпоряджень міського голови – 665,
розпоряджень міського голови з кадрових питань – 910, наказів департаментів,
управлінь – 3840.
Протягом 2010 року юридичне управління підготувало: ухвал Львівської
міської ради – 89, рішень виконавчого комітету – 28, розпоряджень міського
голови – 27.
Адміністративно-господарське управління
Від громадян у 2010 році отримано 27307 звернень. Найактуальнішими
питаннями, з якими звертаються громадяни, – це житлові питання, які
порушувались у майже 23,6 % від загальної кількості звернень громадян у
2010 році. Найчастіше громадяни звертаються щодо надання житла,
переселення з аварійного або непридатного житла, ремонту житлового фонду:
дахів, ліфтів, внутрішньобудинкових інженерних мереж тощо.
Актуальними залишаються питаннями модернізації, реконструкції
житлового фонду. У 2010 році за відповідними висновками і дозволами до
управління архітектури надійшло 20,5 % від загальної кількості звернень.
У 2010 році кількість звернень з питань комунальної власності становить
16,5 %, а кількість звернень з питань землекористування та забудови становить
12,4 %. Решта звернень: з питань охорони історичного середовища – 7,2 %, з
питань економіки – 5,8 %, з питань соціального захисту – 3,5 %, з питань сім‘ї,
дітей – 2,1 %, з питань культури – 1,4 %, з питань діяльності органів місцевого
самоврядування – 1,3 %, з питань транспорту – 0,9 %, з інших питань – 4,8 %.
Звернення органів державної влади розподілилися таким чином:
найбільша кількість документів – 13118 надійшла від правоохоронних органів,
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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 – 4721 документ.
Від Львівської обласної державної адміністрації надійшло 2906 документів.
Від юридичних осіб надійшло 13929 звернень, що на 6,5% менше ніж у
2009 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 звернення з економічних питань, що стосуються
бюджету, майнових сертифікатів, розрахунку розміру внеску у розвиток
соціальної інфраструктури м. Львова (26 % від загальної кількості).
На другому місці за кількістю – це звернення щодо питань комунального
власності – 12,8 % від усіх звернень юридичних осіб.
Фінансові звіти суб’єктів підприємницької діяльності становлять 10,5 %.
Значна кількість звернень – 8 % стосується питань землевпорядкування:
приватизація, надання в оренду земельних ділянок, укладення договорів
оренди тощо. 6,1 % звернень юридичних осіб зареєстровано з питань
житлового господарства: про передачу у комунальну власність відомчого
жила, про розрахунки тарифів комунальних послуг тощо. 5,9 % звернень
юридичних осіб надійшло з питань архітектури: надання висновків щодо
реконструкцій, добудов, підготовки матеріалів до проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок тощо. Звернень з питань інженерного
господарства зареєстровано 5,2 %. Решта звернення стосувались: питань
транспорту – 1,4 %, питань реклами – 1,1 %, питань охорони історичного
середовища – 1,1 %, питань проведення масових заходів – 1,1 %.
У 2010 році за ініціативою та методичними рекомендаціями
адміністративно - господарського управління виконавчі органи міської ради
підготували 11 рішень виконавчого комітету, якими затверджено стандарти
надання адміністративних послуг:
- управлінням державної реєстрації (рішення виконкому від 22.01.2010
№ 35);
- управлінням інженерного господарства (рішення виконкому від
19.02.2010 №1 51);
- управлінням економіки (рішення виконкому від 01.04.2010 № 373);
- управлінням соціального захисту (рішення виконкому від 14.05.2010 №
522);
- управлінням природних ресурсів та регулювання земельних відносин
(рішення виконкому від 28.05.2010 № 613);
- управлінням житлового господарства (рішення виконкому від
11.06.2010 № 645);
- управлінням архітектури (рішення виконкому від 25.06.2010 №775);
- управлінням екології та благоустрою (рішення виконкому від
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02.07.2010 № 815);
- управлінням охорони історичного середовища (рішення виконкому від
24.09.2010 № 1275);
- управлінням комунального власності (рішення виконкому від
24.09.2010 № 1294);
- районними адміністраціями м. Львова (рішення виконкому від
29.10.2010 № 1464).
Розробку цих рішень організовано з врахуванням кращого національного
та зарубіжного досвіду надання адміністративних послуг та спрямовано на
удосконалення
правового
забезпечення
реалізації
громадянами
конституційного права на звернення.
Також адміністративно- господарське управління взяло активну участь у
роботі робочої групи, утвореної розпорядженням Львівського міського голови
від 20.04.2010 № 130 для розробки Концепції покращання надання публічних
послуг виконавчими органами міської ради.
Розроблено та впроваджено на web-сторінці міської ради рубрику
"Послуги для мешканців", у якій зосереджена вся інформація про
адмінстративні послуги, які надають виконавчі органи міської ради, долучено
електронні бланки заяв до стандартів послуг та гіперпосилання на рішення
виконавчого комітету, на підставі яких вони надаються. Для кожного
стандарту адміністративних послуг створено інформаційні картки, які можна
видрукувати безпосередньо з web-сторінки міської ради.
Протягом 2010 року продовжувалась робота над покращенням якості
обслуговування мешканців міста. Зокрема облаштовано консультаційну залу,
у якій представники виконавчих органів надають консультації; для вирішення
нагальних проблем мешканців в оперативному режимі організовуються їх
зустрічі з представниками виконавчих органів; працівника інформаційної
довідки орієнтовано виключно на роботу з відвідувачами – функції надання
телефонних консультацій перекладено на іншого працівника. Розширено
приміщення Центру та проведено ремонтні роботи у новому приміщенні,
розміщено вказівники для ознакування (розмежування залів), вивішено карту
міста та схему генерального плану. Завдяки відповідному фінансуванню було
встановлено нову оргтехніку, яка дозволяє швидше обслуговувати мешканців.
Для відвідувачів забезпечено зручні умови для очікування та заповнення
документів. Розміщувалася різноманітна довідкова інформація та оголошення
про зміни у роботі міської ради, нововведення та інше. Додатково інформацію
про адміністративні послуги, які надають виконавчі органи Львівської міської
ради, процедуру їх розгляду та вирішення, переліки необхідних документів (в
тому числі роздрукувати бланки заяв), ознайомитися з ухвалами міської ради,
рішеннями її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови
можливо отримати скориставшись у відділі сенсорним інформаційним
терміналом.
Також протягом 2010 року було підготовлено до друку буклети "З яким
питанням куди звертатися ?", "Інформаційна картка мешканця району",
"ОСББ", "Як вирішити питання ?". Розроблено інформаційні карти для
мешканців: "Як приватизувати земельну ділянку ?", "Як збудувати новий
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будинок ?", "Як створити ОСББ ?", "Як узаконити самовільне будівництво ?",
"Все про оренду та приватизацію нежитлового приміщення" та інші.
У 2010 році організовано 406 особистих прийоми громадян керівниками
міської ради та її виконавчих органів згідно затвердженого графіка прийому
громадян. Запроваджено електронний запис на прийом до посадових осіб
через web-сторінку міської ради. Забезпечено можливість попереднього
запису, вибір бажаної дати та часу прийому у зручний для мешканців спосіб.
Засобами електронного запису протягом 2010 року скористалось 49 заявників.
Відповідно до розпорядженням Львівського міського голови від
03.11.2009 № 563 здійснювалося інформаційне наповнення та координація
діяльності Центрів обслуговування мешканців у районних адміністраціях,
запроваджено роботу з мешканцями за Єдиними стандартами, забезпечено
облаштування та ознакування Центрів, в тому числі встановлено нову
оргтехніку. У Центрах проводився прийом вхідної кореспонденції та надання
усіх видів інформаційних послуг. Завдяки низці розпорядчих документів голів
районних адміністрацій, зокрема щодо інформування Центру працівниками
адміністрацій, про чергування у Центрах начальників відділів та секретарів
комісій, про організацію особистого прийому значно покращено якість
роботи районних адміністрацій з мешканцями.
Для інформування мешканців було розміщено 18 білбордів по місту про
створення Центрів обслуговування мешканців у районних адміністраціях,
вивішено оголошення про роботу Центрів у комунальних підприємствах, які
здійснюють обслуговування житлового фонду, впроваджено розміщення
інформації про Центр у відповідях мешканцям та на квитанціях про оплату
послуг. Загалом продовжується цілеспрямована робота над розвитком
Центрів, як інформаційно-консультаційних пунктів у відповідних районах.
Протягом 2010 року загальним відділом опрацьовано та передано на
виконання 178053 документи, у тому числі: 64649 вхідних документів, 5760
внутрішніх документів, 107644 документи, зареєстровані у розносних книгах
кур’єрів (відповіді на вже зареєстровані документи, службова переписка).
Протягом 2010 року опрацьовано та відправлено поштою 104415
документів. До вищезазначеної загальної кількості відправлених поштою
листів входять 29523 одиниць, надіслані рекомендованим відправленням.
Після прийняття виконавчим комітетом рішення від 03.09.2010 № 1180
розпочато скерування повідомлень про проведення масових заходів засобами
електронної пошти. На підставі цього ж рішення щотижнево проводилась
підготовка узагальненої інформації щодо отриманих повідомлень про
проведення масових заходів для подальшої передачі до прокуратури м.
Львова.
Позитивом у роботі, безперечно, є значне зменшення кількості
повернених поштою відправлень, що з тих чи інших причин не вручені
адресатам. Якщо у 2009 році поштою повернено 28512 документів, то
протягом 2010 року їх кількість склала 3492 документи. Завдяки таким
результатам, досягнутих спільними зусиллями загального відділу та
виконавчих органів, мінімізовано неефективне використання бюджетних
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коштів.
Протягом 2010 року на "Гарячу лінію міста" надійшло 173283 усних
звернення громадян, одержаних телефоном.
З загальної кількості – 23903 звернення щодо аварійних ситуацій: аварії
на інженерних мережах – 3953 звернення, питання вуличного освітлення – 461
звернення, несправність ліфтів – 1437 звернень, транспортні питання – 515
звернень, питання житлового господарства – 15068 звернень, питання
благоустрою – 2039 звернень, з інших питань – 430 звернення.
Загальна кількість звернень у 2010 році зросла на 49,7 %, в т.ч. кількість
аварійних звернень зросла на 36,4 %.
Збільшенню отриманих телефонних звернень сприяє широкомасштабне
висвітлення у засобах масової інформації контактних телефонів відділу
"Гаряча ліня міста", зателефонувавши на які громадяни можуть отримати
оперативну і висококваліфіковану допомогу, а також за рахунок оптимізації
графіків роботи операторів – збільшення кількості одночасно працюючих у
години найбільшого навантаження.
На виконання розпорядження Львівського міського голови від
12.10.2009 № 521 "Про роботу з електронними зверненнями громадян, що
надходять на офіційний web-сайт Львівської міської ради" опрацьовано 1206
електронних звернень, які надійшли протягом 2010 року, з них: аварійні
звернення – 270, з приводу надання консультацій – 381, пропозиції – 57,
скарги – 465, інші питання – 33.
Для забезпечення прийняття максимальної кількості телефонних
дзвінків від мешканців міста у 2010 році встановлено 4 додаткові телефонні
лінії на номер "1580" і тепер за цим номером може одночасно зателефонувати
8 заявників.
ЛКП "Міський центр інформаційних технологій" протягом 2010 року
проводив: технічний супровід пленарних засідань сесій міської ради
(обслуговування системи "Рада", аудіозапис та аудіотрансляцію через Internet
в реальному часі), засідань виконавчого комітету, апаратних нарад,
різноманітних презентацій, конференцій, брифінгів тощо; супровід
програмного забезпечення, обслуговування і адміністрування комп’ютерної
мережі, системи доступу до мережі Internet, інформаційної системи "ЛІГА –
закон",
системи
документообігу;
обслуговування
та
відновлення
працездатності комп’ютерної техніки; обслуговування системи сигналізації в
адміністративній будівлі міської ради; виготовлення поліграфічної продукції
на замовлення виконавчих органів міської ради; реалізацію заходів,
передбачених кошторисом Львівської інтегрованої системи обробки
інформації (ЛІСОІ) на 2010 рік; обслуговування програми обліку квартирної
черги управління житлового господарства; заходи з розвитку інформаційно аналітичної системи управління комунальної власності; роботи з
впровадження Внутрішнього порталу.
Окремо слід відзначити:
– розвиток, наповнення та оновлення web-сторінки міської ради.

143

Офіційний сайт Львівської міської ради у 2010 році зайняв 2-ге місце у
рейтингу "Веб – місто" серед великих міст України: забезпечено можливість
подання громадянами електронних звернень, електронний запис на прийом до
посадовців, розміщено інформацію про наявність вільних місць у дошкільних
навчальних закладах, рубрику "Відкрита влада". Працюють різноманітні
довідники, наявна велика кількість статичної (до прикладу, сторінки
виконавчих органів міської ради) та динамічної інформації з автоматичним
оновленням, в тому числі з системи документообігу ("Документи ЛМР",
"Структура", "Телефонний довідник ЛМР", "Тендери", "Адміністративні
послуги та процедури", "Афіша" та багато іншого). Щодоби web-сторінку
відвідують близько 4,5 тисяч користувачів, з яких до 1600 нових;
- значне збільшення пропускної здатності інтернет – каналу міської
ради;
- налагодження та переналаштування поштового сервера;
- прокладання оптичних ліній для з’єднання комутаційних шаф усіх
поверхів адміністративної будівлі міської ради з серверами, закуплення і
встановлення нового мережевого обладнання, що значно покращило якість
роботи комп’ютерної мережі у будівлі;
- проведенення значних обсягів робіт, спрямованих на покращення
параметрів передачі даних до віддалених користувачів – підключення по
оптоволоконних лініях Залізничної районної адміністрації та виконавчих
органів, розміщених на вул. Весняній, 4; підключення по лініях зв’язку ADSL:
диспетчерської служби ЛКП "Львівсвітло", Головного управління з
надзвичайних ситуацій Львівської ОДА, Львівського комунального ремонтноаварійного підприємства, Львівського міського центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді; проведення налаштування локальних мереж для
управління "Дозвільний офіс" та ЛМЦСССДМ;
- проведення роботи з розвитку програмного забезпечення АРМ ЦДС
відділу "Гаряча лінія міста". Загальна кількість клієнтських місць на кінець
2010 року – 77. Працює web-аплікація для перевірки стану поданого звернення
на web-сторінці міської ради; розроблено додаткові звіти в інтерфейсі
робочого сайту cds.city-adm.lviv.ua для виконавців (комунальних підприємств,
що обслуговують житловий фонд);
- підтримку та розвиток системи документообігу (середовище IBM Lotus
Notes): доробки різних баз даних, звітів, повну реконструкцію базу даних
"Адміністративні послуги та процедури", створення її web-оболонки, розвиток
бази даних "Кадри ЛМР" та автоматичної актуалізації даних бази "Структура
ЛМР";
- супровід та адміністрування програмного забезпечення "Система
обліку мешканців". Проведено доробки відповідно до потреб паспортних
столів комунальних підприємств, що обслуговують житловий фонд. Система
встановлена та працює у всіх паспортних столах комунальних підприємств
крім Залізничного району. На обслуговуванні на кінець 2010 року було 37
ЛКП міста;
- різноманітні картографічні роботи: регулярне поновлення електронної
карти, нанесення точкових об’єктів комунального господарства та зон
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відповідальності суб’єктів господарювання, проводилась оперативна
підготовка і друк різноманітних карт-схем за потребами структурних
підрозділів міської ради.
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Питання, з якими звертались громадяни у 2010 році

Загальна кількість
звернень: 27314

Звернення щодо аварійних ситуацій у 2010 році
(у відсотках до загальної кількості звернень)

Загальна кількість
аварійних звернень:
23903
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Структура електронних звернень громадян, що надійшли
на офіційну web-сторінку міської ради у 2010 році

Всього електронних
звернень: 1206
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Організаційне управління
У 2010 році відредаговано та видруковуно 2070 проектів рішень
виконавчого комітету та 722 розпоряджень Львівського міського голови. Всі
проекти рішень, які надходять у відділ в електронному вигляді звіряються з
їхніми паперовими версіями, перевіряються на наявність погодження
керуючого справами виконкому "До друку", а також реєструються у
спеціальному журналі поступлення документів.
У 2010 році було продовжено внесення у базу даних електронних
документів "Документи Львівської міської ради" у середовищі Lotus Notes всіх
зареєстрованих нормативно-розпорядчих документи міського голови, міської
ради та її виконавчого комітету. З середовища Lotus Notes документи
попадають на web-сторінку міської ради та доступні для перегляду
користувачів Інтернету. Протягом 2010 року було опубліковано 2539
документів.
У 2010 році було сформовані справи для передачі на зберігання в
архівний відділ: 70 томів ухвал міської ради, 112 томів рішень виконавчого
комітету, 24 томи розпоряджень міського голови.
Протягом 2010 року продовжувалася підготовка до передачі документів
2007 року. Окрім цього, за встановленою формою було виготовлено описи
підготовлених та підшитих справ (томів) документів за 2006 рік.
Протягом 2010 року було зареєстровано 854 ухвали міської ради, 1867
рішень виконавчого комітету, 130 протокольних доручень виконавчого
комітету та 665 розпоряджень міського голови.
З кожного зареєстрованого документа було виготовлено необхідну
кількість копій, належним чином їх завірено та розіслано по підрозділах.
Загальна кількість виготовлених у 2010 році копій нормативно-розпорядчих
документів становить 56083 примірники .
Копії з усіх рішень та розпоряджень, а також з найважливіших ухвал,
відразу після реєстрації передавалися у відділ "Прес-служба" для оперативного
висвітлення роботи Львівської міської ради.
У 2010 році було підготовлено і проведено 60 засідань виконавчого
комітету. На засіданнях виконавчого комітету протягом 2010 року було
розглянуто 2292 питання (в т.ч. прийнято 1867 рішень, з них 68 прийнято з
доопрацюванням) та надано 130 протокольних доручень.
Порядок денний засідання виконкому відразу після затвердження
розміщувався на web-сторінці міської ради, а також розсилався електронною
поштою членам виконкому, прокурору міста, в управління "Секретаріат ради"
та у прес-службу міської ради.
Необхідно зазначити, що за ініціативою організаційного управління
поряд з паперовою розсилкою протокольних доручень виконкому
запроваджено також їх електронну розсилку – доручення сканується і в лічені
секунди потрапляє до виконавців за допомогою електронної розсилки.
У 2010 році організаційне управління продовжувало розсилку
електронною поштою копій протокольних доручень членам виконавчого
комітету до відома.
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Після підписання всіх рішень, прийнятих на засіданні виконавчого
комітету, виготовлявся протокол засідання виконкому та передавався на
підпис керуючого справами виконкому та міського голови (першого
заступника міського голови). Протягом 2010 року виготовлено 60 протоколів
засідань виконавчого комітету та 22 протоколи слухань виконавчого комітету
про звіти виконавчих органів міської ради у 2009 році.
Протягом 2010 року здійснювався контроль за вчасністю та повнотою
виконання нормативно-розпорядчих документів міського голови, міської ради
та її виконавчого комітету.
У 2010 році було взято на контроль 418 розпоряджень Львівського
міського голови, 224 ухвали міської ради, 412 рішень виконавчого комітету,
130 протокольних доручень виконавчого комітету.
Для контролю за виконанням доручень виконавчого комітету
організаційне управління користувалося, створеною у 2007 році за нашою
ініціативою, базою даних "Протокольні доручення виконавчого комітету".
Протягом 2010 року було підготовлено 52 щотижневі довідки про
невиконання нормативних актів.
Не ставились на контроль:
- ухвали міської ради щодо надання земельних ділянок фізичним та
юридичним особам, внесення змін до ухвал по земельних питаннях;
- рішення виконавчого комітету щодо затвердження актів прийняття в
експлуатацію об'єктів, видача дозволів на розміщення зовнішньої реклами;
- розпорядження міського голови щодо відзначення Подяками,
проведення масових заходів.
Причини невчасного виконання деяких документів – це необхідність
винесення піднятих в них питань на розгляд міської ради, виконавчого
комітету. Окрім того, вирішення деяких питань є непростим і потребує
додаткового часу, що призводить до продовження терміну вирішення до 2-3
місяців.
Відділ контролю за виконанням документів у 2010 році зафіксував 64649
вхідних документів. Серед них: 27307 звернень громадян, 13929 звернень
юридичних осіб, 23413 - документів органів державної влади.
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
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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.
Відповідно до розпорядження міського голови від 04.09.2009 № 411
"Про виконання доручень міського голови" щотижнево заступникам міського
голови та директорам департаментів розсилалися листи-нагадування про
незняті вчасно з контролю документи, які знаходяться у підпорядкованих
виконавчих органах міської ради.
Відповідно до розпорядження міського голови від 04.09.2009 № 411
"Про виконання доручень міського голови" щотижнево керівникам районних
адміністрацій та управлінь розсилалися листи-нагадування про незняті вчасно
з контролю документи, а найважливіші з них – перелічувалися поіменно.
Щотижнево для управління "Секретаріат ради" виготовлялася довідка
про протерміновані депутатські запити і звернення за період 2007-2009 років,
яка зачитувалася на апаратних нарадах у міського голови.
Щотижнево в управління контролю та аудиту, відповідно до
розпорядження міського голови від 04.09.2009 № 411 "Про виконання
доручень міського голови" скеровується довідка про протерміновані
доручення міського голови.
Щомісячно для управління економіки виготовлялася довідка про
протерміновані звернення фізичних та юридичних осіб за період 2007-2010
років, які є на виконанні у районних адміністраціях. Ця довідка
використовується для моніторингу роботи районних адміністрацій та їх
оцінювання.
Особлива увага приділялася зверненням громадян з особистого прийому
міського голови – за виконавцями, яким на виконання скеровано звернення з
особистого прийому міського голови, ведеться персональний контроль і
щотижнево міському голові надається детальна інформація (у вигляді таблиці)
про стан виконання звернень за конкретно визначений особистий прийом
міського голови.
Серйозна підготовка приділялася підготовці до особистого прийому
міського голови - детально опрацьовуються всі попередні звернення заявника,
починаючи з 2005 року: скільки разів заявник попередньо звертався до міської
ради, які питання порушував у своїх зверненнях, хто розглядав його
звернення, які були резолюції керівників, які результати розгляду цих
звернень.
З метою з'ясування причин невчасного виконання документів
щотижнево готувалася аналітична довідка, у якій аналізувалися причини
збільшення (зменшення) кількості незнятих вчасно з контролю документів в
тому чи іншому виконавчому органі міської ради. Визначивши причину
зростання кількості незакритих звернень організаційне управління всіма
доступними методами намагалося вплинути на виконавців з метою зменшення
кількості протермінованих документів у їхніх підрозділах.
Організаційне управління як профілактичний захід проводило для
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працівників виконавчих органів міської ради навчальні семінари щодо
правильного зняття з контролю документів. Протягом 2010 року організаційне
управління провело 7 таких семінарів.
З ініціативи організаційного управління запроваджено у 2008 році та
функціонує на даний час загальнодоступна для всіх працівників виконавчих
органів міської ради електронну базу даних "Масові заходи", яка постійно
наповнюється новими даними. Користуючись цією БД можна достовірно знати
по днях і годинах: які масові заходи відбуваються, які заплановані; місця
проведення, кількість учасників, хто організатори заходів і їх контактні
телефони. Саме повідомлення про проведення масового заходу сканується і
підчіплюється як фотографія до реєстраційної картки масового заходу.
Протягом 2010 року надійшло і було внесено у базу даних "Масові заходи" 755
повідомлень від політичних партій, громадських організацій, державних
установ і громадян на проведення 7201 масового заходу у місті.
У 2010 році продовжувалося наповнення створеної за ініціативою
організаційного управління електронної бази даних "Документи міського
голови", у яку заносяться всі доручення міського голови та з допомогою якої
здійснюється електронна розсилка відсканованих текстів доручень міського
голови у виконавчі органи міської ради. Сканування і розсилка виконавцям
здійснюються за лічені хвилини, як наслідок – скоротився час надходження
доручення від міського голови до виконавця. Від цього найбільше вигоди
мають територіально віддалені виконавчі органи міської ради (районні
адміністрації, УКБ, управління комунальної власності, управління з питань
надзвичайних ситуацій), бо у паперовому вигляді вони отримують доручення
через кур'єра лише на наступний день після його реєстрації, а терміни у
дорученнях міського голови є дуже стислими. Протягом 2010 року в
електронну базу даних "Документи міського голови" було внесено 369
документів.
У 2010 році організаційне управління розглянуло та надало відповіді на
1159 звернення громадян, юридичних осіб та органів державної влади.
Основна тематика звернень, які отримує організаційне управління, - видача
копій нормативно-розпорядчих документів та надання інформації органам
прокуратури про хід розгляду звернень фізичних і юридичних осіб у
виконавчих органах міської ради. Всі звернення були розглянуті вчасно, і, що з
приємністю хочу сказати, відповідь на них надавалася протягом 1-3 днів від
дня отримання в організаційному управлінні.
Процедура виконання адміністративних послуг, які надає організаційне
управління, відповідає стандарту, затвердженому рішенням виконкому від
04.12.2009 № 1050.
Організаційне управління у 2010 році підготувало 32 рішення
виконавчого комітету та 10 розпоряджень Львівського міського голови.
Організаційне управління у 2010 році приймало участь у роботі 17
комісій та робочих груп, створених міським головою для розв'язання гострих
питань у житті міста, для вирішення організаційних питань

151

Управління муніципальної дружини
Протягом 2010 року управління муніципальної дружини надавало
послуги із забезпечення громадського порядку відповідно до укладених угод, а
саме: у будинку Львівської міської ради (пл. Ринок, 1), Сихівській районній
адміністрації, у Центральному пункті цивільної оборони, на територіях ЛКП
музею "Личаківський цвинтар", ТзОВ "Привокзальний ринок", ДПІ
"Львівдіпрокомбуд".
На рахунок спеціального фонду як плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх функціональними повноваженнями,
надійшло 975 361 грн.
Працівники муніципальної дружини допомагали міліції в охороні
громадського порядку, забезпечувати громадський порядок під час проведення
масових заходів, при необхідності забезпечували турнікетами. Залучалися у
проведення рейдів з ліквідації стихійної вуличної торгівлі. Було проведено 54
рейди, під час яких проводилась роз’яснювальна робота з власниками собак
щодо правил утримання собак у місті Львові.
Згідно з ухвалою міської ради від 23.10.2008 № 2139 "Про затвердження
Положення про порядок проведення екскурсійної діяльності у місті Львові" на
управління муніципальної дружини покладено повноваження проведення
перевірки правомірності екскурсійної діяльності на території міста Львова
гідами-перекладачами, екскурсоводами та іншими фахівцями туристичного
супроводу.
Протягом 2010 року управлінням муніципальної дружини забезпечувало
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 у приміщенні міської ради.
Архівний відділ міської ради
У 2010 році згідно з планом роботи архівного відділу проводилася
робота щодо реалізації державної політики в галузі архівної справи,
забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний
фонд і архівні установи.
Проведено ряд заходів щодо забезпечення збереженості та обліку
документів, проведено певний цикл санітарно-гігієнічних робіт у сховищах
(обезпилення, дезинфекція, контроль за температурно-вологим режимом),
реставровано 57 аркушів, відремонтовано 271 справу, 641 справ
перекартоновано, продовжувалась робота щодо дотримання пожежної безпеки
і правил охорони приміщення архіву.
Перевірено наявність 4325 справ фонду Львівської міської ради ради
(1973-1987 роки), Шевченківської районної ради, Залізничної районної ради.
Велика увага приділялась створенню та розвитку науково-довідкового
апарату до документів, що знаходяться на зберіганні в архівному відділі
міської ради. У зв’язку з цим заносилися у базу даних документи, що
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зберігаються в архіві. Крім цього, велася щоденна обробка документів з
відповідною систематизацією як за датами, так і за їх типами.
На державне зберігання прийнято 160 одиниць зберігання фонду
Львівської міської ради.
У 2010 році розроблено номенклатури справ ряду установ охорони
здоров'я, судів, міської СЕС, Франківської та Шевченківської районних
санепідемстанцій, районних відділів виконавчих служб, районних РАЦС,
департаменту "ЄВРО-2012" та Дирекції будівництва стадіону у м. Львові.
У 2010 році на особистому прийомі прийнято та ознайомлено з
документами 787 відвідувачів.
За 2010 рік в архівному відділі виконано 1417 довідок соціальноправового характеру, 6 тематичних запитів (про земельні питання, про
створення районів міста, захоронення на Янівському кладовищі).
Було підготовлено 1 радіопередача, 1 телепередача про розвиток
архівної справи та діловодства у м. Львові.
Протягом 2010 року було проведено 7 нарад-семінарів щодо ведення
архівної справи з працівниками установ, комунальних підприємств,
казначейств, судами. Надано 183 консультацій з питань складання
номенклатури справ, формування описів справ та з працівниками установ, які
вперше приступили до роботи.
Для працівників міської ради, які проходять підвищення кваліфікації у
Львівському регіональному інституті державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України, запроваджено двота чотигодинні курси архівної справи.
Галицька районна адміністрація
Площа Галицького району становить 593,5 га. Населення -58,9 тис.осіб
(на 01.01.2010 - 59573 осіб). Центральна частина Галицького району
знаходиться у межах історико-архітектурного заповідника та включена до
історичної спадщини ЮНЕСКО. На території району знаходиться біля 300
пам’яток архітектури державного значення, що складає 96 % від їх загальної
кількості у м. Львові і 1700 - місцевого значення (відповідно 50 %). У районі
зосереджено основні державні установи, вищі навчальні заклади, храми,
монастирі, театри, музеї, банки.
У міському бюджеті на 2010 рік у загальному та спеціальному фондах
було передбачено кошторисних призначень у сумі 84858,0 тис. грн., з них
відділу освіти - 51347,4 тис. грн., що складає 61,0 % від загальної суми.
Виділені на 2010 рік асигнування освоєні у межах кошторисних
призначень. Освоєні кошти, які були виділені з резервного фонду Державного
бюджету України, для здійснення заходів з ліквідації наслідків стихійного
лиха, що сталося 03.06.2010 - 2511,7 тис. грн. та з резервного фонду міського
бюджету м.Львова, на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха (поточний ремонт оборонного муру на вул. Замковій
- 97,9 тис. грн., капітальний ремонт стіни фундаменту будинку на пл. Св. Юра

153

- 31,9 тис. грн.; капітальний ремонт дощової каналізаційної мережі, укріплення
стін фундаменту будинку на пл. Ринок, 30 - 129,6 тис. грн.; капітальний
ремонт внутрішньо будинкової каналізаційної мережі у будинку на вул. І.
Франка, 114 - 115,3 тис. грн.).
У зв’язку із недостатнім фінансуванням з міського бюджету станом на
01.01.2011 виникла кредиторська заборгованість на суму 3496,4 тис. грн.
Комісією з питань забезпечення сплати податків, внесення інших
обов’язкових платежів, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати,
детінізації заробітної плати протягом 2010 року проводився аналіз фінансовоекономічного стану підприємств Галицького району. За звітний період
відбулося 52 засідання комісії, заслухано 525 керівників підприємств різних
галузей економіки та 64 керівники підприємств-боржників. Згідно з рішенням
комісії стосовно керівників підприємств, які допустили заборгованість з
виплати заробітної плати працівникам, скеровано листи у районну
прокуратуру та Територіальну державну інспекцію праці у Львівській області
для вжиття заходів відповідно до чинного законодавства. Заборгованість з
виплати заробітної плати на підприємствах Галицького району, згідно з
статистичними даними на 01.01.2010 становила 1722,2 тис. грн. (з них 556,4
тис. грн. належало економічно-активним підприємствам, 174,6 тис. грн. –
банкрутам, 991,2 тис. грн. - економічно-неактивним підприємствам). На
01.01.2011 заборгованість становила 1276,2 тис. грн. (з них 273,7 тис. грн.
належить економічно-активним підприємствам, 250,2 тис.грн. – банкрутам,
752,3 тис. грн. - економічно-неактивним підприємствам). В результаті
проведеної роботи з керівниками підприємств-боржників впродовж 2010 року
погашена заборгованість у сумі понад 1,6 млн. грн. (2009 р. – 1,2 млн. грн.).
Найбільші підприємства-боржники: Західне управління капітального
будівництва МО України (125,1 тис. грн.), ТзОВ "Корн-ЛТД" (65,2 тис. грн.).
З метою підвищення розміру середньої заробітної плати до рівня
середньогалузевого проведено 305 виїзних обстежень підприємств, спільно з
представниками ДПІ, Пенсійного фонду України, Міського центру зайнятості,
прокуратури району.
У Галицькому районі встановлено 165 малих архітектурних форм, з яких
156 оформили дозволи на розміщення об’єктів торгівлі. Проводиться робота із
суб’єктами підприємницької діяльності щодо приведення до вимог чинного
законодавства 9 малих архітектурних форм, розміщених без дозвільних
документів. В результаті вжитих заходів 3 малі архітектурні форми припинили
функціонування, щодо 2-х винесено судові рішення про демонтаж, 2 суб’єкти
господарювання підготували документи для отримання дозволу на розміщення
об’єкта торгівлі, ще по 1-му скеровано попередження та листи у податкову
міліцію, 1-му відмовлено у наданні дозволу через реалізацію алкоголю та
тютюну біля навчального закладу. По зазначених об’єктах (крім тих, по яких
винесено рішення суду) готуються матеріали для подання позовних заяв в суд
про примусовий демонтаж.
На території Галицького району функціонувало 124 літніх майданчики, з
них 105 з дозволами, 19 - без дозвільних документів. Відділ соціально-
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економічного розвитку подав 14 позовних заяв в суд щодо примусового
демонтажу, по 5 майданчиках справи знаходяться в суді з 2009 року. За період
з листопада 2010 року по січень 2011 року скеровано 23 попередження про
демонтаж літніх майданчиків та дерев’яних настилів під літні майданчики
після закінчення сезонного періоду їх розміщення. Станом на 18.01.2011 не
демонтовано 4 літні майданчики після закінчення сезонного періоду, які мали
дозволи. По цих об’єктах будь вжиті заходи згідно чинного законодавства.
Спільно з районним відділом міліції проведено рейдові перевірки з
ліквідації вуличної торгівлї за адресами: пл. Галицька, пл. Осмомисла, вул.
Галицька, вул. Князя Романа, просп. Свободи, просп. Шевченка, вул.
Краківська, вул. Дорошенка, проїзд Крива Липа, вул. Куліша, вул. Зернова.
Періодично відновлюється вулична торгівля сільськогосподарською
продукцією на вул. Старій та торгівля промисловими товарами на вул.
Шпитальній. З метою ліквідації вуличної стихійної торгівлі на вулицях Старій,
Підмурній, Саксаганського, Огієнка та пл. Кропивницького, щоденно
проводились рейди. Скеровано 7 листів у Галицький РВ ЛМУ ГУ УМВС
України у Львівській області, 2 листи у ЛМУ ГУ УМВС України у Львівській
області, 2 листи у ППС ЛМУ УМВС України у Львівській області.
На виконання рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від
20.12.2010 № 1768 "Про заборону роздрібної торгівлі алкогольними,
слабоалкогольними напоями та пивом (окрім безалкогольного)" проведено 9
рейдів, виявлено 6 порушень та складено 6 протоколів про адміністративне
правопорушення.
Адміністративною
комісією
Галицької
районної
адміністрації винесено 2 постанови про притягнення порушників до
відповідальності на суму 1020,00 грн.
На утримання об’єктів житлового господарства виділено кошторисних
призначень на суму 7879,4 тис. грн.
Загальна площа житлового фонду Галицького району 1300,02 тис. кв. м.,
в т.ч. комунального фонду 99,8 тис. кв. м., приватизованого 1200,2 тис. кв. м.
(або 92,3%).
На обслуговуванні 7 житлово-комунальних підприємств знаходиться
2108 будинків, в основному старовинної забудови, серед яких 121 є пам’яткою
архітектури державного значення та 620 - місцевого значення. Історикоархітектурна старовинна забудова території Галицького району вимагає
особливого підходу до експлуатації та утримання. Житловий фонд району
нараховує 25048 квартир. Кількість квартир з кожним роком зменшується у
зв’язку з використанням їх під нежитлові приміщення, збільшується кількість
приватизованих квартир (понад 200), у яких власники не проживають. Визнано
2 будинки ветхими, 6 аварійними, ліфтами обладнано 24.
За результатами фінансово-господарської діяльності за 2010 р. всі ЛКП
Галицького району є беззбитковими.
План доходів за 2010 рік від квартирної плати виконано на 101,6 % - при
нарахуванні 16092,3 тис. грн. поступило 16345,6 тис. грн. За спожиту теплову
енергію отримано коштів на суму 3987,1 тис. грн. при нарахуванні 3983,8 тис.
грн. що склало 100,1 %. ЛКП "Львівтеплоенерго" перераховано 4027,8 тис.
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грн. За водопостачання отримано коштів на суму 11045,1 тис. грн. при
нарахуванні 10824,8 тис. грн., що склало 102,0 %. ЛМКП "Львівводоканал"
перераховано 11194,6 тис. грн.
ЛКП Галицького району не мають заборгованості із виплати заробітної
плати працівникам підприємств.
Для ліквідації заборгованості мешканців за житлово-комунальні послуги
ЛКП проводилася претензійна робота. Подано до суду 930 позовних заяв на
суму 1291,4 тис. грн. Державною виконавчою службою відкрито 800
виконавчих проваджень на суму 1075,8 тис. грн., стягнуто коштів за рішенням
суду 428,6 тис. грн., 413 виконавчих документів на суму 674,7 тис. грн.
повернуто у зв’язку з відсутністю майна боржника. Залишилось на виконанні
130 виконавчих документів на суму 215,6 тис. грн. Відділом Державної
виконавчої служби Галицького району видано 162 постанови "Про арешт
майна боржника та оголошення заборони на його відчуження" (арешт
накладено на 133 квартири та 29 транспортних засобів).
Для забезпечення належного технічного стану житлового фонду
виконано такі роботи: замінено внутрішньо будинкові мережі водопостачання
та водовідведення у 96-ти будинках; проведено поточний ремонт покрівель у
986 будинках; після буревію відремонтовано 23 покрівлі та 151 сходову клітку.
На виконання розпорядження міського голови від 04.09.2007 № 407 "Про
запровадження толоки для покращення благоустрою та санітарного стану
міста" у районі проведено толоку, якою охоплено 2108 будинків, очищено 892
горища, 711 підвальних приміщень, вивезено 1610 куб.м. негабаритного сміття
та проведено інші роботи з благоустрою і впорядкування території Галицького
району. Проведено ремонт оголовків димовентиляційних каналів,
пофарбовано водостічні та газові труби, двері, засклено вікна. Згідно з міською
програмою ремонту балконів на період 2009-2014 років необхідно
відремонтувати 371 балкон. У 2010 році відремонтовано 37 балконів на суму
1075,695 тис. грн.
Відповідно до угод, укладених з Галицького районною адміністрацією,
за кошти підприємців проведено ремонт фасадів на рівні першого поверху у 31
будинку на вулицях: Дудаєва, 22, Архипенка, 12, Підмурній, 2,
Староєврейській, 18, Костомарова, 20, Кривій Липі, 7, Городоцькій, 2,
Театральній, 4, Балабана, 2, Коперника, 10, Коперника, 22.
Облаштовано 21 контейнерний майданчик. Перевізниками твердих
побутових відходів один раз в місяць проводилось зовнішнє та внутрішнє
миття контейнерів.
У 2010 році було заплановано ліквідацію 18 підвальних котелень. Через
відсутність бюджетного фінансування та фінансової неспроможності
мешканців влаштувати індивідуальне поквартирне опалення не вдалося
ліквідувати жодної (у 2009 р. ліквідовано 11 підвальних котелень).
З метою інформування мешканців про надання житлово- комунальних
послуг в ЛКП регулярно оновлюється інформація щодо графіків миття
сходових кліток, поквартирне споживання енергоресурсів, витрати по ЛКП та
інше.
Міжвідомчою комісією Галицької районної адміністрації розглянуто 578
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звернень фізичних та юридичних осіб. Голова Галицької районної
адміністрації видав 353 розпорядження про затвердження висновків
міжвідомчої комісії, з них 24 про приведення до попереднього стану, 12 про
демонтаж та 23 про погодження самочинної реконструкції. На рахунок
районної адміністрації надійшло 88,1 тис. грн. від укладених угод по розгляду
питань самочинного будівництва.
Згідно з проведеною інвентаризацією у 2007 році виявлено заміну 12117
дерев’яних вікон на металопластикові. У 2010 році складено 64 актипопередження та 32 протоколи щодо заміни вікон із зміною їх конфігурації.
Подано 31 позовну заяву до суду про приведенні вікон до автентичного
вигляду. Налагоджена системна робота ЛКП та іншими підрозділами
адміністрації щодо закриття звернень, які поступають на центральну міську
диспетчерську службу.
На обслуговування ЛКП "Снопківське" прийнято житловий будинок
(колишній гуртожиток) на вул. Кримській, 28, проблемою якого є відсутність
поквартирного розпуску електроенергії і незадовільний стан інженерних
мереж та конструктивних елементів будинку. Знято з балансу ЛКП та
передано у власність громадян будинки на вулицях Парковій, 14, Винниченка,
20а, Сербській, 11, Наливайка,18 та пл. Коліївщини, 1.
Створено ОСББ у 4-х будинках на вул. Каліча Гора, 11, вул. Дорошенка,
45, вул. Свєнціцького, 1а, вул. Староєврейській, 9. У Галицькому районі
функціонувало 42 ОСББ.
Продовжувалася започаткована спільно з управлінням охорони
історичного середовища робота щодо проведення обстежень технічного стану
житлових будинків на предмет збереження архітектурних елементів фасадів та
зокрема художньої ліпнини.
Відповідно до розпорядження міського голови від 26.08.2010 №351 "Про
утворення робочої групи щодо впорядкування фасадів будинків на проспекті
Свободи" робочою групою розроблено дорожню карту приведення
зовнішнього вигляду фасадів будинків до європейських стандартів:
приведення до належного стану покрівель, інженерних мереж, фасадів
будинків (згідно з паспортом опорядження фасадів), реставрація вікон з
приведенням їх до автентичного вигляду, приведення у відповідність
зовнішньої реклами на будинках. Визначено два пілотних будинки різних
форм власності - на просп. Свободи,41 (комунальна власність) та просп.
Свободи, 43 (ОСББ "Спокій"). Виділено бюджетні кошти у розмірі 100,8
тис.грн. на виготовлення проектно -кошторисної документації на ремонт
фасадів.
Впродовж 2010 року Галицька районна адміністрація брала участь у
реалізації українсько-німецького проекту Львівської міської ради та
Німецького товариства технічної співпраці ҐмбХ (ГТЦ) "Муніципальний
розвиток та оновлення старої частини міста Львова".
На утримання та ремонт зовнішнього благоустрою Галицького району у
2010 році з міського бюджету виділено 19406,1 тис. грн.: на дороги - 7405,0
тис. грн. (включаючи фонд розвитку, спецфонд та толоку), на санітарну
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очистку - 8943,5 тис. грн., на озеленення- 3922,0 тис. грн.
На балансі Галицького району знаходилося 234 вулиці протяжністю 71
км. Всіма видами ремонту відремонтовано 34,0 тис. м.кв. доріг і тротуарів, що
на 3,0 тис. кв.м більше, ніж у 2009 році. Середнім ремонтом за кошти
спеціального фонду відремонтовано вул. Балабана, просп. Свободи (на ділянці
від вул. Беринди до пл. Міцкевича), частину вул. Стрийської, вул.
Коцюбинського, частково вулиці Поповича, Кирила і Мефодія та інші.
За кошти бюджету розвитку проведено реконструкцію вул. Рилєєва,
Опришківської, Тихої, пл. Міцкевича, тротуарів на просп. Шевченка, пл.
Міцкевича, просп. Свободи, Марійській площі.
Значні роботи виконано за кошти СПД Галицького району, зокрема
ремонт вул. Кубанської (200,0 тис. грн.), влаштування мозаїкового покриття на
вул. Театральній (80,0 тис. грн.), ремонт тротуару біля готелю "Львів" (120,0
тис. грн.), на вул. Руданського (49 тис. грн.) та інші роботи на загальну суму
понад 600,0 тис. грн.
З метою ліквідації стоянок автотранспорту на тротуарах у центральній
частині міста встановлено 154 декоративні стовпці та 94 гранітні півкулі.
Для покращання безпеки руху нанесено 18 км дорожньої розмітки, 21
напис "Школа", встановлено 488 кв.м турнікетної огорожі та 109 шт. дорожніх
знаків.
На виконання доручення міського голови виконано ремонт тунельного
переходу з вул. Тарнавського на вул. Тютюнників біля СШ № 28 та ремонт
аварійної підпірної стіни на вул. Дорошенка.
Виконано роботи з ліквідації наслідків буревію 03 червня 2010 року.
Відремонтовано підпірні стіни на вул. Кубійовича та вул. Просвіти, відновлено
покриття на вулицях Поповича, Каліча Гора, Кирила і Мефодія та під’їзду до
стадіону "Україна".
На утримання об’єктів озеленення у 2010 році витрачено 3922,0 тис. грн.
(без врахування природоохоронного фонду, толоки), в т. ч.: посадка квітників 500,0 тис. грн., покіс газонів - 500,0 тис. грн., формовка та зрізка дерев - 166,0
тис. грн., санітарне прибирання та інші роботи - 2756,0 тис. грн. За ці кошти
висаджено квітники, влаштовано квіткові композиції "Логотип ЄВРО 2012",
"Метелик", "Герб та прапор України", "Карту Регіонів України" на просп.
Свободи, панно "Лев" на пл. Ринок, "Квітковий годинник" на пл. Митній,
встановлено підвісні квіткові композиції на опорах на просп. Свободи та пл.
Ринок. Сформовано понад 300 шт. дерев, виконано інші роботи.
На санітарне утримання зовнішнього благоустрою у 2010 році
використано 8943,5 тис. грн.
У 2010 році на утримання освітньої галузі Галицького району
затверджено видатки у сумі 51347,4 тис. грн.
У загальноосвітніх закладах навчалося 6915 учнів. У дошкільних
навчальних закладах виховувалося 1146 дітей. За результатами проведеного у
2010 році обліку дітей і підлітків шкільного віку на території Галицького
району зареєстровано 5364 дитини та підлітків шкільного віку від 6 до 18 років
та 409 дітей п’ятирічного віку за визначеними територіями обслуговування.
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Навчально-виховний процес в загальноосвітніх закладах забезпечують 1447
педагогічних та технічних працівників. Середня заробітна плата педагогічних
працівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми
власності становила 2138 грн., що на 431 грн. більше ніж у 2009 році, у
дошкільних навчальних закладах - 1334 грн., що на 151 грн. більше ніж у 2009
році.
У 2010 році у закладах освіти виконано ремонтні роботи, фінансування
яких здійснювалося з бюджету розвитку, на суму 2607260 грн., з загального
фонду - 362580 грн.: заміна пічного опалення у ДНЗ № 43 шляхом
встановлення теплових акумуляторів; завершення реконструкції системи
опалення та дахової котельні в СЗШ № 3 та СЗШ № 10; заміна вікон та
ремонтно-реставраційні роботи ЛАГ (278,043 тис. грн.); реконструкція фасаду,
заміна вікон та дверних блоків ДНЗ № 32 (200,963 тис. грн.); реконструкція
приміщень ДНЗ № 41 на вул. Генерала М. Тарнавського, 100а (100 тис. грн);
реконструкція спортивного залу, заміна вікон та дверних блоків СЗШ № 52
(144,5 тис. грн.); заміна вікон ЛСШ I ступеня № 4 (73,473 тис. грн.);
реконструкція системи вентиляції ДНЗ № 29 (46,162 тис. грн.); заміна вікон у
НВК "Школа-гімназія "Галицька" (588,46 тис. грн.); завершення реконструкції
системи опалення СЗШ № 87 (288,27 тис. грн); завершення заміни вікон,
реконструкція коридорів, санвузлів у СЗШ № 3 (200 тис. грн).
У ДНЗ №№ 43, 109 завершено роботи з встановлення
електроакумулюючого опалення, що дасть можливість зекономити відповідно
8267,50 грн. та 7053,28 грн. У 2010 році завдяки плануванню лімітів
енергоносіїв та контролю за їх використанням вдалося досягти економії
енергоносіїв.
У Львівській лінгвістичній гімназії встановлено сучасний спортивний
комплекс, а у СЗШ № 34 - спортивний майданчик.
Протягом 2009-2010 навчального року відділ освіти продовжував
реалізацію завдань Державної програми роботи з обдарованими дітьми та
учнівською молоддю. Сформовано інформаційну базу даних обдарованих
дітей та талановитої учнівської молоді у кількості 1044 учнів. Кращих учнів
представлено до виплати стипендій міського голови. При підведенні підсумків
районних предметних олімпіад було визначено 54 перших місць, 84 других
місць, 108 третіх місць (всього 246).
562 (88%) випускники закладів освіти Галицького району взяли участь в
зовнішньому незалежному оцінюванні, 2 випускники закладів освіти району
(Львівська академічна гімназія та Львівська лінгвістична гімназія) із 11 учнів
Львівської області отримали з двох предметів 400 балів, а 10 випускників –
отримали 200 балів. Всіма видами оздоровлення та відпочинку було охоплено
5486 учнів із 5758 контингенту учнів 1-10 класів, що становить 95,27%.
У 2010 р. на первинному обліку у відділі у справах дітей перебувало 75
дітей, з них: 17 дітей-сиріт; 58 дітей, позбавлених батьківського піклування. У
2010 році 16 дітям надано статус дитини-сироти або дитини, позбавленої
батьківського піклування, з них 4-влаштовано під опіку/піклування, а 12 - у
дитячі заклади. Ініційовано відібрання 3 дітей у батьків без позбавлення їх
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батьківських прав, позови щодо них подано у Галицький районний суд м.
Львова, один з яких - задоволено. На обліку перебуває 27 дітей, які можуть
бути усиновлені. Проведено 26 засідань комісії з питань захисту прав дітей, на
яких розглянуто 191 питання та підготовлено 103 розпорядження. Виявлено 10
випадків порушень житлових та майнових прав дітей. У 5-и випадках
відновлено житлові права та у 5-и випадках подано позовні заяви до суду про
визнання договорів купівлі-продажу, іпотеки недійсними. Задоволено 3
позови, щодо захисту житлових прав дітей, що подано у попередні роки.
Згідно з інформацією відділу кримінальної міліції у справах дітей
Галицького ВР ЛМУ УМВС України у Львівській області за 2010 рік на
території Галицького району скоєно 11 злочинів неповнолітніми, стосовно
яких порушено кримінальні справи.
Галицька районна адміністрація подала апеляційну та касаційну скаргу
до суду про припинення діяльності комп’ютерного клубу "Геймер" у зв’язку з
виявленням дітей у приміщенні клубу під час навчального процесу. Подано 2
позовні заяви про припинення незаконного функціонування інтерактивних
комп’ютерних клубів на вулицях Шпитальній, 8 та Куліша, 4.
Протягом 2010 року у провадженні районних, апеляційних та
господарських судів перебувало 619 справ. За звітний період взято участь у
843 судових засіданнях. Галицька районна адміністрація подала 80 позовів до
суду. В основному позовні вимоги стосуються питань приведення до
попереднього стану квартир, горищ та інших приміщень, приведення віконних
та дверних заповнень до автентичного вигляду та виселення з самовільно
займаних квартир і нежитлових приміщень. До Галицької районної
адміністрації у 2010 році було пред’явлено 26 позовів з вимогами скасування
та визнання незаконними розпоряджень, спонукання до вчинення дій. На
розгляд адміністративної комісії у 2010 році надійшло 396 справ, з них
розглянуто та винесено постанови по 337, накладено адміністративних
стягнень 319. Сума накладеного штрафу становить – 34085 грн.
Головна увага приділялася розгляду звернень громадян. У 2010 році
безпосередньо в адміністрацію надійшло 2210 звернень мешканців, звернень
юридичних осіб 1317, документів органів державної влади 1415. Серед питань,
порушених у зверненнях, найбільш актуальні: житлової політики (1359) і
комунального господарства (147), соціально-правовий захист дітей та осіб
визнаних судом недієздатними (152), діяльність органів місцевого
самоврядування (325, в т.ч. питання соціально-економічного розвитку), 336
звернень з інших питань. З Львівської міської раду на розгляд у Галицьку
районну адміністрацію скеровано 907 звернень. Видано 912 розпоряджень з
основної та кадрової діяльності.
Відділ ведення Державного реєстру виборців районної адміністрації
забезпечив ведення державного реєстру виборців Галицького району,
підготовлено списки виборців (49446 виборців) та проведено підготовку 29
виборчих дільниць для проведення виборів Президента України та виборів до
місцевих рад.
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Залізнична районна адміністрація
Територія Залізничного району складає 2964 га. Чисельність населення 127,6 тис. чол.
Видатки Залізничної районної адміністрації та відділу освіти із міського
бюджету у 2010 році становили 116546,8 тис. грн. 76 % (88634,3 тис. грн.) всіх
видатків припадає на освіту району. 21 % (24472,6 тис. грн.) припадає на
житлово-комунальне господарство і 3,0 % (3439,9 тис. грн.) на утримання
апарату адміністрації. Видатки на проведення робіт у житлово-комунальному
господарстві у 2010 році з міського бюджету профінансовані в сумі 20 817,4
тис. грн., фактичні видатки склали 24 472,6 тис. грн., тобто на кінець 2010 року
виникла кредиторська заборгованість по розрахунках з підрядними
організаціями в сумі 3 655,2 тис. грн., а саме: поточний ремонт житлового
фонду – 1609,0 тис. грн.; капітальний ремонт житлового фонду – 195,6 тис.
грн.; капітальний ремонт вул. Сигнівки – 920,2 тис. грн.; поточний ремонт
вулиць району – 52,8 тис. грн.; реконструкція вулиць району – 600,6 тис. грн.;
каналізування вул. П. Полтави – 153,6 тис. грн., інші поточні видатки – 123,4
тис. грн. Частину заборгованості в сумі 526,2 тис.грн. проплачено в січні 2011
року.
У 2010 році Залізнична районна адміністрація здійснювала контроль
справляння ринкового збору з 6 промислово-продуктових ринків. Аналізуючи
надходження у бюджет міста з цих ринків на 01.01.2011, яке становить 905,8
тис. грн., а доведена сума плану надходжень складала 942,3 тис. грн., можна
зазначити про невиконання ринкового збору в сумі 36,5 тис. грн. (96,1 %).
Основною причиною невиконання ринкового збору є ненадходження коштів
від ТзОВ "АЙПІЄ-Л" (94,6% від запланованих коштів), внаслідок чого суттєво
знизились планові показники.
Протягом 2010 року сума збору за паркування складала 387,1 тис. грн.,
що становить 99,6 % до контрольної суми (388,5 тис. грн.). Основна частина за
паркування недоплачена ПП "Перевізник–Міф".
Станом на 01.01.2010 заборгованість підприємств з виплати заробітної
плати становила 8355,3 тис. грн., на 01.01.2011 – 4302,1 тис. грн.
Комісія з питань забезпечення своєчасності сплати податків, внесення
інших обов’язкових платежів, ліквідації заборгованості з виплати заробітної
плати, детінізації заробітної плати провела 51 засідання, заслухала 518
керівників підприємств.
Районна комісія провела обстеження 359 підприємств, що мають рівень
середньомісячної заробітної плати менший за мінімальний або за
середньогалузевий. На 01.01.2010 величина середньомісячної заробітної плати
на одного працюючого становила 1747 грн., станом на 01.12.2010 – 2184,11
грн.
Суттєво покращилась ситуація щодо ліквідації стихійної торгівлі
завдяки спільній роботі із СЕС, Залізничним РВ ЛМУ ГУ МВС України у
Львівській області та прокуратурою району. Проте робота носить тимчасовий
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характер, а не постійний. Тому є особливі побажання до районного відділу
міліції та санепідслужби району активізувати роботу у даному напрямку.
З метою ліквідації стихійної торгівлі на території району проведено 293
рейди із залученням працівників санепідстанції району та Залізничного РВ
ЛМУ УМВС України у Львівській області. Представники Залізничного РВ
ЛМУ УМВС України у Львівській області склали 110 адмінпротоколів, з яких
22 протоколи скеровано до суду для вилучення товару.
На території району розміщено 286 малих архітектурних форм. У 2010
році демонтовано 20 МАФ, що функціонували без належно оформлених
дозвільних документів. Перелік МАФ, розміщених без дозволів, скерований у
департамент економічної політики для розгляду питання виключення їх з
локальних схем. У 2010 році скеровано 9 листів до Залізничного РВ ЛМУ
УМВС України у Львівській області для встановлення осіб власників
самочинно встановлених МАФ та притягнення їх до відповідальності. Крім
цього, було встановлено 28 літніх майданчиків, з яких демонтовано - 7.
Також подано позов до суду щодо демонтажу павільйону ТзОВ
"Західторгцентр" (вул. Широка, 68).
Районна адміністрація неодноразово скеровувала попередження
суб'єктам підприємницької діяльності про необхідність оформлення
дозвільних документів та листи КП "Адміністративно-технічне управління" і
ЛКП району щодо притягнення до адміністративної відповідальності
власників самочинно встановлених літніх майданчиків.
На виконання рішення виконкому від 24.09.2010 № 1272 "Про заборону
реалізації алкогольних напоїв" проведено 19 рейдів, з них 11 – із залученням
працівників Залізничного РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області.
Представниками Залізничного РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області
складено 4 протоколи, які скеровані на розгляд адмінкомісій за місцем
проживання правопорушників.
Станом на 01.01.2010 функціонувало 9 інтерактивних клубів, на
01.01.2011 – 14, з яких 1 клуб у смт. Рудно. На момент комісійного обстеження
у січні 2011 році із залученням представників ДПІ та СЕС встановлено, що
один клуб перепрофільовано у більярдний, решту зачинені.
Надходження з податку з доходів фізичних осіб у 2010 році становить
180,16 млн. грн., що на 19,9 млн. грн. більше ніж у 2009 році.
У 2010 році проведено обстеження 50 СПД, які здійснюють діяльність
одноосібно, щодо наявності неоформлених найманих працівників, внаслідок
чого легалізовано 29 працівників відповідно до угод, зареєстрованих у Центрі
зайнятості.
Житловий фонд Залізничного району становлять: 1248 будинків
комунальної власності (33271 квартир), 35 відомчих будинків, 10 гуртожитків,
51 будинок ОСББ, 59 будинків житлово-будівельних кооперативів.
На території Залізничного району знаходиться 7 аварійних будинків, 43
ветхих будинки, а також 73 непридатних до житла квартир.
Протягом 2010 року у власність територіальної громади м. Львова
прийнято 4 відомчих житлових будинки, а саме: на вул. Левандівській, 9а від
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ВАТ "Львівський завод "Автонавантажувач" (ухвала міської ради від
24.06.2010 № 3638), на вул. Квітки-Основ'яненка, 4, вул. Комарова, 2, вул.
Широкій, 81 від ВАТ "Концерн-Електрон" (ухвала міської ради від 08.07.2010
№ 3797).
У 9-ти будинках створені об’єднання співвласників багатоквартирних
будинків.
Відповідно до проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності
та використання коштів комунальних підприємств у 2010 році збір квартирної
плати (плата за послуги з утримання будинків та прибудинкової території)
становив 100,5 %, за послуги з теплопостачання 99,3 %, холодне
водопостачання і водовідведення 102,1 %.
Залізнична районна адміністрація постійно веде претензійну роботу з
мешканцями, які допустили заборгованість з оплати комунальних послуг. З
цього приводу подано 3441 справи до Залізничного районного суду на суму
6220,0 тис.грн., з яких отримано 1628,8 тис.грн., це 22,6 %.
Основним джерелом доходу фінансово-господарської діяльності ЛКП є
збір коштів за квартирну плату.
Порівняно з 2009 роком фінансовий результат діяльності комунальних
підприємств погіршився, збитки збільшились на 135 тис. грн. Це пов'язано із
великим обсягом виконаних ремонтних робіт, для чого придбано значну
кількість матеріалів, ціна на які протягом 2010 року зростала.
Заборгованість з виплати заробітної плати та обов'язкових платежів до
бюджету відсутня. Проплата першочергових платежів (вивіз та утилізація
ТПВ, обслуговування ліфтів, послуги аварійної служби) становить 100%.
За рахунок коштів міського бюджету проведено:
- капітальний ремонт житлового фонду в загальній сумі 1090,8 тис. грн.,
з них: ремонт покрівель (вул. Вигоди, 21, вул. Садова, 29, вул. Роксоляни, 31,
вул. Любінська, 107) – на суму 857,7 тис. грн. та ремонт будинку за адресою:
вул. Залізнична, 34 на суму 233,1 тис.грн..
- поточний ремонт в загальній сумі 5885,3 тис.грн., в т.ч. покрівель на
суму 3103,7 тис. грн., балконів на суму 516 тис. грн., інженерних мереж –
386,13 тис. грн., влаштування пандуса (вул. Роксолани, 65а) – 37,67 тис. грн.,
внутрішньо квартальних доріг і тротуарів – 1841,8 тис. грн.
- виконані аварійно відновлювальні роботи (ремонт загально сплавної
каналізації) за адресою: вул. Декарта, 24 на суму 60 тис. грн.
За кошти в сумі 194,5 тис. грн., виділених з Державного бюджету
України (ліквідація наслідків стихійного лиха), проведений ремонт: дощової
каналізації (вулиці Городоцька, 212, Курмановича, 1, Шараневича, 24,
Залізнична, 50-52) – 113,3 тис. грн., покрівлі (вул. Городоцька, 90) – 81,2 тис.
грн.
За кошти, отримані на розвиток інфраструктури Залізничного району,
проведено ремонт на суму 285,5 тис. грн: системи каналізаційної мережі на
суму - 254,5 тис. грн., утеплення стін будинку – 12,7 тис. грн., рециркуляція
систем гарячого водопостачання – 18,3 тис. грн.
За кошти, отримані з квартирної плати, працівниками ЛКП району
відремонтовано: 319 сходових кліток - у 208-ми житлових будинках на суму
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1355,3 тис. грн., покрівель у 421 будинку на суму 961,4 тис. грн., інженерних
мереж у підвалах 441 будинку (елеваторні вузли) на суму 819,0 тис.грн.
На території ЛКП району влаштовано 17 нових контейнерних
майданчиків та 9 нових дитячих майданчиків.
У 2010 році проведено 12 толок за запланованими адресами, під час яких
очищено 116 підвальних приміщень, 103 горища, пофарбовані газові
трубопроводи у 332 будинках, водостічні труби, а також відремонтовано та
пофарбовано обладнання на 49 дитячих майданчиках. За дольовою участю
мешканців проведений ремонт брам. Всього виконано робіт під час толок на
загальну суму 1,690 млн.грн.
Загальна площа шляхово-мостового господарства Залізничного району
становить 844,786 тис. м², площа тротуарів – 298,662 тис. м², довжина доріг
складає 111,011 км.
Видатки на комунальне господарство у 2010 році склали 13 302,570 тис.
грн.
На утримання елементів із озеленення використано 967,55 тис. грн. Це
зокрема: проведено покіс газонів на суму 554,91 тис. грн., влаштовано
квітників загальною площею 3379 м² на суму 262,640 тис. грн., багаторічників
1210 м², літників 325 м², нових газонів 1812 м², зрізано 23 аварійних дерева та
проведено формування крон 385-ти зелених насаджень на суму 150,00 тис. грн.
Порівняно з 2009 роком збільшено площу влаштування нових квітників на 734
м².
На утримання скверів було освоєно коштів в сумі 201,38 тис. грн.
Природоохоронним фондом було виділено кошти на боротьбу з омелою
в сумі 40,00 тис. грн. (зрізано 8 дерев, проведено обрізку омели на 31 дереві).
На санітарне прибирання вуличної мережі району освоєно 7099,42 тис.
грн., з них за неналежне прибирання стягнуто штрафних санкцій на суму 300,0
тис. грн., які були скеровані на механізоване прибирання району.
Відремонтовано шляхів і тротуарів площею близько 68,6 тис. кв. м на
суму 9 755 тис. грн., що становить 8,12 % від загальної площі проїзної частини
доріг.
Здійснено: капітальний ремонт вулиці Сигнівки; середній ремонт
вулиць: Городоцької, Виговського, Сяйво, Ряшівської, Шараневича,
Виговського, 33, 33а, 35, Косинського, Мацієвича, Темницьких, Орельської,
Сяйво, 11, 13, Каховської, 8, Виговського, 21, Кульчицької, 10, Кричевського,
Кульпарківської, 180, Патона, 13, 15, 25, 27, Широкої, 66, Гречаної, Сластіона,
58, Левандівської; поточний ремонт вулиць: Виговського, Городоцької,
Курмановича, Любінської, 102, 164, Патона, 2, Ряшівської, Рудненської,
Авіаційної, Білогорща, Данила Апостола, С. Петлюри, Садової, Суботівської,
Шевченка, Головацького, Голубовича, Любінської, Марка Вовчка, Одеської,
Перова, Широкої, 31-31а, 84, 90, 92, 100, Каховської, 35, Повітряної,
Яворницького.
У 2010 році проведені роботи з ліквідації концентрації місць дорожньотранспортних пригод на суму 587 тис. грн., в т.ч.: виконані роботи з нанесення
дорожньої розмітки на суму 300 тис. грн.; встановлення дорожніх знаків – 87,0

164

тис. грн.; ремонт турнікетної огорожі – 30,0 тис. грн., встановлення 4 зупинок
громадського транспорту – 74,0 тис. грн., фарбування елементів благоустрою –
96,0 тис. грн.
Станом на 01.09.2010 у Залізничному районі функціонує 10 середніх
загальноосвітніх закладів, одна початкова школа "Світанок", 2 гімназії, 2 ліцеї,
2 навчально-виховних комплекси школа-садок, 1 навчально-виховний
комплекс "Школа І ст.-г."Гроно". У 2010 році змінено тип СШ № 59 м. Львова
на Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв
(ухвала Львівської міської ради від 24.06.2010 № 3632).
У районі функціонує три позашкільні навчальні заклади – Центр туризму
і краєзнавства "Левандівка", дитячо-юнацька спортивна школа № 1, Центр
дитячо-юнацької творчості, які відвідують 1986 учнів.
Безкоштовне гаряче харчування у СЗЗ Залізничного району надається
4366 учням 1-4 класів, 58 дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківської
опіки, 40 учням, які виховуються у малозабезпечених сім'ях. Таким чином, у
СЗЗ Залізничного району безкоштовно харчуються 4464 учнів, що становить
40 % до їх загальної кількості.
Протягом 2010 року у Залізничному районі функціонувало – 17 ДНЗ, 2
навчально-виховних комплекси школа-садок, 2 приватні ДНЗ. ДНЗ
Залізничного району відвідувало – 3592 дитини, що становить 48 % від
загальної кількості дітей віком від 0 до 6 років, які проживають на території
району. ДНЗ Залізничного району відвідує 3 дітей-сиріт, 31 дитина з
малозабезпечених родин, 3 дітей інвалідів, 192 дитини із багатодітних родин,
17 дітей потерпілих від аварії на ЧАЕС, 1 дитина, батьки якої загинули при
виконанні службових обов’язків.
Протягом 2010 року у закладах освіти Залізничного району проведено
низку капітальних ремонтних робіт. Зокрема, на виконання капітальних
ремонтно-будівельних робіт та реконструкції освітніх закладів району було
виділено з бюджету міста 4155,4 тис. грн., а саме із загального фонду – 551,3
тис. грн. та з бюджету розвитку міста – 3604,1 тис. грн. Це на 3127,7 тис. грн.
більше порівняно із 2009 роком.
Відділ освіти на виділені кошти уклав 31 договір на виконання робіт.
Роботи згідно з договорами виконані. Станом на сьогоднішній день із
загального фонду профінансовано 45,65 тис. грн., а з бюджету розвитку –
1662,6 тис. грн. Заборгованість по загальному фонду становить 505,66 тис.
грн., з бюджету розвитку міста -1941,5 тис. грн.
Протягом 2010 року відділом освіти були виконані такі ремонтнобудівельні роботи:
- відремонтовано руберойдні покрівлі у 11 закладах освіти (ДНЗ №№
114, 136, 127, 30, СЗШ №№ 15, 67, 60, 65, Львівський художній ліцей,
навчально-виховний комплекс "1,2,3", початкова школа "Світанок") та
облаштовано шатровий дах у Центрі туризму і краєзнавства "Левандівка";
- замінено у 9 установах старі вікна на металопластикові (ДНЗ №№ 1, 86,
114, НВК "1,2,3", початкова школа "Світанок", СЗШ №№ 18, 67, 75, 77);
- відремонтовано системи опалення у 5 закладах освіти (СЗШ №№ 68,
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75, навчально-виховний комплекс "Гроно", гімназія "Євшан", ДНЗ № 127)
- влаштовано 6 павільйонів у 5-ти дошкільних навчальних закладах (ДНЗ
№№ 51, 127, 114, 1, 2);
- замінено огорожу у ДНЗ № 136;
- зроблено капітальний ремонт санвузлів у СЗШ №№ 15, 18.
Проведення заміни електроламп, віконних блоків та ремонту інженерних
мереж дало можливість досягти економії споживання енергоресурсів, а саме:
електроенергії – 44,3 тис. кВт, газу – 11,2 тис. м³, холодної води – 11,5 тис. м³.
Споживання теплової енергії збільшилося у зв'язку з тим, що
опалювальний сезон у 2010 році розпочався з 05.10.2010.
За 2010 рік загальна сума видатків для утримання установ освіти
становила – 83 154,6 тис. грн., з них працівникам установ освіти Залізничного
району нараховано і виплачено заробітну плату в сумі 47 509,8 тис. грн. та
здійснено перерахунок нарахувань по фондах на виплачену заробітну плату в
сумі 17 392,8 тис. грн.
Протягом 2010 року для забезпечення харчування дітей дошкільного
віку використано коштів на суму 3 621,4 тис. грн., безкоштовного харчування
дітей початкових класів та дітей пільгових категорій – 2890 тис. грн.
Зусиллями батьків та спонсорів проведені поточні ремонтні роботи та
придбано матеріалів на суму понад 700 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 655,7 тис. грн.
Станом на 01.01.2011 на обліку у відділі у справах дітей перебувало 109
неповнолітніх, з них 45 дітей-сиріт, 58 дітей, позбавлених батьківської опіки, 6
дітей з сімей, які опинились в скрутних життєвих обставинах.
Протягом 2010 року вилучено з сімей, які не виконують своїх
батьківських обов’язків, шестеро дітей. Залізнична районна адміністрація
скеровала до суду 8 позовних заяв щодо позбавлення батьків батьківських
прав (з них 4 розглянуто судом та прийнято рішення про позбавлення
батьківських прав). Окрім того, надано 29 висновків на позбавлення одного з
батьків батьківських прав.
У 2010 році 18 дітям надано статус дитини-сироти, дитини, позбавленої
батьківського піклування, з них 2 дітей влаштовано у дитячий будинок
сімейного типу, 8 дітей під опіку (піклування), 2 дітей усиновлено, 5
влаштовано у заклади для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, 1 дитина перебуває в сім'ї родичів, які будуть брати над нею опіку.
На облік у відділ у справах дітей у 2010 році поставлено 12 дітей, котрі
можуть бути усиновлені, 7 сімей, які бажають усиновити дитину. 9 сімей у
2010 році усиновили 10 дітей. Внутрісімейно усиновлено 4 дітей.
За сприянням відділу у справах дітей проводиться ремонт у квартирі
дітей, позбавлених батьківського піклування. За спонсорські кошти проведена
заміна вхідних дверей в квартирі дитини-сироти та кімнатних дверей в
квартирі дитини, позбавленої батьківського піклування.
Проводиться профілактична робота спільно з навчальними закладами
району. У 2010 році було проведено 30 бесід та лекцій з дітьми під час тижнів
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правових знань у навчальних закладах, 102 бесіди та консультацій за місцем
проживання дітей.
Дітям сиротам та позбавленим батьківського піклування надаються
скерування для вступу у навчальні заклади. У 2010 році надано 14 скерувань,
одна дитина вступила до ЛНУ ім. І. Франка, решту – до училищ м. Львова.
Комісія з питань захисту прав дітей розглянула 402 звернення з питань
опіки і піклування.
Протягом звітного року в провадженні районних, апеляційних та
господарських судів перебувало 259 справ, це - 1788 судових засідань. Зокрема
Залізнична районна адміністрація подала 136 позовів. Суди заслухали та
винесли рішення у 86 справах, у яких Залізнична районна адміністрація
виступала позивачем, відповідачем, третьою стороною, з яких зокрема
задоволено на користь адміністрації – 21, відмовлено у задоволенні – 4
(адміністрація подала апеляційні скарги), залишено без розгляду 8 у зв'язку з
добровільним виконанням відповідачем позовних вимог. На користь
Залізничної районної адміністрації за справами минулих років винесено 36
рішень про демонтаж самочинного будівництва. До адміністрації пред'явлено
123 позови, залучено в якості третьої особи у розгляді 48 справ.
Міжвідомча комісією при Залізничній районній адміністрації у 2010 році
розглянула 593 справи, в т.ч. 344 щодо об’єктів самочинного будівництва, з
яких прийнято 158 розпоряджень голови адміністрації щодо проведення
демонтажу самочинно здійсненого будівництва.
Адміністративна комісія прийняла 574 постанови та наклала стягнень на
суму 81,62 тис. грн., добровільно сплачено штрафів на суму 22,11 тис. грн.
Велика різниця між накладенням та стягненням штрафів пояснюється
повільним примусовим виконанням постанов адмінкомісії виконавчою
службою.
Голова Залізничної районної адміністрації видав 1217 розпоряджень, з
них 165 кадрових.
На належному рівні відділ ведення Державного реєстру виборців
забезпечив проведення виборів Президента України та виборів до органів
місцевого самоврядування.
Протягом 2010 року до Залізничної районної адміністрації надійшло
5897 звернень громадян, з них 90 звернень з особистого прийому голови
адміністрації, 36 - повторних, 3765 звернень з приводу уточнення
персональних даних для голосування під час виборів. Загальна кількість
звернень у порівнянні з 2009 роком збільшилась на 955. Це пояснюється тим,
що у Залізничній районній адміністрації функціонує центр обслуговування
мешканців, який веде єдиний реєстр звернень мешканців та слугує
універсамом надання послуг. З усіх звернень позитивно вирішено 86,25 %,
відмовлено у вирішенні питань згідно з чинним законодавством – 2,9 % (це
переважно самочинне будівництво). Невирішено у 2010 році 127 звернень
(2,15 %), які вирішуватимуться у 2011 році. Порівняно з 2009 роком
збільшилась кількість невирішених звернень. Причина полягає в тому, що
основна частка проблемних питань у зверненнях мешканців припадає на сферу
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житлового господарства, зокрема ремонт покрівель, утеплення стін, ремонт
систем опалення, що недостатньо фінансується з міського бюджету. У
Центральну міську диспетчерську службу протягом 2010 року звернулися 3752
мешканці Залізничного району. Більш тривалого реагування потребують
звернення, вирішення яких відноситься до компетенції служб району, що не
перебувають у безпосередній підпорядкованості районної адміністрації (ЛКП
"Залізничнетеплоенерго", ЛКП "Львівсвітло", ЛМКП "Львівводоканал" та
інші).
Личаківська районна адміністрація
Личаківський район м. Львова утворений у 1969 році. Район розміщений
у східній частині міста і займає територію площею біля 28 кв. км, до складу
району, як адміністративної одиниці, входить м. Винники площею 7 кв. км.
Населення району на 01.01.2011 року складає 118,3 тис. осіб, в тому
числі у м. Винники – 15,7 тис. осіб.
У межах Личаківського району є 295 вулиць загальною площею 1285,2
тис. кв. м; 687,5 га території Личаківського району займають зелені зони, а
саме: регіональний ландшафтний парк "Знесіння", лісопарк "Погулянка",
урочище "Майорівка", парк на вул. Личаківській та 22 сквери.
На території Личаківського району розташовано 27 промислових
підприємств, 15 банківських установ, 7 науково-дослідних установ, інші
господарюючі суб’єкти різних форм власності, а також консульство Російської
Федерації, почесні консульства Німеччини та Канади, Західне оперативне
командування прикордонних військ України.
Медичне забезпечення населення здійснюють 14 закладів охорони
здоров’я. Людьми похилого віку опікується геріатричний інтернат.
На території району знаходяться 3 вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівня
акредитації: Львівський національний медичний університет ім. Данила
Галицького, Львівський національний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій ім. С. З. Гжинського, Львівська комерційна академія, а також
навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації: будівельний технікум, технікоекономічний коледж, поліграфічний технікум, автомобільно-дорожний
технікум. У навчальних закладах навчається понад 20 тисяч студентів та учнів,
готуються лікарі, спеціалісти комунального господарства, торгівлі,
транспорту, поліграфії, будівництва.
У районі працює 21 загальноосвітня школа, 3 навчально-виховні
комплекси - школа-садок, 2 загальноосвітні навчальні заклади приватної
форми власності, 15 дошкільних навчальних закладів, 1 дитячий будинок, 6
позашкільних навчальних закладів (4 ДЮСШ та 2 БДЮТ).
Для оздоровлення та відпочинку населення в районі функціонують 3
стадіони, 8 комплексних спортивних майданчиків.
Личаківська районна адміністрація є уповноваженим власником 9
комунальних підприємств (8 ЛКП та спеціалізованого МП "Стихія").
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На території Личаківського району зареєстровано 10359 суб’єктів
господарювання, з них 6531 – фізичні особи та 3828 – юридичні особи.
Протягом 2010 року проведено 50 засідань районної комісії з питань
своєчасної сплати податків, виплати заробітної плати. Здійснено 398 виїзних
обстежень підприємств. По питаннях недотримання чинного законодавства в
оплаті праці скеровано: 66 листів у прокуратуру; 139 у Територіальну
державну інспекцію праці; 37 у Державну податкову інспекцію; 9 у районний
відділ внутрішніх справ .
Для усунення порушень законодавства про оплату праці, за актами
прокурорського реагування порушено 5 кримінальних справ у сфері оплати
праці, внесено 44 приписи і подання, задоволено 8 протестів, притягнуто 47
посадових осіб до відповідальності. За даними Пенсійного фонду
середньомісячна зарплата на підприємствах району зросла впродовж 2010 року
з 1651,8 до 1900,4 грн.
Заборгованість з виплати заробітної плати по економічно-активних
підприємствах району на кінець 2010 року становить 3,36 млн. грн.
Зменшилась заборгованість на ПП "Новбудсервіс" та КВП "Енергомонтаж".
Ліквідували
заборгованість
Львівське
відділення
державного
геологорозвідувального інституту, ТзОВ "Меркурій центр", ТзОВ "БК
"Галичина", СП у формі ТзОВ "Сейф-Варта-Редут", проте з'явився новий
боржник - ВАТ "СКБ "Дністер".
Ринковий збір у Личаківському районі справляли 10 підприємств, до
складу яких входить 11 ринків.
Станом на 01.01.2011 на території району розташовано 172 малих
архітектурних форм (МАФ), з них 157 функціонують з дозволами, 9 – без
оформлених дозволів, підлягають демонтажу - 6 (3 справи знаходяться на
розгляді у судових органах), не встановлених МАФ, які ввійшли у
перспективну схему - 21. Протягом 2010 року демонтовано 7 МАФ.
Постійно проводиться робота з ліквідації несанкціонованої торгівлі
(здійснюються спільні рейди працівниками Личаківської райадміністрації та
районного відділу внутрішніх справ), розроблено заходи з запобігання
несанкціонованої торгівлі, однак стихійна торгівля залишається на вул.
Личаківській (біля Винниківського ринку, вул. Козланюка і Тракті
Глинянському).
На виконання рішення виконкому "Про заборону реалізації алкогольних
та слабоалкогольних напоїв" спільно з районним відділом внутрішніх справ
здійснено 10 рейдів; обстежено 70 торгівельних об'єктів; складено 5
протоколів.
На території Личаківського району розташовані 5323 будинки, в тому
числі будинків комунальної власності – 1892.
Протягом року знято з балансу ЛКП 17 будинків, прийнято на баланс 1
відомчий будинок та створено 7 ОСББ за адресами: вул. Чернігівська, 23а, вул.
Некрасова, 35в, вул. Барвінських, 14, вул. Майорівці, 6, вул. Китайська, 4, вул.
Тракт Глинянський, 161-Б, вул. Пасічній, 39-В. 2 житлових будинки передано
з балансу ЛКП на баланс ОСББ (№ 4 на вул. Китайській та № 14 на вул.
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Барвінських). На кінець 2010 року у Личаківському районі налічувалося 72
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Працівники районної
адміністрації та ЛКП проводили зустрічі з мешканцями Личаківського району,
на яких їм роз’яснюють про переваги та доцільність створення ОСББ,
надається юридична та консультаційна підтримка під час створення.
У ЛКП Личаківського району при штатній чисельності 590 особи
працює 538 (в т.ч. 95 АУП, 132 робітників, 311 двірників), бракує 24 робітники
та 23 двірники.
За 2010 рік ЛКП Личаківського району отримали доходів від основної
діяльності на суму 20,1 млн.грн. при нарахуванні 19,6 млн.грн. Крім основної
діяльності, ЛКП збирали кошти за теплову енергію та гаряче водопостачання,
а також за холодне водопостачання та водовідведення.
За рахунок виділених 2,2 млн. грн. бюджетних коштів відремонтовано
покрівлі, балкони чи каналізаційні мережі капітальним ремонтом у 19
будинках і поточним ремонтом у 26 будинках.
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України на ліквідацію
стихійного лиха, що сталося 03.06.2010, було виділено та використано кошти в
сумі 353,023 тис.грн. на ремонт аварійних підпірних стінок на вул.
Тарнавського, 63 та вул. Тарнавського, 69 - вул. Толстого, 1.
Личаківська районна адміністрація використала 135,7 тис. грн., що
поступили від самочинного будівництва, для ремонту аварійних
каналізаційних мереж, тепломереж, газової мережі, демонтажу МАФ.
Відповідно до затвердженої міською радою "Програми вдосконалення
системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м. Львова
на 2010-2012 рр." для потреб Личаківського району виділено 4811,8 тис. грн. з
міського бюджету та залучено власні кошти ЛКП.
За ці кошти здійснено ремонти покрівель, балконів, будинкових та
дворових інженерних мереж (водопостачання, теплопостачання, каналізації),
прибудинкових і внутріквартальних доріг та тротуарів, а також за рахунок
коштів ЛКП відремонтовано сходові клітки, покрівлі, водостічні труби,
підвальні розводки, благоустрій та озеленення прибудинкових територій.
На території району перевізниками облаштовано 9 контейнерних
майданчиків (вулиці Керченська, 13, Конопницької, 15, Толстого, 32,
Смольського, 7, Чернігівська, 7, Піскова, 17, Лисенка, 16, Ніжинська, 9,
Сковороди, 3), замінено контейнери та встановлено контейнери для
пластмасових пляшок.
За кошти міського бюджету на території Личаківського району
влаштовано 8 дитячих майданчиків на вулицях Керченській, 11, Чернігівській,
23, Самійленка, 36, Кармелюка, 4, Китайській, 12, Пасічній, 81, Шафарика, 16,
Польовій, 29 на суму 377,2 тис.грн.
У будинках ЛКП Личаківського району є 175 ліфтів, з них термін
експлуатації у 112 перевищує 25 років. Відремонтовано 1 ліфт на вул. Медової
Печери,67.
На проведення робіт з благоустрою об’єктів комунального господарства
на 2010 рік з загального фонду міського бюджету виділено 9,8 млн. грн.
Протягом 2010 року додатково виділялись кошти на проведення робіт,
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пов’язаних з будівництвом і реконструкцією шляхів, на охорону і раціональне
використання природних ресурсів.
За 2010 рік виконано поточний ремонт вулично-шляхової мережі
Личаківського району площею 29,6 тис. кв. м. Серед них, ремонт вулиць
Черемшини, Р. Братуня, Латвійської, Опришківської, Карпатської, Зеленої
(ділянка вулиці від вул. Водогінної до вул. Генерала Тарнавського).
Влаштовано зупинку громадського транспорту на вул. Зеленій (у районі вул.
Водогінної).
Відремонтовано міжбудинкові проїзди до будинків на вулицях Івасюка,
19, Студентській, 4-6, Левицького, 19 - Павлова, 6, Самійленка, 36, Зеленій, 57, Медової Печери, 15-17 і 67-69, Некрасова, 33, Ніжинській, 33, Шафарика, 2,
Б. Хмельницького, 116 та інших, а також площадки під контейнерні
майданчики на загальну суму 854 тис. грн.
На вул. К. Левицького встановлено 32 відпочинкові лавки. Очищено
1324 і відремонтовано 32 дощоприймачі; проведено промивку 763 м дощової
каналізації, встановлено 258 п.м нових турнікетів, влаштовано металеві
огородження газонів в кількості 645 п.м. Проведено фарбування 35 зупинок
громадського транспорту, відремонтовано 3 та встановлено 1 нову зупинку на
вул. Медової Печери, 38. Влаштовано дорожню розмітку на магістральних
вулицях площею 5369 кв.м. Встановлено 45 нових дорожніх знаків та
пофарбовано 403 існуючих.
У весняний та осінньо-зимовий періоди виконувались роботи зі зняття
аварійних та сухостійних дерев, санітарної і формувальної обрізки дерев на
вулицях і прибудинкових територіях. Висаджено 105 шт. нових насаджень на
вулицях Зеленій, Пасічній, Личаківській, у скверах Верхньо-Зеленому, на вул.
Заньковецької; висаджено 18235 шт. квіткової розсади на квітниках на
вулицях Личаківській, К. Левицького, Б. Хмельницького, пл. Петрушевича, пл.
Митній, Верхньо-Зеленому сквері. Відновлено газони на вулицях
Заньковецької, Медової Печери, Переяславській. За кошти, виділені з
природоохоронного фонду, проведено зняття аварійних дерев, формувальну та
санітарну обрізку дерев, що поражені омелою в т.ч. закладах освіти.
Санітарне прибирання вулиць, скверів та зелених зон ведеться
механізованим і ручним способом, в т.ч. вакуумно-підмітальними машинами.
Система освіти Личаківського району включає 47 навчальних закладів
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. У травні 2010 року
відповідно до ухвали міської ради СЗШ № 16 та ЗВСШ № 3 реорганізовано у
ЗСШ І-ІІІ ступенів "Лідер" з різними формами навчання. Збільшилася мережа
ДНЗ. Відповідно до ухвали міської ради створено ясла-садок № 9 на вул.
Рильського, 9.
На початок 2010-2011 навчального року у школах Личаківського району
навчалося 8729 учнів, що на 303 менше ніж у 2009-2010 навчальному році.
Відповідно зменшилася мережа класів: з 370 до 361.
Дошкільні навчальні заклади району відвідувало 2793 дітей, що на 218
більше ніж у 2009 році. Додатково відкрито 1 групу у НВК с-ш "Дзвіночок".
Велася робота з облаштування двох вивільнених від оренди груп у ДНЗ № 52.
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Проводився облік дітей Личаківського району віком до 6 років.
Усіма видами харчування в загальноосвітніх навчальних закладах
охоплено 100 % учнів. Гарячим харчуванням – 52 %.
Влітку 2010 року було організовано діяльність 18 пришкільних таборів з
денним перебуванням, у яких відпочило 864 дитини. У стаціонарних
оздоровчих таборах "Ватра" та "Старт" відпочило 106 дітей. Спортивні школи
та будинки школяра Личаківського району оздоровили 516 дітей.
У 2010 році налагоджено облік споживання та аналіз дотримання лімітів
споживання енергоресурсів закладами освіти Личаківського району. По усіх
енергоносіях дотримано встановлених лімітів споживання, а по електроенергії,
газу та воді досягнуто економії, що дало можливість зекономити 425,4 тис.грн.
Протягом 2010 року у закладах освіти Личаківського району проведено
ремонтно-будівельних робіт на суму 7, 2 млн.грн.
На кінець 2010 року у школах Личаківського району навчалось соціальнонезахищених дітей: 70 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
86 дітей-інвалідів, 273 дітей з малозабезпечених сімей, 803 дітей з
багатодітних сімей, 44 дитини, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС, 4 дітей,
батьки яких загинули при виконання службових обов’язків.
Перебувало на обліку 96 дітей, зокрема 33 сиріт, 55 позбавлених
батьківського піклування, 8 дітей, які опинились в складних життєвих
обставинах. Протягом 2010 року 19 дітям надано статус дитини-сироти, чи
дитини, позбавленої батьківського піклування, 17 дітей влаштовано під опіку
(піклування), 15 дітей влаштовано у навчально-виховні заклади, з них 12 у
дитячі будинки та будинки дитини, 1 дитину у притулок для дітей.
Усиновлено 15 дітей, з них 10 - усиновителями з України, 3 - внутрісімейне
усиновлення додаток.
У 2010 році проведено 156 бесід з дітьми та 123 бесіди з батьками щодо
належного виконання обов'язків по утриманню, вихованню, навчанню дітей.
Надано адресну допомогу 128 дітям.
Спільно з працівниками міліції проведено 8 рейдів, під час яких виявили
9 дітей, яких було повернуто до шкіл та в сім’ї.
Представляючи інтереси дітей взято участь у 339 судових засіданнях.
Впродовж 2010 року у Личаківській районній адміністрації
зареєстровано та розглянуто 2362 письмових звернень громадян додаток. З
них:
- міжвідомча комісія розглянула 325 звернень, це, в основному, надання
дозволу на реконструкції, перепланування, узаконення добудов ;
- комісія з питань захисту прав дитини розглянула 283 звернення
громадян – це надання дозволу на продаж квартир батькам з врахуванням
інтересів дітей, позбавлення батьківських прав, влаштування неповнолітніх у
будинок дитини, влаштування школярів у школи-інтернати;
- адміністративна комісія при Личаківській районній адміністрації
розглянула і винесла 285 постанов у справах про адміністративні
правопорушення. Накладено адміністративних стягнень у вигляді штрафу на
30,7 тис. грн.
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На особистому прийомі голови Личаківської районної адміністрації
побувало 63 особи. Розглядались питання стосовно роботи житловокомунальних служб, експлуатації, ремонту, переобладнання будинків та
квартир житлового фонду, ремонт мереж тепло- та електропостачання.
У порівнянні з попередніми звітними періодами кількість колективних
звернень збільшилась, що пов’язано із збільшенням кількості ОСББ, де
звернення готує голова об’єднання від імені коллективу мешканців.
Також, збільшилась кількість повторних звернень, що спричинено
невдоволенням мешканців з приводу проведення підтримуючих ремонтів
взамін капітальних, недостатнім фінансуванням та переносами термінів
виконання ремонтних робіт.
Протягом 2010 року представники Личаківської районної адміністрації
прийняли участь в розгляді 525 судових справах, у яких прийнято 177 рішень.
Впродовж 2010 року надавалася правова допомога ЛКП району з
підготовки позовних заяв і участі у судових засіданнях про стягнення
заборгованості за комунальні послуги.
Протягом 2010 року ЛКП Личаківського району подали до суду 980
позовних заяв про стягнення заборгованісті за надані житлово-комунальні
послуги з мешканців на суму 1,5 млн. грн., ухвалено 723 судових рішення,
якими задоволено позови ЛКП на суму 1,04 млн. грн. На розгляді у суді
перебуває 425 справ на суму 738 тис. грн.
Працівники районного центру обслуговування мешканців надають
мешканцям району усі види інформаційно-консультаційних послуг з питань,
віднесених до компетенції міської ради, здійснюють прийом і реєстрацію
документів, запис до керівництва.
У 2010 році районна адміністрація забезпечила проведення виборів
Президента України та до місцевих органів влади в Личпківському районі.
Сихівська районна адміністрація
Площа Сихівського району – 1756,7 га., чисельність населення району
станом на 01.01.2011 становить 151,4 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 1695 житлових будинків загальною
площею 4456,85 тис. кв. м, 109 вулиць, 1 проспект, 1 майдан, протяжність яких
складає 106,5 км, 2 парки ("Залізна вода" та "Імені Папи Римського Івана
Павла ІІ"), лісопарк "Зубра", 5 скверів.
Сума надходжень податків з доходів фізичних осіб до міського та
державного бюджетів за 2010 рік становить 156135,4 тис.грн.
За січень – грудень 2010 року до бюджету м. Львова від платників
Сихівського району надійшло доходів в сумі 15420,8 тис. грн.
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За 2010 рік повністю забезпечено фінансування видатків по заробітній
платі, енергоносіях, харчуванню.
У 2010 році спрямовано на захищені статті бюджету: на заробітну плату
– 54509,5 тис. грн., на нарахування на заробітну плату – 19623,4 тис. грн., на
медикаменти – 45,5 тис. грн., на продукти харчування – 6900,3 тис. грн., на
енергоносії – 11893,2 тис. грн.
Податку з доходів фізичних осіб надійшло на суму 84177,0 тис. грн.
Рівень виконання планових показників зі збору за паркування
автотранспорту за 2010 рік становить 100,1 % (при планових показниках
1058,6 тис. грн., фактичне надходження становить 1059,8 тис. грн.)
Рівень виконання планових показників ринкового збору за 2010 рік
становить 100,1 % - фактичне надходження 2557,9 тис. грн.
Сихівський район займає перші місця по кількості зареєстрованих
суб’єктів підприємницької діяльності, яких станом на 2010 рік вже було 10 217
фізичних осіб та 4 154 юридичних осіб, і ця кількість постійно зростає. Так у
2010 році платниками податків стали - 915 фізичних осіб та 238 юридичних
осіб. Платниками окремих видів податків стали 85 юридичних осіб та 29
фізичних осіб.
Відповідно, протягом 2010 року зріс рівень сплати ПДФО – з 5 млн.
639,3 тис. грн. у січні 2010 року до 9 млн. 563,7 тис. грн. у грудні 2010 року. І
хоч у 2010 році спостерігалось зростання рівня сплати ПДФО порівняно з 2009
роком (на 2 млн. 488,23 тис. грн.), але на жаль, на рівень докризового періоду
2008 року цей показник ще не повернувся.
За даними Управління Пенсійного фонду середня заробітна плата на
підприємствах Сихівського району протягом 2010 року зросла з 1983,92 грн.
до 2116,71 грн. (на 6,2 %).
На виконання заходів, затверджених міською комісією з питань
забезпечення своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових
платежів, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, детінізації
заробітної плати проведено 50 засідань районної комісії, на яких заслухано 556
керівників підприємств та приватних підприємців по питаннях мінімізації
заробітної плати, проведено 308 виїзних обстежень.
Протягом 2010 року заборгованість з виплати заробітної плати
зменшилась на 2 млн. 351,2 тис. грн. та станом на 01.12.2010 склала 2 млн.
586,8 тис. грн. На виконання заходів з погашення заборгованості з виплати
заробітної плати на засіданнях районної комісії заслухано 113 керівників
підприємств та організацій; скеровано 119 листів у прокуратуру Сихівського
району та Територіальну державну інспекцію праці.
Прокуратурою Сихівського району відкрито 7 кримінальних справ по ст.
175 Кримінального кодексу України щодо невиплати заробітної плати та 5
кримінальних справ щодо неоформлених трудових відносин.
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 311 малих архітектурних форм, розташованих на території району,
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дозволи отримали 283. Решта суб'єктів підприємницької діяльності подали
документи на розгляд для отримання документів на землекористування.
Демонтовано 6 МАФ без дозвільних документів, ще по 2-х МАФ
Господарським судом Львівської області винесено рішення про задоволення
позову Львівської міської ради щодо демонтажу МАФ та приведення ділянки
до попереднього стану.
За участю працівників Сихівської районної адміністрації спільно з
представниками Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області
протягом 2010 року проводились рейди із недопущення несанкціонованої
вуличної торгівлі на території Сихівського району, внаслідок яких зменшилась
кількість випадків стихійної торгівлі на вул. М. Драгана,1 та на просп.
Червоної Калини, 109.
На виконання рішень виконавчого комітету від 24.09.2010 № 1272 "Про
заборону реалізації алкогольних напоїв", від 01.10.2010 № 1319 "Про внесення
змін до рішення виконавчого комітету від 24.09.2010 № 1272" та від 20.12.2010
№ 1768 "Про заборону роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними
напоями та пивом (крім безалкогольного)" протягом 2010 року здійснено 35
спільних рейдів за участю Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській
області та представників районної адміністрації з виявлення фактів продажу
алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об’єктах
торгівлі та МАФ, розташованих на території Сихівського району.
Виявлено та зареєстровано 6 порушень та складено 6 протоколів про
адміністративне правопорушення, згідно ч.2 ст.156 КУпАП. Розглянуто на
адміністративній комісії 4 протоколи та накладено адміністративне стягнення
у вигляді штрафу. В результаті проведеної роботи, за даними Сихівського РВ
ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області, зменшилась кількість дрібних
злочинів, скоєних у нетверезому стані.
Відділ житлового господарства координує роботу 8 комунальних
підприємств, що обслуговують житловий фонд району.
На кінець 2010 року заборгованості з виплати заробітної плати перед
працівниками ЛКП немає. Найвища заробітна плата у 2010 році була у ЛКП
"Старий Сихів" та у ЛКП "Житловик-С", найнижча – у ЛКП "Новий Львів".
Протягом 2010 року фінансовий стан ЛКП був задовільним, збиткових
підприємств не було.
Квартирна плата за 12 місяців 2010 року зібрана на 100,1 % (32651 тис.
грн.). Разом з тим заборгованість минулих періодів по квартирній платі
складає 1559.5 тис. грн.
За центральне опалення у 2010 році від мешканців поступило 98,1 %
оплати. За 2010 рік недоотримано доходів за теплопостачання та гарячу воду
на суму 1805 тис. грн. Заборгованість станом на 01.01.2011 – 11680,5 тис. грн.
Мешканці за холодну воду протягом 2010 року розрахувалися на 99,8 %.
За 2010 рік за спожиту холодну воду незібрано 17 тис. грн. Станом на
01.01.2011 заборгованість - 932,0 тис. грн.
Налагоджена співпраця з судом та виконавчою службою щодо стягнень
заборгованостей за комунальні платежі.
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За 12 місяців 2010 року подано в суд 3238 позовних заяв на суму 4999,5
тис. грн., розглянуто судом 2902 позовних заяв на суму 4656,0 тис. грн.
Залишились не розглянутими 453 позовних заяв.
За 2010 рік передано у виконавчу службу Сихівського району 1690
виконавчих листів на суму 2775.0 тис. грн., по яких відкриті виконавчі
провадження. Стягнуто виконавчою службою 1597.5 тис. грн. Спільно з
виконавчою службою протягом року проведено 605 рейдів. За 2010 рік
накладено 481 арешт на квартири та автомобілі на суму 1218,9 тис. грн.
За кошти міського бюджету Сихівською районною адміністрацією
проведено ремонт: покрівель, сходових кліток, електрощитових, систем теплота водопостачання; утеплення стін, герметизацію міжпанельних швів на
загальну суму 2070,8 тис.грн.
З метою запровадження пілотного проекту для забезпечення
збалансованого
теплопостачання
перших
та
останніх
поверхів
багатоквартирних будинків проведено модернізацію систем теплопостачання
(із встановленням підсилювальної станції циркуляції мережевої води у
внутрішніх системах опалення будинків (на зворотному трубопроводі) у 3
будинках на суму 149,6988 тис. грн.
Для забезпечення мешканців цілодобовим холодним водопостачанням
проведено модернізацію систем водопостачання (встановлено станцію
підкачування води) в 1 будинку на суму 31,9764 тис. грн.
Житлово-комунальні підприємства Сихівського району за рахунок
коштів, отриманих за квартирну плату, провели ремонти: покрівель у 358
будинках загальною площею 15401 кв.м, водостічних труб у 141 будинках,
відремонтовано та пофарбовано 173 сходових кліток у 84 будинках, цоколів у
162 будинках, відремонтовано 445 дверей та 945 вікон у під'їздах житлових
будинків; проведено фарбування газових труб у 126 будинках. Всього
використано 7553,8 тис. грн.
На виконання заходів з підготовки житлового фонду до зими проведено
ремонт: 383 системи центрального опалення, промивку 37 систем ЦО; 154
систем гарячої води, 6 опалювальних печей; підготовлено 808 елеваторних
вузли; утеплено під'їзди та сходові клітки у 646 будинках, горища - у 414
будинках, підвали - у 481 будинках.
На території Сихівського району функціонувало 84 об'єднання
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та 2 асоціації ОСББ на 20 та
5 житлових будинків ("Сихівчани" та "Оберіг"). Протягом 2007–2009 років
спостерігалася тенденція до збільшення кількості ОСББ, а саме: у 2007 році
створено 8 таких об'єднань, у 2008 році – 12, у 2009 році – 13, у 2010 році
створено також 13 ОСББ. Об’єднання отримують бюджетні кошти та
самостійно, на власний розсуд, проводять ремонти та переобладнання в
будинках.
Для збереження та належної експлуатації житлового фонду була
розроблена програма "Програма вдосконалення систем управління, ремонту та
обслуговування житлового фонду м Львова на період 2010-2012 років", що
дало можливість залучити та раціонально використати кошти міського
бюджету та кошти ЛКП для проведення поточних ремонтів покрівель у 27
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будинках на суму 1913,589 тис. грн.; ремонтів підвальних розводок у 18
будинках на суму 343,801 тис. грн.; внутріквартальних доріг і тротуарів,
встановлення поребриків і бордюрів на суму 2047,871 тис. грн.; формовки та
зрізки дерев, ремонту дощової каналізації на суму 179,877 тис. грн. Всього
освоєно 4 485,1 тис. грн.
Міжвідомча комісія розглянула 40 фактів самовільного будівництва, в
результаті чого 33 об'єкти погоджено, прийнято рішення про демонтаж 7
об’єктів. На поточний ремонт житлового фонду використано 136,9 тис. грн.,
отриманих від санкцій за самочинне будівництво.
У Сихівському районі працюють 3 перевізники по вивозу ТПВ, за
рахунок яких встановлено 23 критих контейнерних майданчики. У 2010 році
окрім металевих сіток для ПЕТ- пляшок розпочато встановлення окремих
контейнерів для скла, макулатури та дерева.
Для забезпечення якості проведених робіт та моніторингу комунальних
підприємств у під’їздах житлових будинків встановлені інформаційні дошки,
на яких постійно розміщується інформація про графіки миття сходових кліток,
використання коштів по будинках, показники енергозбереження тощо
Для вчасного реагування на аварійні та проблемні ситуації у
Сихівському районі створений "Центр обслуговування мешканців", який
безпосередньо співпрацює з "Центральною міською диспетчерською
службою". Термін виконання отриманих звернень мешканців в середньому
складає 6 годин.
За 12 місяців 2010 року на утримання об’єктів благоустрою Сихівського
району освоєно 16862,0 тис.грн. Рух фінансів проводився згідно з помісячними
планами.
На обслуговуванні відділу комунального господарства знаходилося 4
шляхопроводи, 81,5 км доріг, 77,2 км тротуарів.
Протягом 12-ти місяців 2010 року на магістральних вулицях Сихівського
району, а саме: вул. Зеленій, вул. Хуторівці, просп. Червоної Калини, вул.
Сихівській, вул. Кавалерідзе, мікрорайоні "Новий Львів" та інших, в т.ч. на
шляхопроводах, виконано поточний ремонт асфальтобетонного покриття із
залученням машини для вирізки відпрацьованого асфальтобетонного покриття
"Virtgen", а також спеціальної машини з поточного ремонту
асфальтобетонного покриття типу "Madpacher". Значно покращився стан
внутрішньоквартальних та прибудинкових доріг у зв’язку з проведенням
ремонтних робіт по програмі "Толока".
Загальна площа виконаного поточного ремонту асфальтобетонного
покриття магістральних вулиць та тротуарів складає 51169,6 кв.м (в т.ч.
програма "Толока" - 16144,0 кв.м).
У 2010 році за кошти, виділені з бюджету розвитку міста в сумі 750,0
тис. грн., проведено реконструкцію вулиць Липової Алеї, 5, вул.
Білоцерківської, 2а, вул. Трильовського, 27а-29, вул. Стрийська, 87-93 загальною площею 6329,6 кв.м.
Крім цього, постійно проводилась робота з експлуатації дощової
каналізації та очистки дощоприймачів. Проведено ремонт колекторів дощової
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каналізації на вулицях Максимовича, 3, Кос-Анатольського, 12, Стрийській,
61, Пасічній, 125. В цілому на виконання даних робіт освоєно 7504,5тис. грн.
За кошти міського та державного бюджету проведено реконструкцію
вулиць Стрийської та Соняшникової.
За участю підприємств району відремонтовано дорожнє покриття на вул.
Дж. Вашингтона (гіпермаркет "Метро") на суму 1700 тис. грн., вул. Надійній
(підприємства "Техно-ваги", "Сандора") на суму 686 тис. грн.
Для забезпечення безпеки руху пішоходів у місцях інтенсивного руху
автотранспорту влаштовано 126 м/п турнікетної огорожі на вул. Зубрівській,
вул. Сихівській, просп. Червоної Калини, вул. Хуторівці; пофарбовано існуючі
турнікети площею 8125 кв.м і відремонтовано 180 кв.м на суму 210,0 тис. грн.
Нанесено дорожню розмітку на магістральних вулицях, а саме:
Стрийській, Чмоли, Козельницькій, Панаса Мирного, Пасічній, Сихівській,
Стрийській, Хуторівці, Зелена, Дністерській, проспект Червоної Калини та
інших загальною протяжністю 48,74 км та нанесено написи "Школа" на суму
267,0 тис. грн., розмітку "Зебра" холодним пластиком 73 кв.м. на суму 21,9
тис. грн.
Спільно з інспекторами відділу організації з безпеки руху УДАІ м.
Львова проводилися комісійні весняні та осінні обстеження технічного стану
вулично-дорожньої мережі. При виявленні відділом УДАІ м. Львова технічних
недоліків в утриманні вулично-дорожньої мережі (організації безпеки
дорожнього руху) скеровувалися приписи у Сихівську районну адміністрацію
для реагування та вжиття відповідних. У 2010 році встановлено 61 шт. нових
дорожніх знаків та проведено ремонт (заміну), пофарбування 515 шт. стійок
існуючих дорожніх знаків.
Відповідно до прийнятого рішення міської комісії з безпеки руху
влаштовано заїзну кишеню для громадського транспорту на вул. Кавалерідзе
(біля СЗШ № 95).
У 2010 році з місцевого бюджету на утримання зелених насаджень
загальною площею 64 га освоєно 1750,0 тис. грн.
У Сихівському районі протягом 2010 року об’єкти озеленення
утримувались у належному санітарному стані, було проведено трьох - шести
разові покоси газонів. Виконані роботи з формовки крон дерев та обрізки гілок
від мережі зовнішнього освітлення, зняття аварійних та сухостійних дерев,
вжито заходів для боротьби з омелою, проведена стрижка живої огорожі на
вулицях Зеленій і Луганській, на що було освоєно – 164 тис. грн. Окрім цього,
з міського бюджету (з природоохоронного фонду) було виділено та освоєно
цільові кошти на суму 110 тис. грн. для проведення заходів боротьби з омелою
білою, на зняття сухостійних та аварійних дерев на території Сихівського
району, на розчистка схилу вул. В. Стуса.
Вперше були залучені кошти на посадку декоративних дерев: 20 сакур,
15 лип, і 100 кленів.
Протягом 2010 року продовжувались роботи з благоустрою парку ім.
Папи Римського Івана Павла ІІ: влаштовані пішохідні доріжки, встановлено 20
лавок та 240 ліхтарів.
Освітлено близько 97 відсотків магістральних доріг та 92 відсотки
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внутріквартальних вулиць. Підприємства та організації району залучалися до
підсвіток на фасадах будівель.
У червні 2010 року на території району підчас двох буревіїв було
повалено 452 дерев. На ліквідацію було виділено та освоєно 192 857 грн., з
яких 150 857 грн. з Державного бюджету України та 42 тис. грн. з міського
бюджету.
Для зменшення людського фактору у санітарному прибиранні
магістральних вулиць району активно використовувалась вакуумна машина.
Об’єкти санітарної очистки утримувались у задовільному стані, Сихівський
район постійно справлявся з прибиранням магістральних доріг для чого,
особливо в зимовий період, залучались два грейдери з підприємств
Сихівського району та інша необхідна техніка.
Видатки на санітарну очистку в районі становили 5156,0 тис. грн., з них
на механізоване прибирання 1190,402 тис. грн., вакуумну машину 156,0 тис.
грн.
У 2010 році службою погоджень та видачі дозволів видано 183 дозволів
звичайних і 522 аварійних. Вдвічі зменшилась кількість витоків води та
аварійних розрить.
На території Сихівського району функціонував 41 навчальний заклад.
Незважаючи на зменшення мережі класів та учнів у перший клас 2010 року
пішли 1450 учнів, що на 92 дітей більше у порівнянні з минулим роком.
Впродовж останніх років зменшилась кількість учнів, які навчаються в другу
зміну (таких дітей 150).
У 2010 році закінчили школу і отримали атестати про повну загальну
середню освіту 916 учнів, з них 37 нагороджені золотими медалями та 8 –
срібними. Поступили у ВНЗ 809 випускників. Учасниками зовнішнього
незалежного оцінювання(ЗНО) були 875 одинадцятикласників.
П’ятеро обдарованих учнів району стали у 2010 році стипендіатами
міського голови, а відзнаку Президента України отримали троє учнів –
переможці Всеукраїнських предметних олімпіад: за найвищий у Львівській
області та в Україні результат на ЗНО-2010.
На території Сихівського району функціонують 2 музичні школи та 5
позашкільних навчальних заклади: Дитяча школа народних мистецтв, Центр
дитячої та юнацької творчості, Дитячий центр туризму, спорту та екскурсій,
Дитяча юнацька спортивна школа № 3 - організовують роботу з дітьми за
напрямками:
художньо-естетичний,
туристсько-краєзнавчий,
екологонатуралістичний, спортивний. Міжшкільний навчально-виробничий комбінат
забезпечує допрофільну підготовку учнів Сихівського району за напрямками:
автосправа, менеджер з продажу. Всього у 288 гуртках та класах поза школою
охоплено вихованням та навчанням 3938 дітей. Гуртківці були учасниками та
організаторами районних, міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних
виставок, фестивалів, конкурсів, змагань та здобули багато перемог. Творчі
колективи позашкільних закладів є незмінними учасниками свят для громади
Сихова.
У Сихівському районі проживає 9326 дітей дошкільного віку. Охоплено
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вихованням у дошкільних навчальних закладах 64 % таких дітей. Тому є
необхідність у створенні 50 груп. Разом з тим ведуться роботи з відновлення
ДНЗ № 78 на вул. Чукаріна, 9, який буде здано в експлуатацію у 2011 році,
розробляється проектно-кошторисна документація для відновлення садочку на
вул. Зубрівській, 9 на 11 груп, будується комплекс "Школа-садок" у
мікрорайоні "Сихів-18" на 12 класів та 7 груп.
У закладах освіти встановлено 492 комп’ютери, 19 мультимедійних
проекторів. Обладнані комп’ютерами 10 шкільних бібліотек. 22 навчальних
заклади підключені до Інтернету. Успішно працює Дистанційний центр
навчання на базі НВК "Школа-гімназія "Сихівська". Проведені ремонтні
роботи, на які відділом освіти та школами Сихівського району у 2010 році
освоєно 3 070,8 тис. грн., управлінням освіти – 2 264,1 тис. грн. Введено в дію
2 басейни в СЗШ №84 та НВК "Школа-гімназія "Сихівська".
Протягом 2010 року в закладах освіти проведено ряд заходів щодо
енергозбереження, зокрема: проведено "День енергії"; НВК "Школа-ліцей"
Оріяна" включена у програму "Енергоефективні школи"; проведено швидкісні
скануючі енергоаудити будівель навчальних закладів Сихівського району за
методологією НЕФКО (Північно-економічна фінансова корпорація); у рамках
проекту "Пільгове кредитування енергозбереження" за кошти міського
бюджету частково замінено вікна та проведено реконструкцію систем
опалення, водопроводу, каналізації у СЗШ № 84, НВК "Школа-гімназія
"Сихівська" включена у програму "Енергетична модернізація навчального
закладу", яка передбачає утеплення стін, заміну віконних конструкцій,
модернізацію внутрішньої системи теплопостачання за кошти ЄС та міського
бюджету.
В результаті проведеної роботи щодо економії енергетичних ресурсів
навчальними закладами, за результатами моніторингу споживання
енергоносіїв закладами освіти м. Львова у 2010 році, Сихівський район зайняв
перше місце.
У 2010 році на утримання освітньої галузі Сихівського району
використано 97 910,9 тис. грн., що на 14 696,6 тис. грн. більше ніж у 2009 році.
Зокрема, збільшились видатки на зарплату педагогічним працівникам,
капітальні ремонти, харчування дітей, енергоносії.
Безкоштовним харчуванням в школах було охоплено 5147 дітей.
У шкільних басейнах проводилися заняття для дітей пільгових категорій.
Діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, отримали допомогу
у розмірі 500 грн. кожен, а при закінчені школи вони отримали додаткову
допомогу у розмірі 3100 грн. кожен.
Влітку 2010 року організовано відпочинок для 458 дітей у пришкільних
та стаціонарних таборах.
Здійснювався соціальний захист та супровід над 117 дітьми-сиротами та
дітьми, позбавленими батьківської опіки.
Проведено 34 рейди "Діти вулиці", "Урок" під час яких виявлено 16
дітей, з яких 4 влаштовано у притулок для неповнолітніх ЛОДА, 12 повернено у сім’ю та навчальні заклади.
Надано сприяння у влаштуванні у навчальні заклади 7 дітей; у Будинки
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дитини, інтернатні заклади – 5 дітей, під опіку, піклування - 19 дітей, у
прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу - 1 дитина. З числа дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, усиновлено 5 дітей.
Ініційовано: відібрання 1 дитини від матері без позбавлення її
батьківських прав, позбавлення 14 батьків батьківських прав відносно 14
дітей, притягнення 16 батьків до адмінвідповідальності за неналежне
виконання батьківських обов’язків та прийнято участь у 320 судових
засіданнях по захисту прав дітей.
Ініційовано погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, на суму більш ніж 30
тис. грн.
З метою профілактики злочинності, бездоглядності та жебрацтва серед
неповнолітніх організовано та проведено для дітей, які перебувають на обліку
у відділі у справах дітей: заняття з плавання у басейні "Дельфін", скеровано у
літні оздоровчі табори, організовано екскурсії у м. Городок та у Карпати (табір
"Полонина"), надано подарунки до Великодніх свят та до свята Миколая.
Проведено бесіди на правову тематику з дітьми, профілактично–
попереджувального характеру з батьками. Внаслідок проведення відповідної
профілактичної роботи та заходів рівень підліткової злочинності знизився у
два рази в порівнянні з 2009 роком (у 2009 році скоєно 21 злочин, а у 2010 році
– 10).
В судовому провадженні, як у судах загальної юрисдикції так і в
господарському та апеляційних судах, стороною (в тому числі як 3 особа) по
справах, у яких виступає Сихівська районна адміністрація, знаходилося 139
судових справ. На користь Сихівської районної адміністрації задоволено 23
судових позови із 26 поданих, з них ще на розгляді перебуває 2 справи. Із 22
справ, де відповідачами була Сихівська районна адміністрація, 15 рішень
винесено на користь районної адміністрації. Прийнято участь у 422 судових
засіданнях.
Адміністративна комісія винесла 267 постанов та наклала
адміністративних стягнень на суму 63 998 грн.
У 2010 році голова Сихівської районної адміністрації видав: 738
розпоряджень з основної діяльності, з них: 298 з питань опіки та захисту
майнових інтересів дітей, 91 з питань міжвідомчої комісії, 349 з інших питань;
235 розпоряджень з кадрових питань.
За 2010 рік у Сихівську районну адміністрацію надійшло 1320 звернень
громадян, з них найбільша кількість - з питань житлово-комунального
господарства. Це питання ремонту покрівель, міжпанельних швів у будинках,
перерахунок коштів за незадовільне тепло- та водопостачання (питання
вирішуються позитивно). Поступило 1136 листів від юридичних осіб; 495
нормативних документів.
Відділ ведення Державного реєстру виборців впродовж 2010 року
проводив роботу щодо підготовки проведення виборів Президента України та
до місцевих органів влади. Станом на 31.12.2010 в АІТС "Державний реєстр
виборців" у Сихівському районі м Львова зареєстровано 118 724 виборців.
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Протягом 2010 року Сихівська районна адміністрація активно
співпрацювала з Радою директорів підприємств, Радою самоорганізації
населення Сихівського житлового масиву, громадськими організаціями,
політичними партіями та релігійними громадами з питань організаційномасової роботи та соціального захисту громадян, а також з місцевою газетою
"Шувар-інфо", що розповсюджується безкоштовно та постійно веде діалог між
мешканцями та представниками влади.
Налагоджена співпраця з депутатами міської ради нового скликання,
зокрема: 9 і 27 грудня 2010 року проведено спільні засідання з керівництвом
Сихівської районної адміністрації по ознайомленню з роботою відділів та
основними проблемами.
Для територіальної громади проведено 8 суспільно-політичних заходів
спільно з ЛКП "КОЦ ім. О.Довженка", церквою Різдва Пресвятої Богородиці
та громадськими організаціями, а саме: День міста, 10 років Сихівського
району, День Матері, День Незалежності, районні фестивалі "Пісня серця",
"Різдвяна радість". Вже традиційно у Сихівському районі на Різдвяні та
Новорічні свята прикрашається ялинка на площі перед Культурно-освітнім
центром ім. О. Довженка. Кошти на новорічні прикраси надали підприємці
району.
Для малозабезпечених сімей, дітей сиріт та дітей позбавлених
батьківської опіки районною адміністрацією разом з церквою Різдва Пресвятої
Богородиці надано 450 святкових наборів до Великодніх свят та 440
подарунків до свята Миколая.
На територій Сихівського району ведеться будівництво одного з
основних об’єктів до "Євро-2012" - стадіону.
У 2010 році запущено новий соціальний маршрут № 5, який
обслуговують комфортабельні та великі ЛАЗи, продовжено тролейбусну лінію
до ТЦ "Зубра" та заплановано її продовження від проспекту Червоної Калини
по вул. Вернадського до стадіону, будується торгівельний комплекс ТзОВ
"Замок" на вул. Сихівській, 16, запланована реконструкція промислового
ринку на вул. Манастирського.
Франківська районна адміністрація
Площа території Франківського району становить 18,9 кв. км. За даними
Головного управління статистики у Львівській області розрахункова
чисельність населення Франківського району м.Львова станом на 01.01.2011
складала 148,9 тис. осіб, що становила 19,6 % від загальної чисельності
мешканців міста.
Ухвала Львівської міської ради від 14.05.2010 № 3543 "Про міський
бюджет м. Львова на 2010 рік" затвердила загальний обсяг видатків бюджету
Франківської районної адміністрації на 2010 рік в сумі 129 494,6,0 тис. грн., з
них 115 072,0 тис. грн. - загальний фонд та 14 422,6 тис. грн. – спеціальний
фонд. Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків Франківського
району займає освіта – 101 228,0 тис. грн. (78,0 %) та житлово-комунальне
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господарство – 22 839,6 тис. грн. (17,6 %).
Слід зазначити, що в бюджеті на 2010 рік для Франківської районної
адміністрації були передбачені кошти на погашення кредиторської
заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2010 в сумі 458 386,8 тис. грн.
Протягом 2010 року додатково на потреби Франківського району
виділено 80,1 тис. грн. з бюджету розвитку для проведення заходів по боротьбі
з омелою білою.
Також, надійшло субвенція з Державного бюджету України на
ліквідацію наслідків стихійного лиха, що відбулось 3 червня 2010 року, в сумі
2 556,7 тис.грн.
Після проведених протягом 2010 року змін уточнений план на 2010 рік
склав 128 854,7 тис. грн., що на 20 838,6 тис. грн. ніж у 2009 році. Фактичне
виконання за 2010 рік склало 122 630,0 тис. грн, з яких оплачено 120 196,9 тис.
грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011 року становила 5074,0
тис. грн, з неї 391,9 тис. грн. по спеціальному фонду бюджету.
За даними ДПА станом на 01.01.2011 у Франківському районі
зареєстровано 13 134 суб’єкти господарювання, з них:
- фізичні особи - 9 138
- юридичні особи – 3 996
У 2010 році до бюджету надійшло податку з доходів фізичних осіб в
сумі 146,291 млн. грн.
Франківська районна адміністрація постійно контролювала стан
наповнення міського бюджету. Проводилася планова робота з
підприємствами-боржниками щодо сплати податків, виплати заробітної плати
працівникам та детінізації заробітної плати.
За результатами вжитих заходів протягом 2010 року заборгованість з
виплати заробітної плати зменшилась на суму 1029,9 тис. грн. і становить 12
614,8 тис. грн.
За звітний період районна комісія з питань забезпечення своєчасності
сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів, ліквідації
заборгованості з виплати заробітної плати, детінізації заробітної плати провела
48 засідань, на яких заслухано 508 керівників підприємств району:
- з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати – 115
керівників;
- з питань детінізації заробітної плати та легалізації найманої праці – 380
керівників;
- з питань своєчасності сплати податків - 13.
Порівняно з станом на 01.01.2010 заборгованість з виплати заробітної
плати станом на 01.01.2011 зросла на 995,9 тис. грн. і становила 12 614,8 тис.
грн.
З метою забезпечення своєчасності сплати податків, внесення інших
обов’язкових платежів, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати,
детінізації заробітної плати за 2010 рік Франківська районна адміністрація
скерувала 347 листів-попереджень керівникам підприємств-боржників та 52
листи у районну прокуратуру, 12 листів в Територіальну державну інспекцію
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праці у Львівській області, у вищі за підпорядкуванням організації, виконавчі
служби, ВАТ "Укртранснафта", Державну службу автомобільних доріг
України, НАК "Надра України", Міністерство промислової політики,
Міністерство палива та енергетики, Міністерство охорони навколишнього
природного середовища, Міністерство оборони, Міністерство транспорту та
зв’язку, Прем’єр-міністру України.
Основними боржниками на початок 2011 року є 2 підприємства
Франківського району:
- ДП ЛНД радіотехнічний інститут - 7312,8 тис. грн. На даний час
відкрито кримінальну справу по притягненню керівника підприємства до
відповідальності, матеріали справи знаходяться у прокуратурі Львівської
області. На всі рахунки та майно яке належить боржнику накладено арешт та
заборону на його відчуження.
- ВАТ "ВНК "Розточчя СТ" - 1928,2 тис. грн. Господарським судом
Львівської області затверджено мирову угоду по банкрутству ВАТ "Розточчя
СТ" та припинено провадження справи по банкрутству. Згідно до умов
мирової угоди заробітну плату буде погашено до березня 2012 року.
Проведена робота з керівниками підприємств району щодо підвищення
середньої заробітної плати до рівня не нижчого від середньогалузевого та
легалізації найманої праці, а саме: у сфері охорони здоров’я та медичного
обслуговування, реклами, надання послуг підприємств робітничих професій,
послуг перевезення, перукарських послуг, громадського харчування, торгівлі з
малих архітектурних форм, торгівлі продовольчими та непродовольчими
товарами. На засіданнях районної комісії заслухано 380 керівників,
проведено 236 виїзних обстеження підприємств, 657 спілкувань у
телефонному режимі з керівниками та бухгалтерами підприємств.
Франківська районна адміністрація скерувала 953 інформаційних листи
керівникам підприємств, 36 листів у районну прокуратуру, 30 листів у ДПІ
Франківського району, 42 листи у районний відділ міліції та 66 листів у ТДІП
у Львівській області.
За даними Пенсійного фонду у Франківському районі середня заробітна
плата одного працівника станом на 01.01.2010 становила 1499,92 грн., а станом
на 31.12.2010 - 1790,95 грн. Протягом 2010 року середня заробітна плата
зросла на 19,4 % .
На території району функціонувало 9 ринків. Надходження ринкового
збору у 2010 році становило 1741,7 тис. грн.
Всього на території Франківського району станом на 01.01.2011
розміщено 337 МАФ, з них внесено до Перспективної схеми розміщення - 308
МАФ, звернулися за отриманням дозволу на розміщення об’єктів - 110
власників МАФ.
Кількість демонтованих МАФ, які функціонували без належних дозволів
у 2010 році становила 12 одиниць.
Франківська районна адміністрація спільно з працівниками
Франківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області щотижнево
проводила роботу щодо недопущення та ліквідації несанкціонованої торгівлі.
Франківський РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області за 2010
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рік склав 533 адміністративних протоколи за порушення правил торгівлі.
Протягом 2010 року залучено до покращення благоустрою 72 суб’єкти
підприємницької діяльності. СПД залучались до виконання робіт з
влаштування (фарбування) фасадів будинків, встановлення підсвітки, ремонту
тротуарів - заміна бруківки та приведення прилеглої до об’єктів торгівлі
території в належний санітарно-технічний стан.
З метою здійснення контролю за дотриманням суб’єктами
підприємницької діяльності вимог рішення виконавчого комітету Львівської
міської ради мобільні групи у складі працівників Франківської районної
адміністрації спільно з працівниками Франківського РВ ЛМУ ГУ МВС
України у Львівській області здійснювали рейди по об’єктах торгівлі з 22-00
год.
На території Франківського району розташовано 3096 будинків, з них
комунальної власності – 1528, відомчих – 139, кооперативних – 52, ОСББ- 80,
приватних – 1297.
Обслуговування житлового фонду територіальної громади м. Львова у
Франківському районі здійснюють 10 ЛКП, які надають мешканцям житловокомунальні послуги.
Загальна площа житлових будинків, що є у власності територіальної
громади становить 1 822 008 кв.м.
В квітні 2010 року комунальні підприємства Франківського району
перейшли на єдину систему ведення бухгалтерського обліку за допомогою
програмного забезпечення "1-С-Бухгалтерія".
За результатами проведеної роботи працівниками ЛКП району за 12
місяців 2010 року збір коштів з квартирної плати по району складає 100,8 %, за
спожиту теплову енергію - 98,4 %, холодне водопостачання - 100,9 %.
Значна робота проводиться щодо стягнення заборгованості з мешканців за
надані житлово-комунальні послуги. ЛКП Франківського району оформили та
подали до суду позовні заяви на загальну суму 3 210,8 тис.грн., в т.ч. з
теплопостачання – 795 справ на суму 2135,8 тис. грн., з квартирної плати – 916
справ на суму 989,5 тис. грн., холодне водопостачання - 587 справ на суму
420,3 тис. грн.
Питання повноти збору коштів за надані послуги знаходиться на
постійному контролі. Щотижнево проводяться наради з відповідальними
працівниками ЛКП району за ведення претензійної роботи, на яких
обговорюються проблемні питання.
Протягом 2010 року Франківський районний суд розглянув на користь
ЛКП 697 справ на суму 1289,0 тис. грн., в т.ч. з теплопостачання – 197 справ
на суму 604,0 тис. грн., з квартирної плати – 314 справ на суму 433,0 тис. грн.,
холодне водопостачання- 186 справ на суму 252,0 тис. грн.
Протягом 2010 року проведено 81 рейд спільно з виконавчою службою,
працівниками ЛКП та дільничими, під час яких вилучалось майно боржників.
Результатом проведеної роботи з боржниками за житлово-комунальні
послуги є зменшення дебіторської заборгованості станом на 01.01.2011 у
порівнянні до заборгованості станом на 01.01.2010 за послуги з утримання
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будинків та прибудинкової території на суму 234,6 тис. грн, за послуги
холодного водопостачання та водовідведення на суму 116,0 тис. грн.
Основним пріоритетом діяльності комунальних підприємств району є
покращення якості надання житлово-комунальних послуг, забезпечення
належних умов проживання мешканців району.
У 2010 році за рахунок виділених бюджетних коштів проводився
поточний та капітальний ремонт об’єктів житлового фонду комунальної
власності, а саме:
- проведено ремонт 22 каналізаційних мереж;
- проведено ремонт 20 покрівель;
- проведено ремонт галерейного балкону на вул. Кульпарківській, 1;
- здійснено влаштування індивідуального опалення на вул. Окружній, 77;
- ремонт системи центрального опалення на вул. Науковій, 30;
- заміна аварійних вітражів сходової клітки на вул. Володимира Великого,
1.
В загальному освоєно :
- на поточний ремонт 911,320 тис. грн.
- на капітальний ремонт 1 200,00 тис. грн.
3 червня 2010 року у Львові сталось стихійне лихо, для ліквідації
наслідків якого з резервного фонду Державного бюджету України виділено
кошти для проведення відновлювальних робіт. Для Франківського району,
виділено кошти в сумі 2556,4 тис. грн. За рахунок даних коштів проведено
роботи з відновлення 27 пошкоджених покрівель, 10-ти каналізаційних мереж
та 2-х підпірних стінок.
Крім цього, мала місце надзвичайна ситуація з руйнації каналізаційної
мережі у підвальному приміщенні будинку № 51 на вул. Генерала Чупринки.
Дана аварійна ситуація ліквідована за рахунок коштів міського бюджету.
Відповідно до розроблених планів поточного ремонту житлового фонду
комунальних підприємств впродовж 2010 року виконано ремонт 253 сходових
кліток, підтримуючий ремонт покрівель у 460 будинках, ремонт 749
інженерних мереж, ремонт 16 балконів та інше.
У період підготовки житлового фонду до роботи у зимових умовах ЛКП
району:
- проведено ремонт 172 систем центрального опалення;
- підготовлено 394 елеваторні вузли;
- проведено ремонт 67 систем гарячого водопостачання, 156 систем
холодного водопостачання, ремонт 51 електрощитової;
- проведено поточний ремонт покрівель у понад 200 житлових будинках;
- утеплено 1053 сходових кліток, 594 горищ, 813 підвальних приміщень;
- проведено чергову метрологічну повірку 67 теплових лічильників;
Завдяки проведеній роботі забезпечено своєчасну подачу теплоносіїв в
житлові будинки району.
За рахунок коштів, виділених на виконання Програми вдосконалення
системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду у розмірі
211,0 тис. грн. виконано роботи з ремонту 3 каналізаційних мереж та 2
покрівель житлових будинків.

186

Крім того, за кошти ЛКП Франківського району під час проведення толок
виконувалися роботи з ремонту покрівель, внутрішньобудинкових інженерних
мереж, вхідних дверей, віконних рам сходових кліток, ремонту та фарбування
обладнання дитячих майданчиків, впорядкування прибудинкових територій,
формування та обрізки дерев, кущів тощо.
З метою забезпечення своєчасного та якісного надання послуг з
вивезення твердих побутових відходів (надалі ТПВ) проведено конкурс та
визначено підприємства-перевізники ТПВ. У 2010 році перевізниками
облаштовано 21 контейнерний майданчик нового взірця, проведено заміну
пошкоджених контейнерів, а також запроваджений роздільний збір ТПВ з
влаштуванням окремої тари для забору пластикових пляшок (встановлено 218
контейнерів).
На території Франківського району знаходиться 70 дитячих та дитячоспортивних майданчиків, які перебувають на балансі 10-ти ЛКП району.
Утримання та ремонт майданчиків здійснюються за рахунок бюджетних
коштів та коштів ЛКП.
Значна робота з впорядкування території, ремонту та фарбування
обладнання на даних майданчиках проведена під час підготовки району до
Великодніх Свят.
Кожне ЛКП, що обслуговує житловий фонд, у 2010 році додатково
влаштувало по 1 пісочниці на закріпленій території.
У 2010 році встановлено нове обладнання на 11-ти дитячих майданчиках
на суму 500 тис. грн.
Серед мешканців Франківського району постійно проводилася
роз’яснювальна робота щодо пріоритетних напрямків створення об’єднань
співвласників багатоквартирних житлових будинків. Так, завдяки проведеній
роботі у 2010 році мешканці 9 будиників створили ОСББ. Крім цього, знято з
балансу територіальної громади м. Львова та передано на самообслуговування
мешканцям 11 малоквартирних житлових будинків.
У 2010 році прийнято у комунальну власність від училища ресторанного
сервісу та туризму житловий будинок на вул. Пулюя, 34-А та гуртожиток на
вул. Героїв УПА,76 від ВАТ "Львівський завод телеграфної апаратури". На
стадії оформлення документи на передачу у комунальну власність відомчих
житлових будинків на вулицях Рівній, 28, Любінській, 4.
Організовано роботу з влаштування електролічильників у місцях
загального користування житлових будинків комунальної власності
(встановлено 104 шт.), що дає можливість скоротити витрати ЛКП та
мешканців за використану електроенергію.
З метою забезпечення належних умов проживання мешканців району
перебували на постійному контролі вирішення питань, що надходять у
Центральну міську диспетчерську службу (ЦМДС). Впродовж 2010 року
надійшло 4486 звернень, зокрема з незадовільного теплопостачання - 665,
незадовільного
холодного
та
гарячого
водопостачання
–
880,
електропостачання - 282, протікання покрівель – 461, несправності
каналізаційних мереж - 743, незадовільної роботи ліфтового господарства 185, благоустрою території та ряд інших питань На всі звернення вжито
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необхідні заходи.
Житлові будинки комунальної власності обладнанні 335 ліфтами, з них
289 шт. експлуатуються понад 25 років. Експлуатацію ліфтів у Франківському
районі здійснюють: ТзОВ "Ліфт-Еко"(328 ліфтів), ПП "Львів Ліфт" (2 ліфти),
ПП "Ліфт Купе" (2 ліфти) .
Для забезпечення належного та безперебійного функціонування ліфтового
господарства району виготовлено експертні висновки на капітальний ремонт
38 ліфтів.
У Франківському районі нараховується 157 вулиць протяжністю 84 км.
Площа проїжджої частини становить 772 тис. кв. м, площа тротуарів - 475 тис.
кв. м, площа зелених зон - 34 га.
У Франківському районі розміщено 4 парки ("Горіховий гай", "Піскові
озера", "Боднарівка", парк Студентів) та 5 скверів ("Кульпарківський" на
вулицях Героїв УПА - Кульпарківській; на вулицях Коновальця-Японська;
вул. Симоненка, вул. Стрийській).
За рахунок коштів міського бюджету, розпорядником яких було
управління капітального будівництва Львівської міської ради, у 2010 році
виконано роботи з капітального ремонту магістральних вулиць Франківського
району, зокрема вул. Сахарова (до вул. Княгині Ольги), вул. Кульпарківської
(від вул. Копистинського до вул. Володимира Великого), вул. Стрийської (від
вул. Гвардійської до вул. Наукової), вул. Любінської (від вул. Кульпарківської
до вул. Народної).
У міському бюджеті на 2010 рік на благоустрій району для Франківської
районної адміністрації було передбачено 13 004,0 тис. грн. із загального
фонду, в т.ч. 6700,0 тис. грн на санітарне прибирання, 950,1 тис. грн. –
озеленення, 5110,9 тис. грн. - на поточний ремонт вулиць та проїздів.
У бюджеті на 2010 рік на виконання робіт з поточного ремонту
встановлення дорожніх знаків та турнікетів, нанесення розмітки, очистку
дощоприймачів було виділено 10776,5 тис. грн., в тому числі 5110,9 тис. грн –
за рахунок загального фонду, 4372,6 тис. грн.- за рахунок спеціального фонду,
1050,0 тис. грн. – на реконструкцію доріг.
Протягом 2010 року у Франківському районі відремонтовано дорожнє
покриття загальною площею 47,6 тис. кв. м на 71 вулиці та 12
внутрішньоквартальних проїздах, відремонтовано 22 та очищено 1022
дощоприймачів. Нанесено горизонтальну розмітку на магістральних вулицях
Франківського району та написи "Школа" у місцях розташування навчальних
закладів. Відремонтовано та пофарбовано турнікетну огорожу на всіх вулицях
Франківського району.
Для проведення санітарного прибирання вулиць Франківського району у
2010 році було передбачено коштів в сумі 6700,0 тис. грн, в т.ч. для здійснення
механізованого прибирання – 2300,0 тис. грн., ручного прибирання - 4400,0
тис. грн. З них виконано робіт на суму 6698,4 тис. грн.
Прибирання вулиць у Франківському районі здійснювалося 6 разів на
тиждень. Необхідно відзначити те, що у 2010 році для покращення санітарного
прибирання, особливо прибордюрної частини вулиць, задіяно "Порохотяг".
На роботи з озеленення Франківського району у міському бюджеті було
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передбачено коштів в сумі 950,1 тис. грн., з них на прибирання газонів 244,0
тис. грн. Зокрема проведено формувальну обрізку 290 дерев, зняття 111
аварійних дерев, санітарну обрізку дерев під лініями вуличного освітлення та
контактною мережею ЛКП "Львівелектротранс", формувальну обрізку 280
дерев та зняття 111 аварійних дерев. У Франківському районі влаштовано 5
клумб, де щорічно висаджуються квіти.
Також, у 2010 році Франківській районній адміністрації з міського фонду
охорони навколишнього природного середовища було виділено 40,0 тис. грн
для зняття сухостійних та аварійних дерев та 40,0 тис. грн для проведення
заходів боротьби з омелою білою (санітарне обрізання крони, знесення дерев,
уражених омелою білою більше 60 відсотків). Роботи по боротьбі з омелою
білою проводились на вулицях Науковій, Городоцькій, Зиг-Заг,
Кульпарківській, Генерала Чупринки, у дошкільних навчальних закладах та
середніх загальноосвітніх школах.
Необхідно відзначити підприємства, які надали спонсорську допомогу АТ "Фірма "Галбуд" та корпорація "Карпатбуд надали у безоплатну оренду
самоскиди для вивезення листя.
Мережа закладів освіти Франківського району у 2010 році: 13
загальноосвітніх шкіл I-III ступенів, з них – 4 спеціалізовані заклади освіти; 3
навчально-виховних комплекси; 1 гімназія, 1 ліцей, 1 школа II-III ступенів, 1
школа I- II ступеня, 1 школа І ступеня, 1 вечірня школа, 20 дошкільних
навчальних закладів, 4 позашкільні заклади, 1 приватна гімназія. В усіх
школах Франківського району навчання ведеться в одну зміну.
У Франківському районі у 2010 році було охоплено навчанням і
вихованням 19759 дітей, з них 4520 у дошкільних закладах, 11900 у школах,
319 у вечірній школі, 3020 у позашкільних закладах. Роботу закладів освіти
забезпечувало 2707 працівників, з них 1683 педагогічних працівників.
Розширено мережу груп, і відповідно збільшилась кількість дітей у
дошкільних навчальних закладах: відкрито 5 додаткових груп. Дошкільною
освітою охоплено 100 % дітей 5-річного віку.
У навчальних закладах Франківського району поглиблено вивчають
предмети 6441 учень, що складає 54 % від загальної кількості. Профільним
навчанням охоплено 61 % учнів 10-11 класів 15-ти закладів району (781 учень,
з них: технологічного напряму 236, природничо-математичного 224,
суспільно-гуманітарного 126, філологічного 167), а 2117 учнів 9-10 класів (86
%) охоплено допрофільним навчанням.
З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, на підставі
медичних довідок та заяв батьків, для 62 учнів (з них 18 дітей-інвалідів) було
організовано навчання за індивідуальною формою.
Продовжував працювати Центр підтримки дітей-інвалідів, які є хворими
на аутизм "Відкрите серце" на базі ДНЗ № 165 (вул. Пулюя, 27).
У районі активно діє 27 методоб’єднань вчителів, працює 9 творчих
груп. Педагогічні працівники Франківського району у 2010 році видали ряд
підручників та посібників, зокрема, підручник з німецької мови для 4 класу
загальноосвітніх шкіл "Deutsch mit Freude" директора НВК ім. В. Симоненка
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Я. Скоропад, методичний посібник вчителя СЗШ № 50 І. Ласкій "Античні
міфи в мистецтві".
100 % шкіл, ТКЦ "Княжий", ЦДТ "Веселка", БДЮТ та 100% ДНЗ
під’єднані до мережі Інтернет; забезпечено електронний документообіг з
головним управлінням освіти і науки Львівської ОДА, управлінням освіти
департаменту гуманітарної політики та закладами освіти Франківського
району.
З метою виявлення і самореалізації обдарованих дітей забезпечено
організацію та проведення 13 учнівських олімпіад з базових дисциплін.
У II етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяло участь 638 учнів 611 класів усіх загальноосвітніх навчальних закладів Франківського району.
Призові місця вибороли 227 учнів, а саме: 1 місце – 59 учнів, 2 місце – 73 учні,
3 місце – 95 учнів.
Проведена робота щодо підготовки і проведення ЗНО-2010. На доброму
рівні організовано у Франківському районі роботу 6 пунктів тестування. 86 %
учнів 11 класів району брали участь у ЗНО-2010, 54 вчителів району
забезпечували перевірку робіт як екзаменатори, понад 353 педагоги району
працювали інструкторами.
У 2010 році проведено атестаційну експертизу у СЗШ №№ 50, 55, 83,
ДНЗ №№ 33, 42, 73, 131, 135, 159. Проведено атестацію 311 педагогічних
працівників Франківського району, за результатами атестації 3 педагогів
представлено до нагородження Почесною грамотою Міністерства освіти і
науки України.
У літній період з метою широкого охоплення дітей змістовним
відпочинком було організовано роботу пришкільних таборів у 18 навчальних
закладах та 2 позашкільних закладах освіти Франківського району, у яких
відпочило 1005 дітей. З них профільними були 6 таборів (охоплено 379 дітей).
Всього за літній період було охоплено різними видами зайнятості, відпочинку
та оздоровлення 9611 дітей, що становить 85,8 % від загальної кількості дітей.
Протягом 2010 року діти-сироти, діти, позбавлені батьківського
піклування, та діти з малозабезпечених сімей забезпечувалися безкоштовним
харчуванням у навчальних закладах.
У 2010 році проведена виплата матеріальної допомоги: дітям-сиротам та
дітям, позбавленим батьківського піклування, виділені кошти у сумі 500 грн.
на кожну дитину на придбання шкільної форми та шкільного приладдя (44
дитини); у сумі 3100 грн. на одну дитину опікунам дітей-сиріт та позбавленим
батьківського піклування, які закінчили навчання у ЗНЗ (5 дітей); одноразова
матеріальна допомога дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування
в сумі 1590 грн. при досягненні ними повноліття.
У 2010 р. для покращення матеріально-технічної бази установ освіти
Франківського району були проведені такі роботи:
в дошкільні заклади району придбано: дитячі меблі (шафи, столи,
стільчики, ліжка), світильники на суму 98640 грн.; м’який інвентар у ДНЗ №№
3, 18, 37, 125, 163, 165 (постільна білизна, ковдри, матраци, подушки) – 26426
грн.; холодильники у ДНЗ №№ 33, 69, 129 – 17710 грн.; морозильну камеру у
ДНЗ № 153 – 2820 грн.; пральну машину у ЛНВК "Малюк" – 5542 грн.;
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електричну плиту у ДНЗ № 131 – 9115 грн.; мотокоси у ДНЗ №№ 125, 129 –
3692 грн.; килим у ДНЗ № 155 – 1560 грн.; комплект меблів у ДНЗ № 155 –
6045 грн.
створено комфортне навчальне середовище: поновлено шкільні меблі у
СЗШ №№ 36, 66, 51, 50, ССЗШ №№ 2, 45, 46; обладнано спортивний
майданчик біля ССЗШ № 46 ім. В. Чорновола; проведено ремонт
стоматологічного кабінету ССЗШ № 45, харчоблоків у ЛКГ, НВК ім. В. Стуса,
ССЗШ № 46 ім. В. Чорновола, обідньої зали у СЗШ № 83, НВК
ім.В.Симоненка; відремонтовано покрівлі у ДНЗ №№ 125, 128, 134, 163, СЗШ
№50, у СЗШ №№ 17 - над спортивним залом, у СЗШ № 31 - над майстернями,
у СЗШ № 36 - над басейном та частково – покрівлю ДНЗ № 42; замінено
систему опалення у ДНЗ № 69, СЗШ № 66 у початковій школі ЛСШ "Надія",
ДНЗ № 165 (підвальна розводка та каналізація); встановлено ІТТП у ДНЗ № 37
та частково замінено ситему опалення; відновлено роботу 5 груп у ДНЗ № 37
(1 група), ДНЗ № 163 (2 групи), № 165 (1 група), № 155 (1 група); ліквідовано
пічне опалення у ДНЗ № 135 та встановлено окремостоячу котельню;
проведено реконструкцію котелень у ДНЗ № 131, СЗШ "Джерельце"; частково
проведено заміну вікон у ССЗШ № 5, СЗШ №№ 31, 36, 48, 55 (корпус
початкової школи), НВК ім. В. Симоненка, НВК "Малюк", ДНЗ №№ 37, 48,
134, 153, 155, 163, 165; придбано 18 спортивних матів у ДЮСШ № 5 – 11169
грн.; в усі ЗНЗ району закуплено спортивний інвентар для проведення уроків
фізичної культури на суму 206 678 грн.; проведено капітальний ремонт 4
санвузлів у ЛКГ.
Ефективно використовується комп’ютерна програма моніторингу
використання енергоносіїв установами освіти "Енергоплан", що дає змогу
контролю та аналізу споживання енергоносіїв усіма освітніми будівлями.
Франківський район продовжує напрацьовувати і ділитись педагогічним
досвідом з питань інноваційної діяльності навчальних закладів, що дало змогу
презентувати роботу навчальних закладів району для делегацій шкіл Львова,
області, України та зарубіжних держав (Польщі, Австрії, Канади,
Великобританії, Німеччини, Нідерландів, Англії).
Згідно з поданою інформацією Львівського міського відділу статистики
від 14.01.2011 року у Франківському районі проживає понад 34000 дітей. На
території Франківського району розташовано: Будинків дитини - 2, у яких
утримується та виховується 136 дітей; навчальних закладів - 22; вищих
навчальних закладів- 3; коледжів і закладів профтехосвіти- 10.
Станом на 31.12.2010 на обліку у відділі у справах дітей районної
адміністрації перебуває 105 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування. На контролі перебуває 7 дітей, які опинились у складних життєвих
обставинах; 8 сімей у "кризових" ситуаціях.
Протягом 2010 року виявлено 36 дітей, які залишилися без піклування
батьків. 20 дітям надано статус дитини-сироти чи дитини позбавленої
батьківського піклування, 12 дітей влаштовано під опіку родичів, 5 дітей
влаштовано у Будинок дитини. Щодо 16 дітей подано позови до
Франківського районного суду про позбавлення батьківських прав батьків за
ухилення від виконання батьківських обов'язків, щодо 5 дітей подано
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матеріали у районну прокуратуру, щодо 1 дитини поновлено батьківські права
батька та повернуто дитину у рідну сім'ю.
Усиновлено за рішенням Франківського районного суду 26 дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування з будинків дитини; 3 дітей
повернуто на виховання батькам у сім'ю з Будинків дитини.
Протягом 2010 року проведено 18 рейдів "Урок", "Канікули", "Діти
вулиці", в яких виявлено 19 дітей. З усіма дітьми і батьками проведено
профілактичні бесіди, попереджено про відповідальність за неналежне
виконання батьківських обов'язків.
Станом на 31.12.2010 по Франківському району м. Львова нараховується
112980 виборців. Відділ ведення Державного реєстру виборців Франківської
районної адміністрації організовував та здійснював забезпечення підготовки та
проведення виборів Президента України та проведення місцевих виборів.
Станом на 30.12.2010 року у судовому провадженні як в судах загальної
юрисдикції, так і в господарських судах України, стороною по справах в яких
виступає Франківська районна адміністрація, знаходилася 312 справ.
Переважну категорію справ, які розглядаються судами за позовами до
Франківської районної адміністрації становлять: житлові спори (визнання
приватизації квартири не дійсною, визнання права власності на квартиру,
зміну договору житлового найму, усунення перешкод у користуванні житлом);
відшкодування матеріальної шкоди, спричиненої діями або бездіяльністю
районної адміністрації; відшкодування моральної шкоди, яка настала
внаслідок неправомірних дій (бездіяльності) районної адміністрації;
скасування розпоряджень районної адміністрації.
Ведеться аналіз претензійної роботи ЛКП Франківської районної
адміністрації по стягненню заборгованості за комунальні послуги з мешканців
району. За 2010 рік ЛКП Франківської районної адміністрації до суду подали –
1748 позовних заяв по заборгованості за комунальні послуги. Задоволено
позовних заяв – 904, на розгляді у судах знаходиться - 394 справи.
Проведено спільно з Франківським відділом державної виконавчої
служби 81 рейд по 493-х квартирах на виконання судових рішень щодо
стягнення коштів на користь комунальних підприємств Франківського району
м. Львова, за підсумками яких стягнуто 228 866 грн.
У 2010 році у Франківську районну адміністрацію надійшло 4680
звернень, з них 2419 звернень громадян, 1218 звернень юридичних осіб, 1043
документів органів влади. Одночасно, надійшло 1508 листів - від інших
структурних підрозділів Львівської міської ради, з них 337 документів
поставлено на контроль. Протягом 2010 року надійшло 89 звернень громадян
на електронну адресу райадміністрації, скеровані для розгляду відділом
"Гаряча лінія міста".
Основна частина звернень стосувалась питань житлово - комунального
господарства (61%), соціально-економічного розвитку (3%) та соціального
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захисту (8%).
З метою покращення якості обслуговування клієнтів реєстрація звернень
громадян, юридичних осіб, документів органів влади, звернень, які надходять
електронною поштою, запис на прийом до голови та заступника голови
районної адміністрації, щотижневий прийом мешканців керівниками
структурних підрозділів (згідно з затвердженим графіком), надання
консультацій протягом 2010 року відбувався у єдиному місці – Центрі
обслуговування мешканів Франківського району.
Протягом 2010 року ЦОМ району відвідало 3888 мешканців, надано
1097 консультацій.
Шевченківська районна адміністрація
Площа території Шевченківського району становить 45 кв. км,
чисельність населення – 151,3 тис. чоловік, що становить 21% від населення
міста.
Ухвала міської ради від 14.05.2010 № 3543 "Про міський бюджет м.
Львова на 2010 рік" Шевченківській районній адміністрації, головному
розпоряднику коштів, затвердила видатки загального фонду у сумі 130294,7
тис. грн. та видатки спеціального фонду у сумі 11935,7 тис. грн.
Відповідно до ухвали від 08.07.2010 №3 794 Шевченківській районній
адміністрації виділено кошти з міського фонду охорони навколишнього
середовища у сумі 90,0 тис. грн. для проведення природоохоронних заходів.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.06.2010
№ 1462-р "Про виділення коштів для проведення невідкладних заходів з
ліквідації стихійного лиха, що сталося 3 червня 2010р. на території Львівської
області", розпорядження голови Львівської ОДА від 12.08.2010 № 821/0/5-10
Шевченківській районній адміністрації виділено кошти для проведення
невідкладних заходів з ліквідації стихійного лиха на дванадцяти об’єктах
житлового господарства та благоустрою на території району в сумі 377,1 тис.
грн.
Шевченківська
районна
адміністрація
відкрила
спеціальний
реєстраційний рахунок для зарахування коштів згідно з укладеними угодами
про погодження самочинного будівництва. У 2010 році надійшло коштів від
самочинного будівництва у сумі 164,5 тис. грн. На поточний ремонт об’єктів
житлового фонду використано кошти у сумі 143,3 тис.грн.
Для забезпечення виконання завдання соціально-економічного розвитку
району у 2010 році Шевченківська районна адміністрація організувала роботу
за такими напрямками: ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати та
бюджетів усіх рівнів; підвищення заробітної плати та її детінізація; ліквідація
стихійної торгівлі; демонтаж самовільно встановлених МАФ, впорядкування
та функціонування МАФ; впорядкування та функціонування літніх
майданчиків, контроль за діяльністю "інтерактивних" клубів.
Проведено значну роботу з керівниками підприємств, установ та
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організацій району щодо своєчасності та повноти виплати зарплати.
Станом на 01 січня 2010 року у Шевченківському районі нараховувалось
32 підприємства, сума заборгованості з виплати заробітної плати на яких
складала 8 млн. 848 тис. грн. На 01 січня 2011 року сума заборгованості з
виплати заробітної плати склала 5 млн. 612 тис. грн. Заборгованість з виплати
заробітної плати по Шевченківському району на початок 2011 року у
порівнянні з початком 2010 року зменшилась на 3 млн. 236 тис. грн.
Найбільшу заборгованість з виплати заробітної плати допустили
підприємства ТзОВ "ТД "СОФІ" - 1948,0 тис. грн., ТзОВ "ЛЗ "ГМПТ" - 1456
тис. грн., ТзОВ "ТВП "Львівський автонавантажувач" - 455 тис. грн.
199 керівників підприємств, що допустили заборгованість з виплати
заробітної плати, заслухано на 46-ти засіданнях комісії з питань забезпечення
своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів та
ефективного використання бюджетних коштів, ліквідації заборгованості з
виплати заробітної плати.
Причиною збільшення заборгованості з виплати заробітної плати є
суттєве зменшення кількості замовників продукції на підприємствах та
проблеми кредитування виробництва, що впливає на взаєморозрахунки.
Районна комісія з питань забезпечення своєчасності сплати податків,
внесення інших обов’язкових платежів, ліквідації заборгованості з виплати
заробітної плати, детінізації заробітної плати, на виконання розпорядження
міського голови від 12.06.2007р. № 241 "Про дотримання законодавства з
праці на підприємствах міста, які мають рівень середньомісячної заробітної
плати менший за мінімальний", протягом 2010 року проводила аналіз
фінансово-економічного стану підприємств Шевченківського району. У 2010
році проведено 50 засідань районної комісії, на яких заслухано 584 керівники
підприємств, установ та організацій Шевченківського району з низьким рівнем
заробітної плати. На 117 підприємствах, які недостатньо реагували на
рекомендації комісії, або не з’являлись на її засідання, працівники районної
адміністрації спільно з представниками ДПІ у Шевченківському районі м.
Львова, Львівського міського центру зайнятості, управління Пенсійного
Фонду України в Шевченківському районі м. Львова провели виїзні
обстеження. На адресу підприємств, у яких рівень заробітної плати менший за
середній по галузі, скеровано 1213 листів щодо підняття рівня заробітної
плати. В результаті проведеної роботи керівники 1075 підприємств погодились
підняти та підняли рівень середньомісячної заробітної плати. Середня
величина заробітної плати на підприємствах Шевченківського району в січні
2010 року складала 1476,97 грн., у листопаді 2010 року - 1830,39 грн., тобто
зросла на 23,9 %.
Але у 2010 році не вдалося у повному обсязі забезпечити детінізацію
заробітної плати на всіх підприємствах Шевченківського району та ліквідувати
заборгованість з виплати заробітної плати на економічно-активних
підприємствах.
На початок 2011 року на території Шевченківського району налічувалось
325 стаціонарних малих архітектурних форм, з них 258 отримали дозволи на
розміщення МАФ, 58 включено у Перспективну схему розміщення малих
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архітектурних форм як частини Програми комплексного благоустрою
території міста, 1 мала архітектурна форма підлягає демонтажу – справа щодо
розірвання договору оренди земельної ділянки знаходиться в провадженні
Господарського суду Львівської області.
На виконання ухвали Львівської міської ради від 18.12.2008 № 2311 (зі
змінами та доповненнями) у 2010 році було демонтовано 25 стаціонарних
МАФ, які функціонували без дозвільних документів на розміщення.
На території Шевченківського району функціонувало 9 ринків. За
результатами
щомісячних
моніторингів
щодо
стихійної
торгівлі,
Шевченківський район мав найкращі показники серед районів міста. З метою
забезпечення надходження планових сум від справляння ринкового збору до
міського бюджету м. Львова, працівники Шевченківської районної
адміністрації у 2010 році проведено 168 рейдів з ліквідації несанкціонованої
вуличної торгівлі, в т.ч. 53 рейди спільно з працівниками Шевченківського РВ
ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області, під час яких припинено
функціонування 365 об’єктів. Періодично виникають проблеми з ліквідацією
стихійної торгівлі на територіях прилеглих до ринків ФГ "Ярослава" - вул.
Шевченка, 360-364, ПП "Холм" - вул. Грінченка, 4.
На початок сезонного періоду 2010 року на території Шевченківського
району було встановлено 34 відкритих літніх майданчики. В результаті
роботи, проведеної Шевченківською районною адміністрацією, на кінець
сезонного періоду (31.10.2011), з 32 встановлених літніх майданчиків 25 СПД
отримали дозволи на їх розміщення, 2 СПД на вимогу районної адміністрації
демонтували самочинно встановленні відкриті літні майданчики, щодо 5 СПД,
які встановили літні майданчики без дозволів, Шевченківська районна
адміністрація звернулася з позовними заявами до Господарського суду
Львівської області. Господарським судом прийнято рішення про демонтаж
самочинно встановлених літніх майданчиків. У 2010 році на вимогу
Шевченківської районної адміністрації демонтовано у добровільному порядку
19 самочинно встановлених відкритих літніх майданчиків.
Шевченківська районна адміністрація веде жорстку боротьбу з
"інтерактивними" клубами, у яких почав відновлюватися гральний бізнес із
залученням Інтернету. З метою впорядкування діяльності "інтерактивних"
клубів у відповідності до вимог чинного законодавства працівники
Шевченківської районної адміністрації спільно з представниками служб
району провели 123 рейдових обстеження цих клубів, з них 40 рейдових
обстежень спільно з контролюючими органами. За результатами проведених
обстежень, для вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень скеровано
27 листів у контролюючі органи. Як результат, 5 СПД притягнуто до
адміністративної відповідальності. Станом на 01.01.2011 на території
Шевченківського району розміщено 16 "інтерактивних" клубів, які з грудня
2010 року призупинили діяльність (заклади зачинено).
На виконання рішень виконавчого комітету Львівської міської ради від
24.09.2010 № 1272 "Про заборону реалізації алкогольних напоїв", від
01.10.2010 № 1319 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від
24.09.2010р. № 1272" та від 20.12.2010 № 1768 "Про заборону роздрібної
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торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом, окрім
безалкогольного" здійснено 27 рейдів, під час яких обстежено 224 об’єкти з
реалізації алкогольних напоїв у нічний час. За результатами проведених
обстежень та виявлених порушень складено 9 протоколів про адміністративні
правопорушення, 5 з яких було розглянуто адміністративною комісією
Шевченківського району, рішенням якої порушників притягнуто до
відповідальності та накладено штрафні санкції на суму 510 грн.
Житловий фонд комунальної власності в Шевченківському районі налічує
1219 житлових будинків загальною площею 1812,8 тис. кв. м., житловою
площею 1047,9 тис. кв. м., 37030 квартир. Станом на 31.12.2010 31798
квартири приватизовано (86 %), що свідчить про активне роздержавлення
житлового фонду. У Шевченківському районі є 97 відомчих житлових
будинків, 29 будинків ЖБК, 39 будинків ОСББ. Експлуатацію житлового
фонду в районі забезпечує 9 ЛКП району та аварійна служба ЛКП "ТРАП".
У 2010 році створено 8 об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків (ОСББ) на вул. Лінкольна, 3, 23, Замарстинівській, 150, Хімічній, 9А,
Ставовій, 7В, П. Панча, 18Б, Зимовій, 35, Розточчя, 168.
За кошти капітального ремонту житлового фонду відремонтовано 12
об’єктів: покрівель 6 будинків на суму 575,400 тис. грн., систему гарячого
водопостачання в 1 будинку на суму 139,700 тис. грн., балкони загального
користування у 2 будинках на суму 255,0 тис. грн., замінено підкачуючий
насос у будинку № 9 на вул. Біберовича на суму 67,0 тис. грн., інші роботи на
суму 162,9 тис. грн. Загальна вартість робіт склала 1200,0 тис. грн.
За кошти міського бюджету на поточний ремонт житлового фонду
виконано робіт на суму 2083218 грн., в т.ч. по Програмі вдосконалення
системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м. Львова
на період 2010-2012 р.р. на суму 1095440 грн.
Силами ЛКП Шевченківського району у 2010 році було виконано
поточний ремонт житлового фонду на загальну суму 10683,4 тис. грн.
Із основних видів робіт виконано: ремонт покрівель, ремонт підвальних
інженерних мереж, ремонт балконів, ремонт систем ЦО, ремонт сходових
кліток, ремонт контейнерів, ремонт водостічних труб, фарбування газових
труб.
У зв’язку з недостатністю коштів не вдалося виконати окремі роботи з
ремонту санвузлів загального користування, заміни віконних та дверних
блоків, ремонту і заміні підлог, ремонту мереж водопроводу та каналізації,
електромереж тощо.
У Шевченківському районі спільно з мешканцями проводилась робота з
влаштування металевих дверей у під´їздах багатоповерхових будинків.
Закрито на замки та домофони до 70% вхідних брам та дверей. Виконано
роботи з відновлення електроосвітлення входів у під’їзди. У під’їздах будинків
встановлено дошки оголошень, на яких постійно розміщується корисна
інформація для мешканців.
З квітня по листопад 2010 року у Шевченківському районі проводились
толоки, на яких виконувались роботи з прибирання прибудинкових та
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безгосподарських територій; очищення підвалів, горищ; фарбування газових та
водостічних труб, цоколів фундаментів; ремонту вікон, дверей, поручнів;
відновлення електроосвітлення входів у під’їзди; ремонту та фарбування
контейнерних та дитячих майданчиків; формування елементів озеленення;
очистки дощоприймачів тощо.
За кошти Державного бюджету України відремонтовано 3 об’єкти, які
були пошкоджені внаслідок стихії 03.06.2010, вартість ремонтних робіт склала
181676,0 грн.
У 2010 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 з графіком прибирання і миття сходових кліток, прибирання
прибудинкових територій, очистку дощоприймачів.
У Шевченківському районі за допомогою ТзОВ "Ком-Еко-Львів" (вул.
Шевченка, 322, 358-360, 400, вул. Ю. Липи, 20) та ТзОВ "Аве-Львів" (вул.
Хвильового, 2, вул. Сосюри, 46, вул. Шеремети, 1, вул. Тичини, 21-23, вул.
Лінкольна, 23, вул. Липинського, 3, 6, 13, вул. Яблунева, 2, вул. Дашкевича, 2,
вул. Кошиця, 4) облаштовано 25 контейнерних майданчиків, але це лише 20%
від необхідного.
У 2010 році збір коштів з утримання будинків та прибудинкових
територій становив 100,6 %, збір коштів за теплопостачання ЛКП району –
98,8 %, рівень збору коштів за водопостачання становить 101 %.
У 2010 році фінансова діяльність ЛКП погіршилася. Збиток складає 633,5
тис. грн. З метою покращення збору коштів за житлово-комунальні послуги у
2010 році подано в суд 4593 позовних заяви на суму 5,7 млн. грн., стягнуто
виконавчою службою 1,8 млн. грн.
У 2010 році було виявлено 94 випадки самочинного будівництва,
надходження коштів від узаконення якого склало 164,557 тис. грн. За рахунок
цих коштів на розвиток інфраструктури та житлового господарства (10 %)
силами підрядних організацій проведено поточний ремонт каналізаційних
мереж у 4 будинках, ремонт оголовків ДВК на 1 будинку, ремонт зовнішніх
сходів на вул. Варшавській, 56, ремонт гідроізоляції стін на вул. Крехівській,
4, ремонт бетонної огорожі дитячого майданчика на вул. Ак. Кучера, 10-12,
замінено газовий котел ветерану війни на вул. Зустрічній, 14.
У 2010 році у власність територіальної громади м. Львова прийнято 12
відомчих житлових будинків та гуртожитків. У процесі приймання-передачі
знаходяться 6 житлових будинків від ДП "Тур" ВАТ "Львівський завод
автонавантажувачів" та гуртожиток ВАТ "Львівський мехсклозавод" на вул.
Шевченка, 66. Треба відзначити, що передача-приймання відомчого житлового
фонду у власність територіальної громади м. Львова, у зв’язку з банкрутством
підприємств, часто здійснюється із недотриманням вимог чинного
законодавства та "Положення про порядок приймання-передачі державного
житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в
оперативному управлінні підприємств, установ та організацій у власність
територіальної громади м. Львова", затвердженого ухвалою міської ради від
29.04.2004 № 1245, а саме у незадовільному технічному стані, без передачі
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інженерних мереж відповідним міським службам, поквартирного розподілу
електроенергії, будинкових приладів обліку, передачі службового житла тощо.
Експлуатувати прийняті у комунальну власність відомчі житлові будинки із
значною кількістю недоліків складно, що також відображається на якості
надання послуг, у зв’язку з чим Шевченківська районна адміністрація вимагає
від відомств та організацій належним чином проводити підготовку будинків
для передачі у власність комунальної громади м. Львова.
У Шевченківському районі є 284 вулиці, протяжність яких складає 230
км. Проїжджа частина вулиць становить 799 тис. 600 кв. м. Площа зелених зон
становить 61 га. У Шевченківському районі розміщено 2 парки ("700 років
Львову" та "Замарстинівський").
У 2010 році виконано:
- суцільне асфальтування вул. Чигиринської, ремонт пішохідних доріжок,
з влаштуванням газону; вул. Варшавська (на проміжку від вул. Панча до вул.
Тунельної) з ремонтом пішохідних доріжок, реконструкція вул. Жовківської
(на проміжку від вул. Б.Хмельницького до вул. Заводської) з влаштуванням в
плитці тротуарів.
- асфальтування картами: вул. Заводська, Шевченка, Дашкевича, просп. В.
Чорновола, Під Голоском, Мазепи, Вінниця, Грінченка, Орлика та інші.
Всього відремонтовано доріг площею 42,1 тис. кв. м. Виконаний об’єм
робіт не є достатнім, оскільки на таких вулицях як Мазепи, Грінченка,
Шевченка міжквартальний термін ремонту минув давно та, враховуючи той
факт, що не вирішена проблема заборони в’їзду важкого транзитного
автотранспорту, ці вулиці потребують негайного суцільного асфальтування.
На належному рівні виконували роботи фірма "Онур", ВАТ "ШРБУ-65", із
застосуванням сучасної техніки та проведенням щоденного лабораторного
аналізу асфальтобетонної суміші. Гарантійний термін виконання становить 5
років.
Крім основних робіт на магістральних та міжквартальних вулицях у
Шевченківському
районі
виконано
роботи
з
благоустрою
внутрішньобудинкових територій, ремонт яких не проводився тривалий час.
У 2010 році проведено асфальтування заїзної дороги до будинку № 19-21
на вул. Мазепи; відремонтовані сходи біля будинку № 19 на вул. Мазепи;
відремонтовано сходи, що сполучають вул. Золоту з вул. Пстрака; виконаний
благоустрій на вул. Б. Хмельницького, 243-245, 251-253, Варшавській, 66, 68,
Клепарівській, 25, Величковського, 2, 18, 16, 22, Кошиця, 7-9, Масарика, 12.
Велику увагу було приділено ремонту пішохідних доріжок на вул. Золотій, 3941, Огірковій, Селянській, 12 - Хвильового, 36, Стеценка, 9-11, Тичини, 13-23,
Шевченка, 406, 408, 412 та інших. Всього відремонтована площа
внутрішньоквартальних територій за 2010 рік складає 25,3 тис. кв. м вартістю
3784,0 тис. грн.
На утримання об’єктів дорожнього господарства виділено 761,4 тис. грн.:
пофарбовано існуючу турнікетну огорожу (4,2 км), нанесено дорожню
розмітку, очищено дощоприймачів (1108 од.), встановлено дорожніх знаків
102 шт., відремонтовано зупинки пасажирського транспорту та встановлено 2
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критих тент-павільйони на вул. Миколайчука, 30, вул. Замарстинівській Торф’яній.
При виконанні робіт з реконструкції просп. В. Чорновола, вул.
Липинського, вул. Б. Хмельницького відфрезерований асфальтобетон
використовували на підсипання грунтових вулиць Яблуневої, Загули,
Корінної, Біберовича, районів – Розточчя, Топольна. У Шевченківському
районі налічується 62,4 тис. кв. м грунтових вулиць, які потребують
асфальтування.
Для проведення ремонтних робіт залучали кошти СПД. За кошти
Медичного центру св. Параскеви, в сумі 110,0 тис. грн., відремонтовано
частину вул. Заводської; на суму 214,9 тис. грн. проведено асфальтування
внутрішньоквартального проїзду до будинку № 18Б на вулиці Панча за кошти
ТзОВ "Будівельна компанія "Нове місто".
Було влаштовано 1467 кв. м квітників, проведено стрижку живої огорожі
(1200 мп), знято 74 аварійних дерева, виконано роботи з формування дерев,
уражених омелою.
Станом на 31.12.2010 у 20 дошкільних навчальних закладах комунальної
форми власності, 2 НВК школа-садок і приватному ДНЗ "Горішок"
виховувалось та навчалось 5109 дітей дошкільного віку. У 10 ДНЗ
функціонують групи для дітей, які потребують корекції фізичного або
розумового розвитку. У ЛНВК садок-школі "Любисток" продовжується
навчання та виховання дітей з використанням педагогіки М. Монтессорі.
Протягом 2010 року вивільнено від оренди приміщення 2 груп у ДНЗ №
55 і НВК № 94. Впродовж 2010 року відремонтовано приміщення та введено в
дію 4 групи у ДНЗ №№ 31, 55, 143 і НВК № 94. Виконано за рахунок коштів
міського бюджету капітальний ремонт басейну у ДНЗ № 31. Проведено
державну атестацію ДНЗ № 57. На базі СЗШ № 99 створено групу
короткотривалого перебування для дітей 5-річного віку ДНЗ № 187.
У 26 загальноосвітніх навчальних закладах комунальної форми власності
у 552 класах навчалося 13 945 учнів, у 4 навчальних закладах приватної форми
власності у 38 класах навчалося 585 учні. Поглибленим вивченням англійської
мови охоплено 4205 учнів. У 18 загальноосвітніх навчальних закладах для
1036 учнів відкрито класи суспільно-гуманітарного, природничого,
філологічного, технологічного профілів. У 23 навчальних закладах відкрито 47
груп продовженого дня для 1370 учнів 1-4 класів. У 114 різноманітних гуртках
і спортивних секціях займалося 2685 дітей. У 18 гуртках БШ займалося 900
дітей зі шкіл Шевченківського району. Заняття у ДЮСШ у 25 групах (лижні
перегони та спортивне орієнтування) проводяться для 290 учнів.
На виконання рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від
02.07.2010 № 800 "Про створення Ресурсного центру інформаційних
технологій на базі Львівського технологічного ліцею" з 01.09.2010 функціонує
Ресурсний центр інформаційних технологій.
11510 учнів ЗНЗ охоплено гарячим харчуванням, у тому числі: 5718 учнів
1-4 класів (100 %), 4922 учні 5-9 класів (71 %), 870 учнів 10-11 класів (50 %).
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За високі досягнення у навчанні 50 випускників 9-х класів одержали
свідоцтво з відзнакою, 14 випускників 11-х класів нагороджені срібною
медаллю, 37 – золотою медаллю.
За результатами навчання у 2009-2010 році 2 учні району (Троцюк
Світлана – СЗШ № 33, Дорош Ольга – СЗШ № 78) отримали одноразову
стипендію Президента України, 8 учнів отримували стипендію міського
голови.
У 2009-2010 навчальному році 804 учні 5-11 класів прийняли участь у ІІ
етапі Всеукраїнських предметних олімпіад і вибороли 258 призових місць.
9 учнів навчальних закладів району приймали участь у ІV етапі
Всеукраїнських предметних олімпіад і вибороли 3 призові місця.
1102 випускники 11-х класів закладів освіти Шевченківського району
взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, з яких 4 учні з
математики (СЗШ №№ 43, 81, 100, ЛЕЛ) та 2 учні з української мови (СЗШ №
91, НВК № 94) отримали 200 балів.
Великого значення керівники шкіл приділяють національному вихованню та
естетичному розвитку учнів. Для організації дозвілля, розвитку творчих
нахилів учнів, вихованню естетичних смаків сприяє залучення дітей до участі
у вокальних, танцювальних, хореографічних ансамблях, хорах, самодіяльних
театрах, у яких займалося понад 4360 дітей. Систематично відвідувались музеї,
театри, філармонія, проводились зустрічі з мистецькими та культурними
діячами міста. Впродовж 2010 року проведено понад 39 конкурсів, свят та
фестивалів, у яких взяли участь понад 5 тис. дітей.
Особливу увагу було приділено дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківської опіки: 74 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківської опіки,
виплачено по 300 грн., на загальну суму 22,2 тис. грн., для придбання шкільної
та спортивної форми; 30 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківської
опіки, яким виповнилось 18 років, виплачено допомогу в розмірі 1590 грн. на
загальну суму 47,7 тис. грн.; 4 дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування, які у 2010 році закінчували школу, виплачено
одноразову допомогу в розмірі 1 тис. грн. на загальну суму 4 тис. грн.
Протягом літа оздоровлено 886 дітей, з яких: у пришкільних таборах - 715
дітей, у таборі "Старт" - 133 дитини, у таборі "Ватра" – 38 дітей.
Фактичні касові витрати на галузь "Освіта" за 2010 рік становили 99 104,7
тис. грн.
За рахунок коштів бюджету розвитку проведено такі ремонти:
реконструкція системи опалення ДНЗ № 147, ДНЗ № 167, СЗШ № 44 на суму
267169,6 грн., реконструкція ДНЗ № 94 на суму 178306,2 грн., реконструкція
даху у СЗШ №№ 78, 97 на суму 229420,0 грн., реконструкція приміщення у
СЗШ № 23 на суму 21265,2 грн., заміна вікон в СЗШ №№ 44, 91, ДНЗ №№ 147,
154 на суму 505875,0 грн. та виготовлено проект реконструкції системи
теплопостачання СЗШ № 57 на суму 99820,1 грн. Загальна сума виконаних і
оформлених актами робіт становить 1306152,34 грн.
Також за рахунок коштів бюджету розвитку проведено реконструкцію
спортивного залу ССЗШ № 81, покрівлі школи-садка "Любисток";
реконструкцію даху, приміщень та заміни вікон Львівського технологічного
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ліцею; винесено підвальну котельню зі СЗШ № 20 та підключеного до неї ДНЗ
№ 55, здійснено реконструкцію системи опалення, каналізації і газопостачання
у даних навчальних закладах; замінено вікна у спортивних залах СЗШ № 43,
практично завершено заміну вікон у СЗШ № 38, замінено (частково) вікна у
СЗШ № 97, здійснено реконструкцію басейну ДНЗ № 31, реконструкцію ДНЗ
№ 55 з метою введення додаткових груп (1 група), реконструкція НВК № 94 з
метою введення додаткових груп (1 група), завершується реконструкція ДНЗ
№ 154 з метою введення додаткових груп (2 групи). Загальна сума виконаних і
оформлених актами робіт становить 2811144,16 грн.
За рахунок коштів, виділених на капітальні ремонти здійснено:
капітальний ремонт труб системи опалення та капітальний ремонт даху СЗШ
№ 41, утеплено частину фасаду ДНЗ № 121, замінено вікна (частково) у
Правничій гімназії, СЗШ № 44 та ДНЗ № 154, капітальний ремонт частини
м’якої покрівлі ДНЗ № 14, капітальний ремонт туалету у СЗШ № 92, ремонт у
СЗШ № 22. Загальна сума виконаних і оформлених актами робіт становить 567
552,8 грн.
За кошти, виділені на ліквідацію наслідків буревію, проведено ремонт
покрівлі СЗШ № 97, ДНЗ №№ 133, 116 та ремонт даху СЗШ № 20.
За батьківські кошти в загальноосвітніх навчальних закладах проведено
ремонтні роботи, придбано обладнання та матеріалів на загальну суму 274 740
грн.
Протягом 2010 року адміністративна комісія при Шевченківській
районній адміністрації провела 20 засідань, на яких розглянуто 349 справ і
притягнуто до відповільності 349 осіб. Накладено адміністративних стягнень у
вигляді штрафів на загальну суму 53227 грн.
На виконання ухвал міської ради щодо передачі відомчих будинків у
комунальну власність та з метою впорядкування проживання мешканців
укладено 268 договорів житлового найму.
У 2010 році до Шевченківської районної адміністрації надійшло 2 тисячі
771 звернення громадян та 3653 листи, з них 1747 безпосередньо з Львівської
міської ради. На особистому прийомі голова Шевченківської районної
адміністрації прийняв 74 громадянина.
Найбільша кількість звернень стосується питань житлово-комунального
господарства, зокрема, ремонту житла, незадовільного тепло- та
водопостачання, узаконення самовільного будівництва, ремонту доріг,
благоустрою територій.
Важливим завданням Шевченківської районної адміністрації у 2010 році
були підготовка та проведення 2 турів виборів Президента України та виборів
до місцевих рад. Впродовж 2010 року здійснювалась робота з уточнення бази
даних Реєстру виборців та впорядкування адресного реєстру, зокрема було
опрацьовано 482 відомості про виборців, які містили персональні дані про 52
041 виборця.

