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Департамент фінансової політики 

 

Обсяг доходів загального фонду міського бюджету м. Львова на 2011 

рік без врахування міжбюджетних трансфертів затверджений в сумі 1356,5 

млн. грн. 

За 2011 рік до загального фонду міського бюджету без врахування 

міжбюджетних трансфертів надійшло 1235,1 млн. грн., що складає 91 відсоток 

до плану на рік, або менше на 121,4 млн. грн.  

Вилучено з міського бюджету м. Львова до Державного бюджету 

України 62,7 млн. грн. 

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до 

загального фонду міського бюджету збільшилися на 157,4 млн. грн. 

Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, 

надійшли в сумі 1010,0 млн. грн. План по закріплених доходах не виконано на 

3,2 відсотка, або на 33,1 млн. грн. 

 До спеціального фонду міського бюджету надійшло 303,6 млн. грн., у т. 

ч.: субвенція з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 

погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що 

вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у 

зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що 

затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади 

чи органами місцевого самоврядування – 55,6 млн. грн. та субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, 

ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених 

пунктах – 29,9 млн. грн., власні надходження бюджетних установ – 55,6 млн. 

грн. 

До бюджету розвитку бюджету м.Львова надійшло в сумі 130,9 млн. 

грн., що становить 29,5 відсотка до запланованої на рік суми 443,6 млн. грн., у 

т. ч.: 

- від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – 56,3 

млн. грн., із запланованих на рік 230,0 млн. грн., або 24,5 відсотка; 

- від продажу землі – 18,5 млн. грн., з запланованих 160,5 млн. грн., або 

11,5 відсотка до запланованих на рік; 

- єдиного податку - 55,9 млн. грн., з запланованих 53,0 млн. грн., або 

105,6 відсотка до запланованих на рік; 

- субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів – 0,1 

млн. грн. 

Видатки міського бюджету м.Львова на 2011 рік заплановані з 

урахуванням внесених змін в сумі 2816,4 млн. грн., у т. ч. видатки загального 

фонду – 1925,3 млн. грн., з них за рахунок офіційних трансфертів – 567,4 млн. 

грн., а саме: 

- субвенцій з Державного бюджету України – 562,5 млн. грн.; 

- субвенцій з обласного та інших бюджетів Львівської області – 4,9 

млн. грн. 
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та спеціального фонду – 891,1 млн. грн., з яких субвенція з Державного 

бюджету України – 86,6 млн. грн., субвенція з обласного бюджету – 0,8 млн. 

грн. 

Виконання видаткової частини міського бюджету м.Львова за 2011 рік 

складає 2113,8 млн. грн., у т. ч. видатки загального фонду – 1810,4 млн. грн., 

або 94 відсотки до плану з урахуванням змін на рік (1925,3 млн. грн.) та 

видатки спеціального фонду – 303,4 млн.грн, або 34 відсотки до плану з 

урахуванням змін на рік (891,1 млн. грн.). 

За рахунок субвенцій і дотацій з Державного бюджету України 

проведені видатки загального фонду в сумі 557,4 млн.грн, що складає 98,2 

відсотка до затвердженого плану на рік та спеціального фонду в сумі 86,6 млн. 

грн. (100 відсотків); субвенції з загального фонду обласного бюджету 

Львівської області використано 4,0 млн. грн., з інших регіонів Львівської 

області за пролікованих хворих – 142,9 тис. грн. та спеціального фонду – в 

сумі 0,1 млн. грн., або 12,5 відсотка.  

На захищені видатки використано 1577,0 млн. грн., питома вага яких 

становить 87,1 відсотка у загальній сумі проведених видатків за 2011 рік. 

На утримання установ соціально-культурної сфери у міському бюджеті 

м. Львова на 2011 рік заплановано 1104,0 млн. грн., використано 1012,3 млн. 

грн., або 91,7 відсотка до річного плану із врахуванням змін. Видатки на 

заробітну плату з нарахуваннями працівникам установ соціально-культурної 

сфери проведені в сумі 772,6 млн. грн., що складає 76,3 відсотка у загальній 

сумі видатків на утримання установ соціально-культурної сфери. 

  

Міський бюджет м.Львова на 2011 рік затверджений ухвалою міської 

ради від 06.01.2011 № 116.  

Департамент фінансової політики готував на розгляд виконавчого 

комітету та міської ради звіти: 

 - про виконання міського бюджету м. Львова за 2010 рік;  

 - про виконання міського бюджету за 1-й квартал 2011 року;  

 - про виконання міського бюджету за 1-е півріччя 2011 року;  

 - за 9 місяців 2011 року. 

Керуючись бюджетним законодавством, враховуючи пропозиції 

головних розпорядників коштів міського бюджету, протягом 2011 року 

підготовлено з питань виконання загального та спеціального фондів бюджету 

проекти: 250 розпоряджень Львівського міського голови, 45 рішень 

виконавчого комітету, 9 ухвал міської ради.  

Протягом 2011 року департамент розглянув 6915 листів з питань 

складання та виконання бюджету. На виконання завдань Головфінуправління 

Львівської ОДА та Міністерства фінансів України працівниками департаменту 

підготовлено 759 інформацій, на вимогу правоохоронних органів - 31. 

У 2011 році проведено 313 тематичні перевірки з питань виконання 

бюджету та 408 перевірок правильності складання і затвердження кошторисів 

бюджетних установ. 
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 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" доведено до 

головних розпорядників коштів міського бюджету дані про граничні обсяги 

видатків, погоджено кошториси та зміни до них, погоджено штатні розписи 

виконавчих органів ради, перевірено правильність складання і затвердження 

кошторисів установ. У встановленому порядку складено бюджетний розпис 

доходів і видатків міського бюджету з помісячним розподілом та протягом 

2011 року внесено зміни до кошторисних призначень за пропозиціями 

головних розпорядників коштів.  

Департамент фінансової політики впровадив Єдину інформаційну 

систему управління бюджетом міста, яка забезпечила організацію взаємодії 

учасників бюджетного процесу з метою створення єдиного інформаційного 

простору.  

У рамках виконання Єдиної інформаційної системи управління 

бюджетом м. Львова забезпечено адміністрування та контроль за 

надходженням до бюджету: відрахування прибутку підприємств комунальної 

власності - 165 платників; відрахування частки прибутку комунальних 

підприємств - 126 платників; збору за місця для паркування автотранспорту - 

104 платників; плати за тимчасове користування місцями для розміщення 

зовнішньої реклами – 527 платників; повернення кредитів, наданих для 

кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла - 

52 позичальників. 

Крім цього, ведеться облік надходження плати за сервітутне 

землекористування (1200 договорів), надходжень за угодами відшкодування 

втрат за фактичне землекористування (1628 договорів). Для контролю за 

повнотою надходжень вказаних платежів в органах Державної казначейської 

служби відкритий позабалансовий рахунок з накопичення платежів. 

Недоїмка з платежів становить: 

- відрахування частини прибутку підприємств комунальної власності – 

1,2 тис. грн.; 

- збір за паркування автотранспорту – 292,2 тис. грн.; 

- повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на 

будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 24,5 тис. грн.; 

- плата за сервітутне землекористування – 392,6 тис. грн. 

- податку на прибуток підприємств комунальної власності – 5,9 тис. грн. 

 

Для забезпечення погашення недоїмки з вказаних платежів 

департаментом фінансової політики направлено 607 листів платникам 

податків та 109 листів уповноваженим власникам комунальних підприємств. 

На засідання комісії з питань погашення боргу перед бюджетом з плати за 

землю запрошувались 452 суб`єкти господарювання. Крім цього, щомісячно 

скеровувалися аналітичні таблиці уповноваженим власникам для аналізу та 

проведення роботи з погашення недоїмки. В результаті проведеної роботи з 

погашення заборгованості надійшло 1,3 млн. грн. Крім цього, подані 
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матеріали в юридичне управління для відкриття юридичного провадження 

щодо 12 суб'єктів підприємницької діяльності з питання стягнення 

заборгованості з платежів до бюджету в сумі 96,9 тис. грн. 

Відповідно до ухвали міської ради від 24.12.2010 № 3150 "Про надання 

дозволу на розміщення у 2011 році коштів міського бюджету м. Львова на 

вкладних (депозитних) рахунках в установах банків" при наявності 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 12.01.2011 № 6 

"Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 

бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках в банках" 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 13,95 

%. 

Протягом 2011 року на депозитному рахунку у ПАТ "Державний 

експортно-імпортний банк України" було розміщено 123,9 млн. грн., у т. ч.: 

- коштів бюджету розвитку м. Львова – 111,1 млн. грн.;  

- міського фонду охорони навколишнього природного середовища - 

6,8 млн. грн.;  

- дорожнього фонду – 5,0 млн. грн.; 

- інші видатки - 0,6 млн. грн. 

Відповідно до вимог вказаної постанови 20.12.2011 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 2011 році 2,1 млн. 

грн. 

У міському бюджеті м.Львова на 2011 рік затверджений граничний 

розмір місцевого та гарантований громадою міста боргу в сумі 1165,1 млн. 

грн., у т. ч. місцевий борг – 567,0 млн. грн. та борг, гарантований громадою 

міста, - 598,1 млн. грн. Фактично на кінець 2011 року склалась економія в сумі 

404,4 млн. грн. (борг на 01.01.2012 складає 760,7 млн. грн.).  

У 2011 році проведено викуп облігації місцевої позики серії С в сумі 

110,0 млн. грн., погашена позика ЛКП "Львівсвітло" - 22,0 млн. грн. 

Загальна сума запозичень до міського бюджету м.Львова станом на 

01.01.2012 становить 182,0 млн. грн. 

Протягом 2011 року виплачено відсотків за облігаціями внутрішньої 

місцевої позики в сумі 33,5 млн. грн., у т. ч.: 

- ПАТ"Всеукраїнський акціонерний банк" - 4,2 млн. грн.; 

- ПАТ АКБ "Львів" – 4,7 млн. грн.; 
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- ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" – 23,4 млн. 

грн.; 

- ПАТ "Державний ощадний банк" - 1,2 млн. грн. 

 

Відповідно до пункту 17 ухвали міської ради від 06.01.2011 №116 "Про 

міський бюджет м.Львова на 2011 рік" та Порядку покриття Державною 

казначейською службою тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, 

одержано 23 короткотермінових позик на суму 777,1 млн. грн. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 

№1203 "Про затвердження Порядку 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 33,1 млн. грн.  

Для забезпечення складання проекту міського бюджету м. Львова на 

2012 рік проведений аналіз бюджетних запитів головних розпорядників 

коштів міського бюджету та складено проект бюджету на підставі цих 

бюджетних запитів, а також розрахункових показників Міністерства фінансів 

України. 
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Департамент економічної політики 

 

У 2011 році Львівська міська рада затвердила Програму сприяння 

залученню інвестицій у місто Львів на 2011-2013 роки, спрямовану на 

формування сприятливого інвестиційного клімату, яка була розроблена вперше 

та виключно власними силами працівників департаменту, беручи до уваги 

достатній досвід та компетенцію. 

За наростаючим підсумком, станом на 1 січня 2012 року у місто Львів 

надійшло 873,1 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, з них у 2011 році 

- 78,4 млн. дол. США. Станом на 1 січня 2012 року кількість прямих іноземних 

інвестицій у розрахунку на одну особу у м. Львові склала 1162,2 дол. США., що 

у 2,1 рази більше від середньо обласного значення цього показника.  

Станом на 1 січня 2012 року прямі іноземні інвестиції залучено у 580 

підприємств міста Львова. Понад три чверті обсягу іноземних інвестицій 

забезпечили партнери з чотирьох країн: Польщі – 352,2 млн. дол. США, Австрії 

– 156,5 млн. дол. США, Кіпру - 136 млн. дол. США та Сполучені Штати 

Америки – 69,5 млн. дол. США. Найбільш інвестованою була фінансова 

діяльність – 484,9 млн. дол. (понад 50 % від загального обсягу), промисловість 

– 95,8 млн. дол. (11 %), операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 

надання послуг підприємцям – 151 млн. дол. (17,3 %), транспорт та зв'язок – 

62,1 млн. дол. (7,1 %), торгівля - 44,7 млн. дол. (5,1 %). 

 

У 2011 році Львів взяв участь у реалізації "Стратегії підвищення 

конкурентоспроможності міста Львова до 2015 року" за участю фонду 

"Ефективне управління" та американської консалтингової компанії Monitor 

Group. Працівники департаменту входять у Раду конкурентоспроможності та 

робочі групи з реалізації Стратегії. 

Також було взято участь у розробці "Стратегії залучення інвестицій" у 

рамках проекту Місцевий економічний розвиток міст України, який 

реалізовується Федерацією канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової 

підтримки Канадського агентства міжнародного розвитку (КАМР).  

У 2011 році департамент підготував проектну заявку: "Підвищення 

конкурентоздатності транскордонних територій через ефективний розвиток 

економічної інфраструктури у містах Львів та Люблін" на конкурс у рамках 

Програми транскордонної співпраці Польща-Білорусь-Україна. У разі перемоги 

грантова допомога місту становитиме 1,1 млн. євро.  

З 2010 року діє повнофункціональний інвестиційний портал міста: 

www.investinlviv.com. У 2011 році сайт працював англійською, українською, 

німецькою та польською мовами. Переклад порталу на іноземні мови (це 

близько 320 сторінок тексту) було здійснено власними силами без 

використання бюджетних коштів (для довідки: 1 сторінка перекладу у 

перекладацькій агенції коштує від 45 грн.). Сайт містить усю необхідну 

інформацію про інвестиційний потенціал міста; бізнес-інфраструктуру; 

людський ресурс; інвестиційні проекти Львова; дослідження та новини у сфері 

законодавства, оподаткування, нерухомості, розроблені спільно з Arzinger, 

http://www.investinlviv.com/
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PwC, KPMG; відгуки місцевих іноземних інвесторів та ін. На порталі 

розміщено особливо важливу для потенційних інвесторів інформацію про 

вільні виробничі площі, земельні ділянки. Здійснювалося постійне оновлення 

сайту в частині даних по статистиці залучення інвестицій, економічних 

показниках, людських ресурсах тощо, новин інвестиційного та економічного 

напрямку, в частині дослідження консалтингових компаній. Також 

здійснювалася активна промоція сайту через соціальні мережі Twitter, LinkedIn, 

Facebook; банери, візитівки (1000 візитівок сайту розповсюджено на 

міжнародних та місцевих заходах, зустрічах з інвесторами), видання (Lviv In 

Your Pocket), що розповсюджуються серед готелів, ресторанів, аеропортів, 

вокзалів; лінки на сайтах партнерів та відгуки іноземних інвесторів, присутніх 

на ринку Львова (EBA, Citadel Capital, PwC, KPMG, Abris Capital, Symphony 

Solutions). Динаміка відвідування порталу постійно зростає - у 2011 році сайт 

відвідало 20000 користувачів з Німеччини, США, Польщі, Франції, 

Великобританії, Австрії, Японії, Нідерландів та ін. Як наслідок успішного 

функціонування сайту - налагоджено тіснішу та ефективнішу співпрацю з 

консалтинговими, юридичними, рекрутинговими компаніями, бізнес 

асоціаціями та іншими бізнес структурами. 

Представники департаменту спільно з представниками депутатського 

корпусу здійснили візити до європейських міст з метою перейняття досвіду, 

презентації власних інвестиційних можливостей та налагодження співпраці з 

представниками влади та бізнесу, зокрема у м. Рига, м. Берлін, м. Ляйпціг, м. 

Таррагона, м. Брешія, м. Ізмір, м. Варшава та ін. Вже не перший рік 

департамент здійснює активну інвестиційну промоцію міста на міжнародних 

виставках, форумах та конференціях: MIPIM, Франція – міжнародна виставка 

нерухомості, REAL VIENNA, Австрія – міжнародна виставка нерухомості, 

EXPO REAL, Німеччина – міжнародна виставка нерухомості. У 2011 році 

відбулась презентація інвестиційного потенціалу Львова у Посольстві Франції у 

Києві у рамках зустрічі французьких підприємців та презентація інвестиційного 

потенціалу Львова у рамках Нідерландської місії на чолі з Послом 10 вересня 

2011 року. 28 квітня 2011 року департамент взяв участь у частині промоції 

форуму та запрошення партнерів для Весняного ділового форуму, 14-15 жовтня 

2011 року - виступив співорганізатором XI Міжнародного економічного 

форуму у Трускавці (фінансова участь, запрошення доповідачів на секцію 

співпраці міст з міжнародними інституціями), 15 жовтня 2011 року – 

співорганізатором Бізнес-зустрічі Клубу Ділових Людей (фінансова участь, 

доповідь на тему інвестиційних проектів). 

Для участі у вищеперелічених заходах було створено нову презентацію 

інвестиційного потенціалу міста Львова (розміщена на сайті та 

розповсюджується через розсилку електронною поштою). 

Окремо необхідно відзначити участь делегації від Львова у заході 

Matching-2011, який відбувається наприкінці листопада вже 7 рік поспіль у 

Мілані (Італія) і є безсумнівно важливим заходом, що дає можливість 

ознайомитись з ринком, презентувати потенціал та контактувати з ключовими 

компаніями. У 2011 у заході взяло участь понад 4 тис. підприємств із 43 країн 
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світу у різноманітних галузях економіки. За підтримки Львівської міської ради 

та італійського підприємства "Кінг Крос Груп" у 2011 році участь у виставці 

взяло чотири львівських підприємства - транспортно-логістична фірму "Бей-

транс", концертна та промоушн компанія "Дік-арт", виробниче підприємство 

"Майола" та один з найбільших виробників хлібобулочних виробів в Україні 

ПАТ "Концерн Хлібпром". Кожен учасник, включно з Львівською міською 

радою, ще до початку виставки сформував перелік з понад 50 зустрічей з 

потенційними італійськими партнерами, які були проведені на стенді 

Львівської міської ради вже під час роботи самої виставки. 

Окрім цього, було напрацьовано базу даних потенційних інвесторів (біля 

5000 позицій), яким на постійній основі здійснюється розсилка пропозицій до 

співпраці, новин інвестиційного порталу та інвестиційних пропозицій, 

аукціонів, конкурсів тощо.  

Успішним став проект створення у Львові Об'єднаного бізнес-сервіс-

центру, який є третім у світі внутрішнім бізнес-сервіс-центром у складі 

міжнародного підрозділу "Бізнес Сервіс Nestlé", наслідком чого є створення 

біля 300 нових робочих місць на кінець 2011 року, кількість яких постійно 

збільшується у зв'язку з відкриттям напрямку по кожній новій країні (Росія, 

Польща, Румунія, Угорщина, Болгарія тощо). 

У 2011 році компанії Абріс-Капітал (США), Симфоні Солюшинз 

(Нідерланди) збільшили на львівському ринку свою присутність і обсяг 

інвестицій у сфері торгівлі та програмного забезпечення. Серед компаній, які 

відкрились у 2011 році: Прожені Солар (США) - відкрила виробництво у 

Миколаєві; Таката (Японія) - відкрила виробництво у Стрию. Лише за цими 

пунктами вже створено і буде створено у найближчий час додатково 2500 

робочих місць у регіоні і місті. 

У 2011 році проведено більше 20 зустрічей з потенційними інвесторами, 

підготовлено таку ж кількість відповідей на запити зацікавлених інвесторів. 

Підготовлено та надіслано 15 ініціативних листів, адресованих міжнародним 

авіакомпаніям, що спеціалізуються на бюджетних авіаперевезеннях, серед яких: 

Air Arabia, flyDubai, Onur Air, Tarom, EasyJet, Airberlin, Germanwings, Vueling, 

"Аерофлот", S7 airlines, "Транса  ро", Ryanair, BalticAir та ін. з пропозицією 

розглянути можливість приходу на ринок Львова. Перший результат - 

проведено зустріч представників Ryanair з керівництвом держави та досягнено 

домовленостей про відкриття напрямків з України вже у 2012 році. Паралельно, 

спільно з управлінням туризму, розроблено анкету для представників 

туристичного кластеру у місті з метою отримання інформації щодо попиту на 

нові напрямки зі Львовом. 

Департамент економічної політики виступає посередником у спілкуванні 

з міжнародними фінансовими інституціями, зокрема з ЄБРР, по проектах 

реконструкції міських вулиць та пов'язаних мереж, покращення інфраструктури 

громадського транспорту вздовж трамвайних ліній, проектування доріг і 

управління рухом. У рамках проекту здійснено аналітику міжнародних 

компаній, які згодом були обрані для підтримки реалізації проектів банком, 

серед яких Egis Bceom International (Франція), VCDB, DREBERIS, PTV 
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(Німеччина), Arzinger&Partners (Австрія), Egis bceom International (Франція), 

Louis Berger SAS (Франція), Ic Consulenten (Австрія), Ernst&Young 

(Великобританія). Департамент економічної політики постійно спілкується з 

консультантами, допомагає з перекладом тендерної документації, зокрема у 

2011 році було перекладено своїми силами біля 1 000 сторінок. 

Департамент економічної політики спільно з іншими департаментами 

Львівської міської ради бере активну участь у розвитку стратегічних 

інвестиційних проектів, які стимулюють вихід на ринок Львова іноземних 

інвесторів, зокрема: 

- спільні проекти з бельгійсько-українською девелоперською компанією 

TPF - створення промислового та бізнес-парків; 

- у рамках проекту ЄБРР - проект ДПП з впровадження системи 

електронного квитка у громадському транспорті. Проведено конкурс на 

визначення інвестора. Переможець – RigasKarte (Латвія); 

- у рамках проекту ЄБРР - проект створення центрального пункту 

управління дорожнім рухом та реалізацію проекту складання у Львові власних 

трамваїв за участі стратегічного партнера. Переможець – австрійська компанія 

Swarco, яка вже розпочала реалізацію проекту встановлення системи 

управління дорожнім рухом; 

- у рамках проекту ЄБРР - ЛКП "Львівелектротранс" розпочав реалізацію 
Програми корпоративного розвитку та провів тендер на модернізацію тягових 

підстанцій; готується тендер для закупівлі рухомого складу та ремонту депо; 

- у рамках проекту ЄБРР - фактично завершено перший етап реалізації 

проекту реконструкції доріг і трамвайних колій по 2 і 6 маршрутах, готується 

проектна і тендерна документація для оголошення тендеру на решту (сім) 

відтінків; 

- 13 жовтня 2011 року між міською радою Львова та USAID було 
підписано Меморандум щодо співробітництва в рамках Програми розвитку 

ППП з метою підготовки пропозиції для реалізації інвестиційного проекту у 

сфері паркування; 

- підписано угоду з IFC щодо надання консалтингових послуг та 

підготовки стратегії поводження з ТПВ у місті Львові. 6 лютого 2012 року IFC 

презентувало варіанти залучення приватного сектора до вирішення проблем 

управління ТПВ в місті Львові; 

- розвиток ділянки навколо стадіону до Євро-2012 (326 га) - створення 

сучасного спортивно-розважального району з елементами активної зони: 

стадіон до Євро-2012, Арена та Виставковий центр, розміщення житла, 

готельних комплексів, офісних центрів, рекреаційних об'єктів,перенесення 

адміністративних будівель з центру міста (розробляється ТД на проект); 

- розроблено проект Програми першої стадії розвитку велосипедної мережі 

та супровідної інфраструктури у Львові у 2011-2019 роках. Реалізацію проекту 

успішно розпочато та на сьогоднішній день вже прокладено 20 км доріжок, 

розроблено ескізний проект будівництва велосипедного кільця навколо 

історичної частини Львова за фінансування GIZ.  
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З метою успішної реалізації проектів департамент економічної політики 

активно бере участь у робочих групах: 

 Робоча група з бізнес-послуг (Стратегія підвищення 

конкурентоспроможності Львова до 2015 року); 

 Робоча група щодо розвитку велосипедної інфраструктури у місті Львові;  

 Робоча група для реалізації проекту "Управління системою паркування 
автотранспорту у м. Львові з використанням механізму державно-приватного 

партнерства"; 

 Робоча группа з метою забезпечення координації проектів покращення 
системи транспорту м. Львова; 

 Робоча група супроводу проектів, які фінансуються за рахунок кредитів 
ЄБРР; 

 Робоча група для реалізації спільного проекту м. Львова з ЄБРР; 

 Робоча група щодо забезпечення реалізації проекту "Розбудова 

спроможності до економічно обгрунтованого планування розвитку областей і 

міст України" (РЕОП); 

 Робоча група з написання Стратегії залучення інвестицій (МЕРМ);  

 Рада з питань конкурентоспроможності;  

 Робоча група з питань благоустрою та впровадження шляхово-вуличної 

мережі;  

 Робоча група з підготовки системи та реалізації проектів у Львові. 
 

У 2011 році департамент підготував та подав дві проектні заявки: 

"Підвищення конкурентоздатності транскордонних територій через ефективний 

розвиток економічної інфраструктури у містах Львів та Люблін" та "Вело-

сусіди – розвиток велосипедної інфраструктури як інструменту впровадження 

альтернативного екологічно чистого виду транспорту на прикордонній 

території" на конкурс у рамках Програми транскордонної співпраці Польща-

Білорусь-Україна. У разі перемоги грантова допомога місту становитиме 1,1 

млн. євро та 1,5 млн. євро відповідно. На сьогоднішній день обидва проекти 

пройшли передкваліфікаційний відбір.  

Спільно з Інститутом міста підготовлено концептуальну пропозицію до 

проекту "Підвищення інвестиційного іміджу Львова як 1-й етап створення 

Агенції місцевого економічного розвитку" у рамках грантової канадійської 

програми "Демонстраційні проекти місцевого економічного розвитку" на суму 

65 тис. канадійських доларів. 

Департамент економічної політики спільно з Інститутом міста за грантові 

кошти USAID у рамках "Публічно-приватні партнерства: нові можливості для 

економічного зростання України" Програми "Локальні інвестиції і національна 

конкурентоспроможність" у грудні 2011 року успішно організував та провів 

триденний навчальний візит "Практика публічно-приватного партнерства в 

туристичній галузі України на прикладі м. Львова та Львівської області". 

Також, серед подій, які були організовані за грантові кошти, можна 

виділити дводенний Міжнародний тролейбусний симпозіум, який відбувався у 

Львові 29-30 червня 2011 року за участі 50 доповідачів та гостей з країн 



15 

 

Європейського Союзу та дводенний Міжнародний транспортний семінар "На 

шляху до європейського високошвидкісного залізничного сполучення" у 

рамках інструменту TAIEX, який проходив 19-20 травня 2011 року у місті 

Києві за участі 10 експертів ЄС з законодавчих питань.  

Протягом 2011 року здійснювався супровід обігу облігацій внутрішньої 

місцевої позики м. Львова серії А, В, С та підтримка кредитного рейтингу 

міста: 

Результатом успішної роботи стало те, що за дослідженням "Financial 

Times" Львів увійшов до 10-ти європейських міст майбутнього 2012/2013 у 

категоріях: "найкраща стратегія залучення прямих іноземних інвестицій" та 

"найбільша економічна ефективність ведення бізнесу". Місто запрошено на 

церемонію нагородження, яка відбудеться 8 березня 2012 року у м. Канни 

(Франція).  

Окрім цього, компанія "Standard & Poor's" підтвердила кредитні рейтинги 

м. Львова: рейтинг "ССC+" за міжнародною шкалою та рейтинг "uaBB" за 

національною шкалою. Прогноз по рейтингах змінено з "Негативного" на 

"Стабільний". 

Протягом 2011 року до департаменту економічної політики звертались 

представників влади інших міст України, зокрема Тернополя, Полтави, 

Нікополя, Одеси, міст Дніпропетровської, Одеської областей, Криму та ін. з 

проханням поділитись досвідом у залученні іноземних інвестицій та 

інвестиційній промоції міста. 

Незважаючи на низький рейтинг інвестиційної привабливості України у 

2011 році, визначений Європейською бізнес асоціацією на основі даних 

експертного опитування, у місті Львові спостерігається позитивна динаміка 

покращення інвестиційної привабливості міста.  

У 2011 році було проведено 8 громадських слухань проектів 

регуляторних актів:  

- 15.06.2011 – проект рішення виконкому "Про затвердження порядку 

встановлення вивісок у м. Львові" 

- 24.06.2011 – проект ухвали міської ради "Про затвердження Положення 

про паркування транспортних засобів у м. Львові" 

- 11.07.2011 – проект ухвали міської ради "Про затвердження Положення 

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки"  

- 13.07.2011 – проект рішення виконкому "Про встановлення тарифів на 

перевезення пасажирів у міському електротранспорті" 

- 19.08.2011 – проект рішення виконкому "Про затвердження мережі 

маршрутів громадського транспорту загального користування" 

- 26.08.2011 – проект рішення виконкому "Про затвердження Положення 

про порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування 

- 09.12.2011 – проект ухвали міської ради "Про обмеження роздрібної 

торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом (крім 

безалкогольного) на території м.Львова"  
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- 13.12.2011 – проект ухвали міської ради "Про затвердження ставок 

єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську 

діяльність". 

 На сайті міської ради у розділі "Економіка. Регуляторна політика" 

розміщена інформацію про стан прийняття регуляторних актів у 2011 рік та про 

порядок проходження процедури регуляторних актів.  

Відповідно до Закону України "Про прискорений перегляд регуляторних 

актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування" 

та на виконання розпорядження Львівського міського голови "Про утворення 

робочої комісії з питань прискореного перегляду регуляторних актів" від 

21.01.2011 № 15 було проведено 7 засідань робочої комісії, на яких переглянуто 

85 регуляторних актів, з яких: 

до переліку № 1 "Регуляторні акти, що відповідають принципам 

державної регуляторної політики" віднесено 17 регуляторних актів; 

до переліку № 2 "Регуляторні акти, що не відповідають принципам 

державної регуляторної політики та потребують внесення до них змін" – 29 

регуляторних актів; 

до переліку №3 "Регуляторні акти, що не відповідають принципам 

державної регуляторної політики та потребують визнання їх такими, що 

втратили чинність, або скасування" – 39 регуляторних актів.  

До участі у роботі комісії було включено 10 громадських організацій у 

сфері підприємництва. 

У 2011 році департамент економічної політики організував 84 

безкоштовні тренінги з основ підприємницької діяльності "Вчимося бізнесу" 

(кількість зареєстрованих учасників - 649 осіб) та 14 безкоштовних тематичних 

семінарів, тренінгів (кількість зареєстрованих учасників - 889 осіб) на теми: 

"Соціальне страхування для бізнесу", "Бізнес-план - запорука успішного 

бізнесу", "Конфігурації 1С Бухгалтерії для ресторанів та готелів", "Основні 

положення Податкового кодексу", "Інтернет маркетинг для легкої та харчової 

галузей", "Основи бізнес – планування", "Ефективні комунікації", "Спрощена 

система оподаткування: як працювати з нового року?", "Нововведення в 

оподаткуванні для суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють 

роздрібний продаж товарів на ринках", "Порядок сплати та нарахування 

єдиного соціального внеску". 

Для підтримки місцевого виробника Львівською міською радою на сайті 

www.lviv.ua створено промоційний каталог продукції львівських підприємств 

(понад 70 підприємств). У каталозі розміщено інформацію за галузевим 

принципом про продукцію і послуги львівських підприємців, контактну 

інформацію для потенційних ділових партнерів. Розміщення інформації у 

каталозі є безкоштовним для будь-якого львівського підприємства. 

З метою вирішення проблемних питань підприємств, у 2011 році 

організовано:  

11.02.2011 – виїзд Львівського міського голови на компанію "ВЕЕМ-

Металавтопром"; 

http://www.lviv.ua/
http://www.lviv.ua/
http://www.lviv.ua/
http://www.lviv.ua/
http://www.lviv.ua/
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04.05.2011 – виїзд представників департаменту економічної політики на 

підприємство "Львівське учбово-виробниче підприємство Львівського учбово-

виробничого об'єднання Українського товариства сліпих" щодо промоції 

продукції підприємства; підготовлено буклет продукції, розміщено у 

промоційному каталозі львівських підприємств; 

Травень 2011 року – встановлення клумб з логотипом торгової марки 

"LEVUS" - львівського виробника взуття, учасника промоційної акції "Купуй 

львівське !"; 

22.06.2011 – виїзд представників департаменту економічної політики на 

підприємство ДП "Львівський бронетанковий завод"; 

29.09.2011 – участь у відкритті скловарної печі ТзОВ "Львівська 

ізоляторна компанія"; 

06.10.2011 – засідання Координаційної ради з питань підприємництва; 

07.10.2011 – засідання Ради директорів; 

25.11.2011 – участь Львівського міського голови у відкритті першої в 

Україні виробничої дільниці Науково-виробничого концерну "Наука" на базі 

НВП "Карат" ДП ПАТ"Концерн-Електрон" з промислового виробництва 

наногетероструктур різного призначення; 

01.12.2011 – участь Львівського міського голови у відзначенні 150-річчя 

ПрАТ"Львівський локомотиворемонтний завод". 
21 травня 2011 було проведено День кельнера. Цей захід щорічно 

організовується за ініціативи та у співпраці з Гільдією рестораторів Львова, 

Власники та керівники закладів ресторанного господарства у цей день також 

стають кельнерами. У закладах ресторанного господарства пройшла акція 

"Подаруй кельнеру квітку".  

8-10 червня 2011 року за підтримки Львівської міської ради відбувся 

відбірковий тур Чемпіонату України перукарського мистецтва, нігтьової 

естетики та візажу "Світ краси-2011 у рамках 3-ї Національної виставки 

індустрії краси "Дзеркало Моди-Львів-2011" (ВЦ "Шувар"). Організатори: 

Спілка перукарів України, Спілка перукарів Львівщини, експоцентр "Метеор". 

21 та 23 вересня 2011 року відбувся конкурс студентів-дизайнерів одягу 

"Битва модельєрів-2011" серед навчальних закладів України. Захід організовано 

Львівським коледжем легкої промисловості Київського Національного 

університету технологій та дизайну, АТ "Гал - ЕКСПО" за підтримки 

департаменту економічної політики. Мета заходу - популяризація професій 

легкої промисловості та підтримка талановитої молоді.  

06 жовтня 2011 року організовано 4 профорієнтаційні заходи "Майстри 

моди і краси", у яких взяли участь 4 заклади профтехосвіти та понад 400 учнів 

випускних класів львівських шкіл. 

За вагомий внесок у розвиток підприємств, з нагоди професійних свят 

було відзначено керівників, бухгалтерів, працівникіа та колективи львівських 

підприємств: 16 – Подяками міського голови; 6 – Дипломами міського голови; 4 

– Знаком "Золотий герб м. Львова". 

У 2011 році обсяг реалізованої промислової продукції становив 12263,6 

млн. грн., у т. ч. на 1 мешканця - 16 136,3 грн. 
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У 2011 році залучено до маркетингової стратегії 40 торгових закладів 

торгової мережі "ТОБІ-ГНГ", логотип "Купуй львівське !" долучено до 

рекламних кампаній місцевих торгових марок. Єдина символіка дозволяє 

виділити товари місцевих виробників серед великої кількості інших. Спільний 

бренд дозволяє рекламувати не лише місцеві товари, але і магазини, які їх 

реалізовують.  

6-9 жовтня 2011 року департамент економічної політики організував 

виставку-ярмарок "Львівський товаровиробник", до участі у якому залучено 70 

товаровиробників Львова та області. У рамках виставки організовано конкурс 

дитячого малюнку "Купуй львівське !", у якому взяли участь 585 школярів 

середніх загальноосвітніх шкіл м. Львова. Учасників відзначено було 

дипломами, подарунками, а переможців конкурсу – Подяками міського голови.  

Каталоги, диски з фотографіями виставки-ярмарку "Львівський 

товаровиробник" було розіслано у міським радам обласних центрів України. 

Під час виставки організовано тренінги, заходи профорієнтації молоді, круглі 

столи, засідання, дегустації, презентації, виставки професійно-технічних 

закладів міста. 

07.10.2011 було організовано зустріч "Львівський виробник – львівському 

споживачеві", під час якої 8 львівських підприємств презентували свою 

продукцію для представників підприємств житлово-комунальної сфери, 

закладів освіти, охорони здоров'я та підприємств міста Львова – потенційних 

споживачів та клієнтів. 

Впродовж 2011 року проводилась робота з залучення львівських 

товаровиробників до участі у виставках, ярмарках: Великодній ярмарок (15.04-

17.05), Барвиста Україна (24.08-26.08), ярмарок товаровиробників м. Харкова 

(04.11-17.11), Різдвяний ярмарок (10.12.2011-15.01.2012). 

Інформація про маркетингову стратегію львівських товаровиробників 

"Купуй львівське !", проведення виставок-ярмарок львівських 

товаровиробників розміщувалась на інтернет-ресурсах, офіційній інтернет-

сторінці Львівської міської ради та інших міських рад України. Було 

організовано розміщення 76 плакатів "Купуй львівське !" у торговій мережі 

"ТОБІ-ГНГ"". До маркетингової стратегії залучено 40 торгових закладів 

торгової мережі "ТОБІ-ГНГ". На вітринах закладів торгівлі міста розміщено 

9000 цінників-ідентифікаторів продукції львівських виробників з логотипом 

"Купуй львівське !". Логотип "Купуй львівське !" був представлений на 

загальнодержавній виставковій акції Барвиста Україна. 

Погоджено макет зовнішньої реклами ТМ "Добряна" з логотипом "Купуй 

львівське !" (10 бігбордів для ТзОВ "Львівський молочний комбінат" ТМ 

"Добряна"). 

З метою залучення міжнародної технічної допомоги для заходів з 

підтримки підприємництва було здійснено моніторинг наявності вільних 

виробничих та складських приміщень. Станом на 01.01.2012 наявні 9 

виробничих та складських приміщень для продажу, оренди та спільної 

діяльності. Також протягом 2011 року було здійснено облік роботи з підготовки 

та погодження документації по земельних ділянках, що готуються для продажу 
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у власність або права оренди на аукціонах; формування бази даних наявності 

діючих підприємств готельного господарства міста Львова (86 підприємств); 

розширення бази інформаційних партнерів по розміщенню повідомлень щодо 

продажу земельних ділянок на аукціоні (ЛОДА, ЛТПП); підготовку інформації 

щодо наявності інвестиційних проектів підприємств міста Львова (8 проектів). 

Було здійснено 13 виїздів на промислові підприємства міста для 

фотофіксації вільних виробничих приміщень та проведення інвентаризації 

землекористувачів: ВАТ "Електрон-Лізинг", ПАТ "Концерн-"Електрон"", ТдВ 

"Весна-Захід"", ВАТ "Конвеєр"", ВАТ "Свемон-Захід", ТзОВ "Компанія 

Дністер"", ТдВ "Львівський маяк"", ВАТ "Львівський з-д фрезерних верстатів"; 

ВАТ "Львівський завод гумових технічних виробів"; ВАТ "Завод 

"Львівсільмаш"; ТзОВ "Галичскло"; ВАТ "Львівський мотозавод". 

Протягом 16-17.11.2011 було здійснено фотофіксацію 30 промислових 

підприємств у районі Підзамче. 

У 2011 році підготовлено та подано на конкурси 6 проектів: Міський 

консультаційний пункт з розробки і впровадження систем управління якістю на 

підприємствах м. Львова - на Всеукраїнський конкурс проектів та програм 

розвитку місцевого самоврядування; створення Львівського міського центру 

підтримки бізнесу - на Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку 

місцевого самоврядування; Львів - місто підприємців - на програму Відділу 

преси, освіти та культури посольства США в Україні; Львів - місто підприємців 

-на конкурс малих грандів програми Польської закордонної допомоги у 2012 

році; підвищення конкурентоздатності транскордонних територій через 

ефективний розвиток економічної інфраструктури - на Програму 

транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013. 

З метою розвитку інноваційного підприємництва, комерціалізації 

успішних результатів роботи науково-дослідних установ, залученню в місто 

інтелектуалів, венчурних інвесторів, розвитку економіки знань та модернізації 

міста в цілому організовувалися фестивалі, було взято участь у форумах та 

конференціях: 

28.04-30.04 – Львівський фестиваль освіти і науки (8 організацій-

учасників, понад 6 тис. відвідувачів); 

21.04-22.04 – аналіз інноваційного середовища м. Львова 

американськими, польськими, українськими експертами; 

28.04-29.04 – участь у 6-му Міжнародному інвестиційному форумі (м. 

Тернопіль); 

13.05 – Львівський інноваційний форум (80 учасників, оголошено 

конкурс на створення Львівського центру інновацій 30.06 отримано 6 заявок на 

реалізацію проекту створення Львівського центру інновацій, 29.07. – визначено 

три організації-переможці: Львівський центр науки, інновацій та 

інформатизації, НУ "Львівська політехніка", ТзОВ "ППВ мережі знань"); 

19.05 – участь у міжнародній конференції "Проблеми формування та 

розвитку інноваційної інфраструктури". 

01.06-03.06 – участь у ІІІ Міжнародній науковій конференції "Інноваційне 

місто – знання, підприємництво, маркетинг" (Ряшів, Ярослав, Львів). 
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З метою залучення коштів з Державного бюджету України впродовж 2011 

року виявлено 163 СПД, які здійснюючи діяльність у м. Львові, не сплачували 

до міського бюджету податок з доходів фізичних осіб. У результаті роботи з 

адміністрацією підприємств до сплати залучено 140 відокремлених підрозділів 

та забезпечено додаткових надходжень у сумі 600 тис. грн. щомісячно. 

З цією ж метою було здійснено підготовку проектів ухвал щодо 

встановлення місцевих податків та зборів (відповідно до Податкового кодексу 

України): Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів та 

плату за паркування транспортних засобів на території м. Львова (ухвали 

міської ради від 27.01.2011 № 120, від 31.03.2011 № 364, від 19.05.2011 № 445); 

Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 

(ухвала міської ради від 27.01.2011 № 121); Положення про податок на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (ухвала міської ради від 

14.07.2011 № 664); ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які 

здійснюють господарську діяльність (ухвала міської ради від 15.12.2011 № 

1010). 

Також протягом 2011 року було підготовлено 20 ухвал щодо надання 

пільг зі сплати податків та зборів, а також інших платежів, що надходять до 

міського бюджету м. Львова; 216 ухвал щодо приватизації або оренди 

комунального майна. 

На розгляд виконавчого комітету було розроблено та винесено 243 

проекти рішень щодо приватизації або оренди комунального майна; Положення 

про проведення конкурсу на надання суб'єкту підприємницької діяльності права 

користування земельною ділянкою, спеціально визначеною для забезпечення 

паркування транспортних засобів у м. Львові (рішення виконавчого комітету 

22.07.2011 № 693); Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання 

або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (рішення 

виконавчого комітету від 01.08.2011 № 731). 

У 2011 році спостерігалося збільшення надходжень до загального фонду 

на 104,5 млн. грн. відповідно до 2010 року. Забезпечено збільшення 

надходжень місцевих податків і зборів, плати за тимчасове користування 

місцями для розміщення реклами та інше. Впродовж 2011 року відділ 

міжвідомчих проектів підготував на розгляд виконавчого комітету 174 проектів 

рішень про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами, з яких 141 - 

прийнято виконавчим комітетом. На підставі прийнятих виконавчим комітетом 

рішень видано 254 дозволи на розміщення зовнішньої реклами. 

Управлінням комунальної власності забезпечено надходження до 

бюджету міста від приватизації майна в сумі 56,3 млн. грн. та оренди 

комунального майна в сумі 31,9 млн. грн.  

У 2011 році прийнято 20 ухвал Львівської міської ради про приватизацію 

145 об'єктів нерухомого майна. Більшість об'єктів (127) вирішено 

приватизувати способом викупу, 10 – способом конкурсу, 8 – продати з 

аукціону. 
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Протягом 2011 року забезпечено приватизацію способом викупу 111 

окремих об'єктів нерухомого майна загальною площею 10366,2 кв. м. Способом 

конкурсу приватизовано 7 об'єктів площею 148,1 кв. м. Внаслідок проведення 

аукціонів приватизовано 4 об'єкти площею 321,0 кв. м. В 2011 році у порівнянні 

з 2010 роком, залишилась незмінною частка приватизованих площ на першому 

поверсі, зменшилась частка приватизованих на другому поверсі і вище за 

рахунок збільшення площ з категорії "інше". Середня вартість продажу 1 кв. м 

за укладеними договорами купівлі-продажу окремо визначеного 

індивідуального майна склала 4422 грн. за 1 кв. м.  

Частка площ по поверховості у загальній площі приватизованих протягом 

2011 року: 1-й поверх – 5282,6 кв. м, 2-й і вище - 1576,9 кв. м, інше- 3506,7 кв. 

м. 

Протягом 2011 року забезпечено проведення оцінки та рецензування 

звітів по 447 об'єктах нерухомого майна, у т. ч. по 303 з метою оформлення 

договорів оренди та 144 з метою відчуження майна. Загальна площа оцінених 

об'єктів складає 41,35 тис. кв. м. Загальна оціночна вартість 173 629 тис. грн. (у 

т. ч. ПДВ). 

Організовано 15 конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності на 

право проведення оцінки комунального майна по 132 об'єктах приватизації, 37 

об'єктах оренди та 49 об'єктах іпотеки. 

З метою захисту майнових прав та інтересів територіальної громади м. 

Львова підготовлено та подано в органи прокуратури для подачі позовів 

проекти позовних заяв по 167 боржниках на загальну суму 9286,42 тис. грн., 

прийнято участь у 1377 судових засіданнях. Станом на 01.01.2012 на розгляді у 

судах різних інстанцій перебуває 255 справ, у т. ч. на предмет стягнення 

кредиторської заборгованості з боржників - 32. На стадії виконавчого 

провадження перебуває 134 рішення суду.  

На виконання рішень суду орендарями у добровільному порядку та 

внаслідок вчинення виконавчих дій сплачено на рахунки управління 

комунальної власності 1296,83 тис. грн., вивільнено 8 об'єктів загальною 

площею 1331,3 кв. м. 

У 2009 році відбулось підписання Угоди щодо соціально-економічного 

розвитку Львівської області між Кабінетом Міністрів України та Львівської 

обласною радою (далі – Угода), яка визначила такі пріоритетні заходи як 

забезпечення стабільного водопостачання та розвиток транспорту, будівництво 

та реконструкція доріг у рамках підготовки до Євро-2012, а також збереження 

архітектурної спадщини. Впродовж січня-грудня 2011 року здійснювався 

щомісячний моніторинг стану реалізації спільних заходів, передбачених 

Угодою. Відповідно до Угоди на 2011 рік у Державному бюджеті України було 

передбачено фінансування в сумі 451,3 млн. грн. на забезпечення стабільного 

водопостачання та розвитку транспорту і збереження історико-культурної 

спадщини міста. Станом на 01.01.2012  профінансовано лише реконструкцію 

тролейбусних ліній та будівництво і реконструкцію автомобільних доріг 

комунальної власності – 137,3 млн. грн. Співфінансування спільних заходів 

Угоди з міського бюджету міста у 2011 році проведено в сумі 38,0 млн. грн., 
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зокрема профінансовано будівництво та реконструкція об'єктів 

водозабезпечення та водовідведення, реконструкцію трамвайних ліній у 

центральній частині міста, будівництво та реконструкцію автомобільних доріг 

комунальної власності, проведення протиаварійних робіт та розроблення 

проектної документації на реставрацію пам'яток архітектури та реставрацію 

пам'яток архітектури. 

Надано пропозицій Державному агентству України з управління 

національними проектами щодо реалізації у м. Львові проектів за напрямками 

"Нова енергія" (переведення ТЦ "Північна" на альтернативний вид палива), 

"Нова якість життя" (будівництво соціально-доступного житла на вул. 

Роксолани та у районі Рясне-2, будівництво пологового будинку на вул. І. 

Миколайчука, 9, будівництво нового полігону твердих побутових відходів та 

системи комплексів з переробки (ТПВ), рекультивація Львівського міського 

сміттєзвалища у с. Грибовичі, будівництво станції знезалізнення на водозаборі 

"Бібрка", реконструкція системи знезараження питної води хлором на 

електролізне на насосних станціях "Карачинів", "Будзень-3", "Збоїща", 

"Винники", "Старее село", Глина Наварія) та "Олімпійська надія – 2022" 

(будівництво критої спортивної споруди зі штучним льодом "Льодовий палац").  

У 2011 році Державним агентством України з управління національними 

проектами визначені перші вісім областей (Київська, Сумська, Львівська, 

Харківська, Вінницька, Тернопільська та Одеська), у яких будуватиметься 

доступне житло - планується розробка проектів типових одноповерхових 

будинків індивідуального будівництва площею не більше 250 кв. м, 

малоповерхових будинків до 5 поверхів і проекти будинків повторного 

використання на 9, 12 і 16 поверхів. 23.11.2011 Кабінет Міністрів України 

затвердив попереднє ТЕО Національного проекту "Доступне житло". 

Розробкою ТЕО для Держнацпроекту займається проектний інститут 

"УкрНДІПцивілсільбуд" (Київ), який виграв відповідний тендер. Застосування 

проектів повторного використання дозволить значно скоротити і спростити 

будівництво доступного житла. 

Міжвідомчою робочою групою визначено перші три складові проекту 

"Олімпійська надія – 2022": Львів - олімпійське місто, база з олімпійської 

підготовки - Тисовець та Боржава - резорт. Постановою Кабінету Міністрів 

України від 29.06.2011 № 707 затверджено Державну цільову соціальної 

програми розвитку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2011-

2022 роках. Одним із напрямків програми є поліпшення матеріально-технічної 

бази зимових видів спорту – будівництво нових спортивних об'єктів у м. Львові 

- льодового стадіону, палацу спорту для хокею із шайбою, тренувальної 

ковзанки для фігурного катання та для хокею із шайбою.  

 

Для забезпечення відкритості та прозорості процесу закупівель 

розпорядниками коштів міського бюджету на веб-сторінці міської ради 

(www.city-adm.lviv.ua) у розділі "Тендери" оприлюднено 118 річних планів та 

змін до них розпорядників коштів міського бюджету на 2011 рік згідно з 

формою, затвердженою наказом Міністерства економічного розвитку і торігівлі 

http://www.city-adm.lviv.ua/
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України, 548 оголошень про проведення загальнодержавних торгів та 478 про їх 

результати, а також 409 оголошень про проведення місцевих торгів та 392 про 

їх результат. У 2011 році здійснено перевірку 241 документацій конкурсних 

торгів та 303 документацій місцевих торгів розпорядників коштів міського 

бюджету. 

З метою налагодження та забезпечення найбільш 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 7 аналітичних навчальних нарад-семінарів з розпорядниками 

коштів щодо нововведень в законодавстві; 

- поширено (надано розпорядникам коштів) нові взірці документів по 

закупівлях; 

- успішно організовано роботу установ та організацій міста Львова у сфері 

освіти, охорони здоров'я та культури щодо закупівлі енергоносіїв; 

- 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. 

Для реалізації проектів загальноміського значення щодо модернізації 

комунального транспорту м. Львова 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 та 

завершено двоступеневі торги по впровадженню системи трафікменеджменту в 

м. Львові, за результатами проведеної процедуру міжнародних торгів 

підготовлено та підписано договір на закупівлю робіт з реконструкції доріг та 

трамвайних колій. Згідно з умовами даного договору у кінці 2011 року були 

відкриті після реконструкції 4 ділянки доріг з трамвайними коліями.  

 

Впродовж останніх років департамент економічної політики приймає 

безпосередню участь у формуванні переліку об'єктів, по яких плануються 

капітальні вкладення з спеціального фонду міського бюджету. Формування 

переліку капітальних видатків проводилось за пріоритетними напрямками, що 

дало змогу протягом 2011 року ефективно розподіляти та використовувати 

бюджетні кошти в умовах обмежених бюджетних ресурсів. Із загальної суми 

боргу 126,7 млн. грн. у 2011 році профінансовано 80,3 млн. грн. (63,3 %), з яких 

46,5 млн. грн. – погашення зареєстрованої кредиторської заборгованості (77,1 

%). Протягом 2011 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 2011 року, через коригування видаткової 

частини спеціального фонду міського бюджету, освоїти кошти у повному 

обсязі.  
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У 2011 році запроваджено ведення бази даних кредиторської 

заборгованості бюджету розвитку та її фінансування у розрізі видів боргу, 

головних розпорядників коштів, кодів бюджетної класифікації та підрядних 

організацій. Це дозволяє оперативно отримати вичерпну інформацію про стан 

погашення заборгованості як по окремому об'єкту, так і по головному 

розпоряднику коштів чи підрядній організації загалом. Деталізація інформації 

про перерахунок коштів з міського бюджету та списання їх на користь 

підрядника дозволяє вести спостереження за цільовим використанням грошей 

головними розпорядниками та спрогнозувати дату фактичного отримання 

коштів виконавцем робіт. 

  

З метою детінізації заробітної плати опрацьовувалось підприємства у 

галузях: громадське харчування, оптова та роздрібна торгівля продовольчими, 

непродовольчими товарами; аптеки; СТО; будівництво; перукарні; ритуальні 

послуги. Також особливий наголос робився на підприємства-мінімізатори, у 

яких рівень заробітної плати менший мінімальної та підприємства, які 

декларуючи високі валові доходи, виплачували низьку заробітну плату. 

Впродовж 2011 року проведено 42 засідання міської робочої групи та 306 

засідань районних комісій (у т. ч. 72 у Державних податкових інспекціях та 70 в 

Управліннях Пенсійного фонду у районах м. Львова). У склад комісії входять 

представники районної адміністрації, прокуратури, Державної податкової 

інспекції, Пенсійного фонду, Львівського міського центру зайнятості, 

Територіальної державної інспекції праці у Львівській області, Об'єднання 

профспілок Львівщини. Протягом 2011 року на комісіях заслухано 800 

керівників, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати та 3024 

керівника підприємств з питань детінізації заробітної плати. Протягом 2011 

року за участю відповідальних служб здійснено 2288 виїзних обстеження на 

підприємства, у яких наявні порушення та керівники яких ігнорують 

запрошення на засідання районних комісій. 

Проведено аналіз вакансій м. Львова, які розміщенні на веб-сайтах 

пошуку роботи та затверджено рекомендований рівень заробітних плат на 

підприємствах м. Львова залежно від галузі економіки (рішення виконавчого 

комітету Львівської міської ради від 08.07.2011 № 650 "Про встановлення 

рекомендованих розмірів середньомісячної заробітної плати на підприємствах 

м. Львова залежно від галузі, у якій проводиться діяльність"). 

Роз'яснювальна робота з населенням проводилась через засоби масової 

інформації. Впродовж 2011 року посадові особи Львівської міської ради надали 

19 коментарів для телекомпаній, 11 – для висвітлення в радіо ефірі та 40 

коментарів для публікацій у пресі та Інтернет-виданнях. Впродовж 2011 року 

Львівський міський центр зайнятості здійснив 61 виступ на телебаченні та радіо 

та 227 публікацій у пресі, де висвітлювались питання зайнятості населення, 

ринку праці, діяльності державної служби зайнятості, легалізації заробітної 

плати, наголошувалось на необхідності для працюючих громадян юридичного 

оформлення трудових відносин, а також обов'язковості участі в системі 

загальнообов'язкового державного страхування. Також спільно з Львівським 
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міським центром зайнятості упродовж 2010 та 2011 років на біл-бордах (20 

площин) та сіті-лайтах (10 площин) міста розміщено соціальну рекламу щодо 

важливості оформлення офіційних трудових відносин та виплати "білої" 

заробітної плати. 

У 2011 році у громадських роботах взяли участь 1532 особи. За 10 місяців 

2011 року укладено 76 договорів з ЛКП, з них 67 – за рахунок коштів Фонду 

(325 тис. грн.), 9 - за рахунок комунальних підприємств (3 тис. грн.), залучено 

363 особи. З відділами освіти Залізничної, Личаківської, Сихівської та 

Шевченківської адміністрації укладено 30 договорів, взяли участь 157 осіб 

(кошти Фонду 158 тис. грн.).  

 

Для забезпечення зручності мешканців міста Львова при оплаті спожитих 

житлово-комунальних послуг, покращення розрахунків за отримані послуги, 

враховуючи досвід інших міст України, прийнято рішення щодо впровадження 

створення Єдиного розрахункового центру (ЄРЦ). Це можливість для мешканця 

оплачувати за комунальні послуги не тільки у касах ЛКП, а й у фінансових 

установах м. Львова. У 2011 році мешканці міста вже мали можливість 

оплачувати житлово-комунальні послуги у 221 відділенні таких фінансових 

установ: ПАТ "Кредобанк" (17 відділень у м. Львові), ЗГРУ КБ 

"ПриватБанк"(47 відділень у м. Львові), УДППЗ "Укрпошта" (27 відділень у м. 

Львові), ВАТ "Ощадбанк" (49 відділень у м. Львові), ВАТ "Мегабанк" (27 

відділень у м. Львові), ПАТ КБ "Полтава Банк" (2 відділення у м. Львові), ПАТ 

"ПроФінБанк" (1 відділення у м. Львові), ПАТ КБ "Надра" (16 відділень у м. 

Львові), ПАТ "Кредитпромбанк" (8 відділень у м. Львові), ПАТ АБ "Південний" 

(3 відділення у м. Львові), ПАТ "Укркоопспілка" (1 відділення у м. Львові), 

ПАТ "Банк "Демарк" (1 відділення у м. Львові), ЛФ ПАТ "Укрінбанк" (8 

відділень у м. Львові), ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" (7 відділень у м. 

Львові), ПАТ "Кредит-Дніпро" (6 відділень у м. Львові), ПАТ КБ "Глобус"(1 

відділення у м. Львові); у 28 касах в ЛКП з обслуговування житлового фонду; 

через систему "ЕasyРay" у 267 пунктах (ТзОВ "ФК "Контрактовий дім"). 

 

У 2011 році забезпечено 100 % збору коштів (утримання будинків та при 

будинкових територій – 100,9 %, водопостачання та водовідведення – 101,0 %, 

гаряче водопостачання та центральне опалення – 101,3 %) та перерахунку 

коштів за житлово-комунальні послуги за житлового-комунальні послуги 

(водопостачання – 101,4 %, теплопостачання – 101,2 %). Зменшено 

заборгованість перед перед теплопостачальними підприємствами (ЛМКП 

"Львівтеплоенерго" та ЛКП "Залізничтеплоенерго") за спожиту теплову 

енергію на 4,1 млн. грн., зменшено на 1,1 млн. грн. заборгованість перед ЛМКП 

"Львівводоканал".  

У 2011 році проведено роботу з оптимізації структури та штатного 

розпису ЛКП "ВРК обрядових послуг", ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар", 

ЛКП "Львівспецкомунтранс", ЛКП "Львівелектротранс". 

По ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар" забезпечено перехід на повний 

госпрозрахунок в частині охорони та утримання благоустрою, зменшення 
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витрат з бюджету на дотаційне утримання. Прийнято участь у роботі з 

укрупнення ЛКП міста. Надано економічне обґрунтування передачі житлового 

фонду, що обслуговувався ЛКП "Старий квартал", на обслуговування ЛКП 

"Затишне" та ЛКП "Львівський ліхтар". 

У сфері утримання будинків та прибудинкових територій було здійснено 

аналіз та погоджено тарифи на послуги, що надають мешканцям міста львівські 

комунальні підприємства (рішення виконавчого комітету від 31.05.2011 № 561); 

що надає ПП ЖЕП "Рідний дім" мешканцям 11 житлових будинків; що надає 

ПАТ "Фірма "Нафтогаз" мешканцям гуртожитку № 40 на вул. Кастелівка; що 

надає ТзОВ "Інвестиції У.П." мешканцям 4 житлових будинків; що надає ТзОВ 

"РЕД "Карпатбудсервіс" мешканцям 28 житлових будинків; що надає ВАТ 

"Львівський завод фрезерних верстатів" мешканцям будинку № 24 на вул. 

Радість; що надає ТзОВ "Львівавтокомплектація" мешканцям 3 житлових 

будинків. 

У сфері водопостачання та водовідведення було здійснено аналіз та 

погоджено тарифи на послуги, що надає ЛМКП "Львівводоканал" (рішення 

виконавчого комітету від 28.01.2011 № 102). 

У сфері теплопостачання було здійснено аналіз та погоджено тарифи на 

послуги, що надає ВАТ "Львівський завод залізобетонних виробів № 2"; що 

надає Львівський національний університет ветеринарної медицини та біохімії 

імені С. З. Гжицького бюджетним та іншим споживачам. 

Для забезпечення прозорої і збалансованої тарифно-цінової політики та 

недопущення понесення міським бюджетом та споживачами послуг 

необґрунтованих видатків, окремим підприємствам та організаціям, які 

подавали матеріали на погодження тарифів, були скеровані пропозиції та 

зауваження щодо доопрацювання розрахунків з урахуванням фактичних витрат. 

Обґрунтовані пропозиції щодо доопрацювання скеровано ВАТ "Львівський 

завод фрезерних верстатів" (утримання будинків та прибудинкових територій), 

ПП ЖЕП "Рідний дім" (утримання будинків та прибудинкових територій), 

ТзОВ "Інвестиції У.П." (утримання будинків та прибудинкових територій), ДП 

"Львівський бронетанковий ремонтний завод" (теплопостачання), Львівський 

національний університет ветеринарної медицини та біохімії імені С. З. 

Гжицького (теплопостачання), ЛКП "Центральне" (теплопостачання), ТзОВ 

"Енергетична компанія "Енергозбереження" (теплопостачання). 

Проятягом 2011 року здійснювалося погодження тарифів на послуги, що 

фінансуються з бюджету підприємствам комунальної власності м. Львова: 

тарифи на послуги з технічного обслуговування та ремонту ліфтів, що надає 

ТзОВ "Галицькі технології"; тарифи на послуги із забезпечення питною водою 

мешканців смт. Рудно, що надає ЛКП "ШРП Франківського району"; тарифи на 

послуги, що надає ЛКП "Міський центр інформаційних технологій"; тарифи на 

послуги з використання автотранспорту та обслуговування нежитлових 

приміщень, що надає ЛКП "Ратуша-сервіс"; калькуляції на відшкодування за 

прибирання проїжджої частини вулиць, газонів тротуарів ЛКП з 

обслуговування житлового фонду; тарифу на послуги з дератизації, що надає 

обласне комунальне підприємство профілактичної дезінфекції; тарифу на 
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послуги з використання автотранспорту, що надає ЛКП "Новатор-Ремпроект"; 

тарифу на ритуальні послуги, що надає ЛКП "Виробничо-реставраційний 

комбінат обрядових послуг". 

З метою вдосконалення надання житлово-комунальних послуг та 

контролю за роботою комунальних підприємств відділом аналізу та 

стратегічного планування проводився щомісячний моніторинг роботи 

львівських комунальних підприємств житлового господарства через аналіз 

основних показників фінансового та господарського стану за звітний місяць. 

Дані моніторингу щомісяця висвітлювалися на нараді за участі першого 

заступника міського голови з керівниками львівських комунальних 

підприємств. 

Здійснювався аналіз звернень мешканців у Центральну міську 

диспетчерську службу, за результатами якого примаймалися оперативні 

управлінські рішення у розрізі районів, ЛКП та окремих будинків. У 2011 році 

значно зросла оперативність реагування служб на звернення мешканців; в 

середньому звернення по питанню житлового господарства в 2011 році 

виконувалося на 8 год. швидше ніж в 2010 році; на 3 год. швидше в середньому 

виконуються звернення щодо роботи ліфтів, на 9 год. зменшився термін 

виконання звернень щодо освітлення сходових кліток будинків (до 13 год.).  

 

Загальна економія споживання енергоносіїв за 2011 рік без врахуванням 

росту тарифів на енергоносії становить 6,4 млн. грн. За результатами 2011 року 

загалом по місту досягнуто економії споживання в порівнянні до встановленого 

ліміту по електроенергії, тепловій енергії, газу, холодній та гарячій воді, 

зокрема економія електроенергії становить – 8,0 %; теплоенергії – 6,1 %; газу – 

11,7 %; холодної води – 13,3 %; гарячої води – 23,2 %. 

 

У 2011 році підписано меморандум про взаєморозуміння між проектом 

"Реформа міського теплозабезпечення в Україні", проектом "Пільгове 

кредитування енергозбереження" компанії НЕФКО та Львівською міською 

радою щодо фінансування енергоефективних заходів у шести об'єктах 

бюджетної сфери - Комунальна 4-та міська поліклініка (відділення для 

дорослих на просп. Червоної Калини, 68), Комунальна 4-та міська поліклініка 

(відділення для дітей на просп. Червоної Калини, 57), ДНЗ № 129 на вул. Є. 

Коновальця, 79, ДНЗ № 169 на вул. Тернопільській, 12, Комунальна 5-а міська 

клінічна поліклініка на вул. І. Виговського, 32, СЗШ № 84 на вул. Зубрівській, 

30. 

Проведено енергетичну сертифікацію усіх бюджетних будівель за 

методологією кампанії Display за результатами споживання 2006-2010 рр., 

розміщено 1818 плакатів, з них 454 - у 2011 році 

 

Після запровадження схеми виробник – виконавець – споживач послуг з 

водопостачання та водовідведення (рішення виконавчого комітету від 

27.06.2008 № 667) і введення посади енергоменеджера у львівських 

комунальних підприємствах, що обслуговують житловий фонд, ведеться робота 
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з дотриманням затвердженого алгоритму. 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 розглядаються недоліки у роботі та 

шляхи їх усунення для досягнення 100% збору показів лічильників. 

Для моніторингу реалізації холодного та гарячого водопостачання 

використовується програмне забезпечення "Нарахування комунальних 

платежів" 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 

енергоносіїв(природного газу, теплової енергії, холодної та гарячої води) в 

натуральних та грошових показниках на одиницю площі; 

11 - 15 квітня 2011 року було проведено Дні енергії у рамках 

Європейського тижня сталої енергії. Організовано та проведено конкурс 

дитячих малюнків "Пам'ятай про Чорнобиль… Думай про майбутнє…", 

семінари на енергоефективну тематику, безкоштовний показ фільму "Дім", 

відкриті уроки для учнів 6-х класів на тему "Енергозбереження справа рук 

кожного". 

Для проведення детального аналізу щодо споживання природнього газу 

діючими централізованими котельнями міста здійснювався моніторинг 

(оперативна інформація щоденного збору показників використання палива) та 

контроль за споживанням природного газу у розрізі 131 котельні. Одержана 

інформація про кількість спожитого природного газу котельнями 

теплопостачальних організацій дозволяє провести порівняльний аналіз 

динаміки споживання відповідно до температури зовнішнього середовища та 

визначити причини недотримання температурного графіку: включення або 

виключення котельні, незаплановані ремонтні роботи, заміна засобів обліку 

тощо. З метою створення накопичувальної бази основних параметрів котлів, що 

знаходяться на балансі теплопостачальних організацій, проводився збір та 

аналіз характеристик діючих котелень: тип, кількість, рік встановлення котлів; 

ККД котлів; кількість будівель, які опалюються від даної котельні; 

опалювальний об'єм будівель; опалювальна площа будівель; встановлена 

потужність котлів; підключене теплове навантаження котелень; показники 

виробленої, відпущеної та реалізованої теплоенергії. На базі цих характеристик 

визначалося завантаження котелень та питомі показники ефективності 

використання природного газу у розрізі котелень: витрати палива на одиницю 

опалювального об'єму та опалювальної площі, витрати палива на вироблення та 

реалізацію 1 Гкал, втрати теплової енергії. 

У 2011 році у трьох ОСББ міста за кошти проекту "Реформа міського 

теплозабезпечення в Україні", мешканців та Львівської міської ради 

профінансовано ряд енергоефективних заходів на суму 1363,38 грн.: 

- ОСББ "Біля Парку" (вул. Похила, 3) - встановлення системи 

автоматичного погоднього регулювання подачі теплоносія відносно зовнішньої 
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температурири повітря; встановлення системи керування освітленням на 

сходових клітках; часткова заміна труб водопостачання; 

- ОСББ "Марія" (вул. Є. Патона, 15) - встановлення системи автоматичного 

погоднього регулювання подачі теплоносія відносно зовнішньої температури 

повітря; утеплення зовнішніх стін житлового будинку; 

- ОСББ "МЖК Каменяр" (на вул. Роксоляни, 57) - часткове утеплення 

зовнішніх стін житлового будинку. 

У 2011 році було проведено енергетичну модернізацію бюджетної 

установи – гімназія "Сихівська" (проведення утеплення зовнішніх 

огороджувальних конструкцій, заміни віконних конструкцій, встановлення 

екранів у підвіконній частині стін, модернізація внутрішніх систем 

тепловикористання). Розроблено ПКД по капітальному ремонту системи 

опалення гімназії "Сихівська". 

Протягом 2011 року відбулось два тренінги щодо енергетичного 

планування за участю фахівців болгарського центру "EnEffeсt". У рамках 

реалізації даного проекту у 2011 році проведено серію навчань для 

енергоменеджерів на тематику муніципального енергетичного планування та 

навчальні ознайомчі поїздки для вивчення досвіду інших міст у сфері 

енергозбереження. 

Було розроблено та затверджено Програму сталого енергетичного 

розвитку м. Львова (далі - ПСЕР) до 2020 року (ухвала Львівської міської ради 

від 14.07.2011 № 663), метою якої є до 2020 року скорочення енергоспоживання 

на 22,4 %, зменшення викидів парникових газів на 20,8 %, досягнення 11,0 % 

частки відновлюваних джерел енергії. У результаті розроблення ПСЕР 

зроблено оцінку технічної й економічної ефективності наявних систем 

енергозабезпечення міста, зроблено висновок про необхідність та напрями їх 

модернізації; оцінено ефективність споживання енергоресурсів у бюджетній 

сфері, підприємствами житлово-комунального господарства, населенням та на 

транспорті, сформульовано пріоритетні цілі модернізації цих об'єктів; виконано 

прогнозний паливно-енергетичний баланс і вартісні баланси майбутніх 

періодівє 

У 2011 році проведено обрахунок викидів парникових газів на території 

міста Львова, які враховані при плануванні заходів з енергозбереження у 

програмі сталого енергетичного розвитку м. Львова до 2020 року. 

 

У 2011 році розпочато роботу над розробкою перспективної схеми 

розміщення рекламних засобів. Першими опрацьовано магістралі міста, що 

входять до протокольного маршруту Євро - 2012, зокрема вул. Любінська, вул. 

І. Виговського. На карті рекламно-містобудівного зонування м. Львова чітко 

визначено місця, де буде дозволено розміщення рекламних засобів на цих 

магістралях. Під час розробки схем виникла низка проблемних питань. Так, 

впорядкування рекламоносіїв на цих магістралях було забезпечено через 

зменшення кількості існуючих рекламоносіїв. З метою недопущення 

зменшення надходжень до міського бюджету та можливості надання власникам 

рекламних засобів, які не відповідають встановленим вимогам, альтернативних 



30 

 

місць - підготовлено рішення виконавчого комітету, яким введено мораторій на 

видачу нових дозволів на розміщення рекламних засобів у зоні транспортних 

магістралей. Таким чином, забезпечено "резервування" місць для перенесення 

тих рекламоносіїв, які підлягатимуть демонтажу через невідповідність вимогам 

схем. 

Впродовж 2011 року продовжено 2185 дозволів на розміщення 

зовнішньої реклами. При продовженні дозволів багато дискусій викликав 

термін, на який вони продовжувалися, адже згідно з прийнятими у 2010 році 

правилами, максимальним терміном було визначено травень 2012 року. З 

метою забезпечення послідовності у взаємовідносинах влади з бізнесом, 

виконавчим комітетом було прийнято рішення про внесення змін до правил, 

згідно з якими термін дії дозволів на рекламні засоби було продовжено до 2014 

року. Під час продовження дозволів також поставало багато питань, пов'язаних 

з відповідністю встановленим вимогам рекламних засобів. Так, при 

продовженні дозволів було виявлено 374 конструкції, які не відповідали 

вимогам і відповідно підлягали відмові у продовженні. Але беручи до уваги 

роботу над впорядкуванням рекламоносіїв на території міста, виконавчий 

комітет зробив суттєвий крок на зустріч рекламорозповсюджувачам. Зокрема, з 

метою недопущення додаткових витрат рекламних фірм, виконком прийняв 

рішення призупинити до затвердження схем комплексного розміщення 

рекламних засобів дію класифікатора на рекламні засоби, які встановлені на 

підставі дозволів, що були видані до набрання чинності цього рішення. 

Необхідно зазначити, що рішення врахувало не лише інтереси 

рекламорозповсюджувачів, але й забезпечило виконання дохідної частини, 

адже надходження до бюджету від розміщення цих рекламоносіїв складає 635,8 

тис. грн. в місяць. 

Впродовж 2011 року продовжувала свою роботу робоча група з 

попереднього розгляду документів для отримання дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами. Загалом відбулось 52 засідання, на яких було розглянуто 

4296 проектів. 

За систематичне невиконання рекламорозповсюджувачами умов договору 

в частині плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у 

комунальній власності, було підготовлено на розгляд виконавчого комітету 11 

проектів рішень про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами. За 

2011 рік скасовано 13 дозволів.  

У 2011 році виконавчий комітет затвердив Порядок розміщення вивісок у 

м. Львові, який містить широкий опис рекомендацій щодо виготовлення та 

встановлення вивісок з ілюстрацією добрих та поганих прикладів конструкцій. 

Чітко сформульовані вимоги до вивісок суттєво полегшують роботу 

дизайнерам та спрощують процедуру погодження проектів. Підтвердженням 

цього, є зростаюча кількість високохудожніх вивісок, що все частіше 

з'являються на фасадах.  

 

Для підтримки належного рівня санітарного та епідеміологічного 

благополуччя гостей і мешканців міста, зокрема в частині контролю за 
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торгівлею продуктами харчування, департаментом економічної політики 

спільно з представниками районних СЕС, районних адміністрацій та 

управління ветеринарної медицини м. Львова було проведено комплексні 

перевірки 22 агропродовольчих ринків на предмет дотримання належного 

санітарно-епідеміологічного стану і ветеринарно-санітарних правил для ринків. 

За результатами перевірок керівникам ринків скеровано приписи щодо 

приведення об'єктів ринкового господарства у відповідність до вимог чинного 

законодавства.  

З метою ліквідації стихійної торгівлі впродовж 2011 року спільно з 

районними адміністраціями, районними відділами міліції проведено 2190 

рейдів у місцях поширення стихійної торгівлі, складено 633 протоколи про 

адміністративне правопорушення, вилучено товару у 225 порушників, 

скеровано 562 матеріалів до суду. Протягом 2011 року ліквідовано стихійну 

торгівлю на вул. Шпитальна, вул. М. Драгана, 1, вул. І. Кавалерідзе, 2, вул. 

Личаківська, 185-189, вул. Личаківська (біля ринку "Винниківський"), вул. 

Шота Руставелі, вул. Дж. Вашингтона, 7а, вул. А. Горської, вул. Героїв УПА, 

вул. Городоцька (перед ринком "Привокзальний"); припинено торгівлю 

алкогольними і тютюновими виробами біля навчальних закладів; припинено 

діяльність 17 інтерактивних закладів; створено близько 600 вільних 

торговельних місць на ринках міста; приведено функціонування стаціонарних 

об'єктів торгівлі, ресторанного господарств та сфери послуг до діючих норм 

законодавства (дотримання правил торгівлі, санітарних правил, захисту 

населення від впливу шуму); впорядковано розміщення літніх майданчиків біля 

стаціонарних об'єктів торгівлі та збільшення надходжень за оренду 

конструктивних елементів благоустрою (літні майданчики); здійснювався 

демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд (МАФів).  

У 2011 році в місті відкрито 279 нових об'єктів торгівлі та ресторанного 

господарства, 29 об'єктів сфери побутового обслуговування. Відповідно до 

нормативних документів міської ради департаментом економічної політики 

підготовлено 450 дозволів на розміщення стаціонарних об'єктів торгівлі, побуту 

та ресторанного господарства (з них магазинів - 265, аптек – 23, ресторанного 

господарства -133, сфери побутового обслуговування – 29). 

У зв'язку із внесенням змін до Закону України "Про дозвільну систему у 

сфері господарської діяльності", з метою дотримання суб'єктами господарської 

діяльності правил торгівлі та відповідальності СГД за порушення акустичного 

режиму і громадського порядку, уникнення скарг мешканців підготовлено 

рішення виконавчого комітету щодо встановлення режиму роботи підприємств 

роздрібної, оптової торгівлі та побутового обслуговування, ресторанного та 

ринкового господарства. 

Протягом 2011 року було видано 740 дозволів на одноразову торгівлю під 

час проведення святкових акцій та виставок-ярмарків: свято пампуха, свято 

шоколаду, свято "Сиру і вина", свято "Хліба"; виставка-ярмарок "Львівський 

товаровиробник", "Товаровиробники м. Харкова", "Шкільний ярмарок"; IX 

міжнародна стоматологічна виставка "Дентал-Україна-2011", виставка 

"ГалМЕД: Здоров'я та довголіття-2011", V ювелірна виставка-ярмарок "Еліт 



32 

 

ЕКСПО", XII міжнародна виставка "Готельний та ресторанний бізнес", 

виставка "Дзеркало моди", II спеціалізована виставка-ярмарок "Дитячий світ"; 

весняно-садівнича та осінньо-садівнича ярмарки; святкування Дня м. Львова, 

святкування Дня Державного прапора України, святкування "Рік до чемпіонату 

УЄФА ЄВРО 2012"; акція "MezzoДром" - тижні музичної та гастрономічної 

культури народів світу, міжнародний джазовий фестиваль "Альфа-Джаз 

Фестиваль"; XVII Національний форум видавців та ярмарок дитячих книжок 

"Форум-дітям". З метою підтримки розвитку підприємництва та організації 

дозвілля мешканців організовано Великодній та Різдвяний ярмарок під час 

якого здійснювалась торгівля продовольчими та непродовольчими товарами 

(116 СПД). З метою збільшення надходжень до бюджету міста від оренди 

окремих конструктивних елементів благоустрою для розміщення літніх 

майданчиків біля стаціонарних об'єктів торгівлі 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 

2011 році функціонувало 243 літніх майданчиків, надходження до бюджету 

склали 1369,5 тис. грн. 

Для впорядкування діяльності малих архітектурних форм та приведення 

їх до вимог чинного законодавства підготовлено 112 дозволів на розміщення 

об'єкта торгівлі в стаціонарній малій архітектурній формі. Переліки МАФів, які 

функціонували без дозволу, систематично скеровувалися у районні 

адміністрації, прокуратуру, ДПІ у м. Львові та СЕС м. Львова. Спільно з 

представниками районних адміністрацій, районних відділів міліції та СЕС 

здійснено 167 обстежень малих архітектурних форм на предмет наявності 

дозвільних документів, дотримання норм санітарного законодавства. За 2011 

рік було демонтовано 233 малих архітектурних форм. З метою дотримання 

вимог Правил благоустрою і утримання прилеглої до МАФ території спільно з 

районними адміністраціями та КП "Адміністративно-технічне управління" 

демонтовано 167 одиниць холодильного обладнання. 

Враховуючи актуальність проблеми продажу алкогольних та 

слабоалкогольних напоїв неповнолітнім, молоді та мешканцям міста, 

продовжуючи роботу щодо виконання суб'єктами господарювання рішення 

виконавчого комітету від 20.12.2010 № 1768 "Про заборону роздрібної торгівлі 

алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (окрім безалкогольного)" 

протягом 2011 року спільно з представниками районних відділів міліції та 

районних адміністрацій проведено 424 рейди, за результатами яких складено 

160 протоколів про адміністративне правопорушення та накладено штрафних 

санкцій на суму близько 65 тис. грн.  

Окрім того, скеровано 64 листи у правоохоронні та контролюючі органи, 

зокрема 41 лист в органи внутрішніх справ, 8 – у санітарно-епідеміологічну 

службу, 12 – у податкову службу, 3 - у прокуратуру щодо вжиття заходів для 

притягнення порушників вимог вказаного рішення до відповідальності згідно з 

чинним законодавством. 
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У порівнянні з 2010 роком кількість злочинів, скоєних у стані 

алкогольного сп'яніння зросла вдвічі (у 2010 році зафіксовано174 злочини, у 

2011 році – 325). Враховуючи таку негативну тенденцію, з метою обмеження 

шкідливого впливу споживання алкогольних напоїв на здоров'я мешканців 

міста та забезпечення дотримання громадського порядку прийнято ухвалу 

міської ради від 15.12.2011 № 1000 "Про обмеження роздрібної торгівлі 

алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім безалкогольного) на 

території м. Львова". На виконання вимог даної ухвали спільно з районними 

відділами міліції та районними адміністраціями проведено обстеження 211 

об'єктів торгівлі, за результатами чого складено 11 протоколів про 

адмінправопорушення. Як результат – у січні 2012 року зафіксовано 15 

злочинів, скоєних у стані алкогольного сп'яніння, що становить на 50 % менше 

у порівнянні до січня 2011 року. 

З метою дотримання в інтерактивних закладах вимог Закону України 

"Про заборону грального бізнесу в Україні" проведено 194 комісійних 

обстежень інтерактивних клубів із залучення ЗМІ, скеровано 247 звернень у 

міліцію та інші контролюючі органи. Правоохоронними органами вилучено 208 

одиниць комп'ютерної техніки, відкрито 12 кримінальних справ.  

 

З метою визначення обґрунтованих пріоритетів економічного розвитку, 

складання реалістичних планів економічного розвитку, ефективного залучення 

інвестицій, кредитів та донорської допомоги для економічного розвитку у 2011 

році департамент економічної політики брав активну участь у реалізації 

проектів: 

"Розбудова спроможності до економічно-обгрунтованого планування 

розвитку областей і міст України" (Проект РЕОП) - було узагальнено 

статистичні дані за 2000-2010 роки (Головне управління статистки у Львівській 

області, ДПА у Львівській області, та ін.), на основі яких представниками 

Конференційна рада Канади здійснено обгрунтування існуючих та розробка 

нових планів економічного розвитку міста. 31 березня та 1 квітня у рамках 

проекту пройшов тренінг для посадових осіб Львівської міської ради з розробки 

і використання інструментів, необхідних для впровадження економічно 

обгрунтованого планування. Представники канадського проекту мали на меті 

передати досвід та покращити навички професійного економічного 

прогнозування та планування через обробку масивів даних спеціальними 

засобами програми MS Excel 2010. Протягом 2011 року проводились тренінги з 

економічного планування та демографічного прогнозування. 

"Муніципальний розвиток та оновлення старої частини Львова" 

(проект GIZ) - управління процесом оновлення старої частини міста Львова, 

беручи до уваги питання енергоефективності та збереження історичних 

пам'яток. На початку 2011 року провидився збір та узагальнення даних щодо 

демографічних показників та житлового фонду міста за 2006-2010 роки. 

Щоквартально, на засідання робочої групи надавалась оновлена аналітична 

інформація про стан розвитку економіки, туризму, торгівлі у місті. Департамент 

брав участь у розробці довготривалих інструментів оновлення міста - 
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Інтегрована концепція розвитку центральної частини міста Львова 

(затверджена на Львівською міською радою 21.04.2011). Документ конкретизує 

загальні цілі розвитку міста для старої частини Львова, зокрема "Стратегію 

сталого розвитку Львова" та "Стратегічний план збереження історичної 

забудови міста Львова" на основі Генерального плану розвитку Львова. 

Британский журнал Stylist назвав Львів "східною Флоренцією" і радить 

відвідати наше місто, акцентуючи увагу на архітектурі та неординарності 

закладів громадського харчування. 

"Сприяння розвитку соціальної інфраструктури" - у 2011 році 

Львівська міська рада та Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ) 

підписали угоду про співпрацю. Пілотний захід "Міський простір" реалізує у м. 

Львові мікропроекти з покращення спортивної інфраструктури загальноосвітніх 

навчальних закладів міста. У проекті взяли участь 16 загальноосвітніх шкіл м. 

Львова. Протягом вересня-грудня 2011 року консультантами УФСІ 

здійснювалась фінальна оцінка 16 мікропроектів, за результатами якої на етап 

реалізації проектів переведено 7 мікропроектів "Покращення умов надання 

освітніх послуг для громади середніх загальноосвітніх шкіл м. Львова". 

Додатково у місті реалізовуватиметься мікропроект з покращення спортивної 

інфраструктури у геріатричному пансіонаті, який приймав участь у проекті поза 

конкурсом. 
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На виконання Законів України "Про архітектурну діяльність", "Про 

регулювання містобудівної діяльності" з метою реалізації завдань, покладених 

на управління архітектури, здійснювалася така стратегічна та поточна робота у 

сфері містобудування та архітектури: 

- Координація робіт з проектування та спорудження інфраструктури міста: 

розміщення готелів, підземно-надземних паркінгів, фан-зон, 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 (у т. ч. в рамках роботи з підготовки до Євро-2012), 

зокрема було розглянуто Концепцію схеми розвитку та схеми генерального 

плану аеропорту (детального плану території, прилеглої до ДП МА "Львів"; 

схеми планування території МА "Львів") та прийнято відповідну ухвалу 

Львівської міської ради (від 15.12.2011 № 1013 "Про затвердження Концепції 

схеми розвитку та схеми генерального плану аеропорту (детального плану 

території, прилеглої до ДП МА "Львів"; схеми планування території МА 

"Львів"). 

Протягом 2011 року проводилася робота, спільно з ДПІМ "Містопроект", з 

визначення червоних ліній вулиць і транспортних розв'язок, у зв'язку з 

затвердженням генерального плану міста (ухвала Львівської міської ради від 

30.09.2010 № 3924 "Про затвердження містобудівної документації 

"Корегування генерального плану м.Львова" II стадія. Генеральний план"). 

Було проведено п'ять засідань секції інженерії територій і розвитку міської 

інфраструктури архітектурно-містобудівної ради при управлінні архітектури та 

відповідно до напрацьованих матеріалів затверджено червоні лінії семи 

кварталів та десяти вулиць міста. 

 Здійснювалась координація робіт з розроблення та погодження з 

інженерними службами міста проектів доріг в районі будівництва стадіону до 

ЄВРО-2012 (проектовані дороги №№ 6, 7, 8).  

 Розроблено Схему впорядкування території і Схему організації руху у 

межах привокзальної площі та вул. Чернівецької і вул. Городоцької, які 

затверджено рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від 

11.02.2011 № 162. Розроблено Схеми прив'язок розміщення МАФів, що 

підлягають перенесенню (загальною кількістю 23 шт.), які знаходяться на пл. 

Двірцевій та вул. Чернівецькій.  

Підготовлено 246 топографічних знімань земельних ділянок (М 1:500) з 

нанесеними червоними лініями, встановлення меж, вказанням площ на яких 

передбачено облаштування дитячих, дитячо-спортивних, спортивних 

майданчиків у м. Львові та передано управлінню молоді, сім'ї та спорту. 

У 2011 році підготовлено містобудівні умови і обмеження забудови 

земельних ділянок в м. Львові, які розглядались виконавчим комітетом 

Львівської міської ради, серед яких найбільш значні:  

http://www.city-adm.lviv.ua/adm/management/office-of-youth-family-and-sports
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- затвердження містобудівного обґрунтування та містобудівних умов і 

обмежень забудови земельної ділянки на проектування та будівництво 

Львівською провінцією Чину Найсвятішого Ізбавителя (оо. Редемптористів) 

Української греко-католицької Церкви церкви свщм. Миколая Чарнецького та 

реколекційного духовного центру для прочан на вул. Варшавській; 

- затвердження містобудівного обґрунтування, містобудівних умов і 

обмежень забудови земельної ділянки на проектування та завершення 

будівництва римо-католицькою парафією св. Михаїла у селі Зубра 

Пустомитівського району Львівської Архідієцезії церкви на вул. Освицькій, 4; 

- затвердження історико-містобудівного обґрунтування, містобудівного 

обґрунтування, містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки на 

проектування та влаштування Меморіальним музеєм тоталітарних режимів 

"Територія Терору" Меморіального музейного комплексу тоталітарних режимів 

на просп. В. Чорновола, 45; 

- затвердження містобудівного обгрунтування та містобудівних умов і 

обмежень забудови земельної ділянки на проектування та будівництво ДП 

"Льодові арени" критої спортивної споруди зі штучним льодом на вул. І. Пулюя 

– вул. Трускавецькій; 

- затвердження містобудівного обгрунтування, історико-містобудівного 

обгрунтування та містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки 

на проектування та будівництво ТзОВ "Іл Лев" трирівневого підземного 

паркінгу на 417 машино-місць на пл. Є. Петрушевича; 

- затвердження містобудівного обґрунтування, історико-містобудівного 

обґрунтування та містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки 

на проектування та будівництво ТзОВ "Іл Вест" підземного паркінгу на 135 

машино-місць з надземною площею на вул. Д. Вітовського (навпроти парку ім. 

Б. Хмельницького); 

- затвердження містобудівного обґрунтування та містобудівних умов і 

обмежень забудови земельної ділянки на проектування розширення ринку 

ТзОВ "Шувар" на вул. Хуторівці з розміщенням Регіонального аграрного 

центру як інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції; 

- затвердження містобудівного обґрунтування, історико-містобудівного 

обґрунтування та містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки 

на проектування та реконструкцію з розширенням ТзОВ фірмою "Агро" Лтд 

нежитлових приміщень на вул. Залізничній, 52 за рахунок прибудови та 

надбудови під готельний комплекс зі знесенням складських та господарських 

приміщень; 

- затвердження історико-містобудівного обґрунтування, містобудівного 

обґрунтування, містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки на 

проектування та будівництво державним закладом "Львівська обласна 

санітарно-епідеміологічна станція" діагностичної лабораторії на вул. 

Круп'ярській, 27; 

- затвердження містобудівного обґрунтування та містобудівних умов і 

обмежень забудови земельної ділянки на проектування та будівництво 
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Державним підприємством обслуговування повітряного руху України 

(Украерорух) Центру керування повітряним рухом на вул. Любінській, 217; 

- затвердження історико-містобудівного обґрунтування, містобудівного 

обґрунтування, містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки на 

проектування розширення фізичною особою-підприємцем Вовк Т. О. існуючого 

готельного комплексу на вул. Староєврейській, 25-27 за рахунок реставрації з 

пристосуванням будинку на вул. Сербській, 11 (пам'ятки архітектури 

національного значення, охоронний № 1271); 

- затвердження містобудівного обґрунтування, історико-містобудівного 

обґрунтування та містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки 

на проектування та будівництво ТзОВ "Торгова фірма "Продукт" готелю на 

вул. Льва, 2 зі знесенням існуючої будівлі; 

- затвердження містобудівного обґрунтування, містобудівних умов і 

обмежень забудови земельної ділянки на проектування та будівництво ПП 

"Шива" торгово-розважального центру з спортивним комплексом і підземними 

автостоянками на вул. Зубрівській, 38 зі знесенням існуючих на ділянці 

будівель та споруд; 

- затвердження містобудівного обгрунтування, історико-містобудівного 

обгрунтування та містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки 

на проектування та будівництво ТзОВ "Марконі" 7-и поверхового 

багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями 

громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Тершаковців, 1; 

- затвердження містобудівного обґрунтування та містобудівних умов і 

обмежень забудови земельної ділянки на проектування та будівництво ТзОВ 

"Львівська інвестиційна компанія" кварталу житлової та громадської забудови 

на вул. Малоголосківській, 8-д. 

 

 

Протягом 2011 року департамент здійснював підготовку пропозицій та 

рекомендацій міській раді та виконавчому комітету, спрямованих на 

поліпшення комплексного благоустрою міста, дизайну міського середовища і 

ландшафту: взято участь у розробці нової редакції ухвали міської ради "Про 

порядок встановлення відкритих літніх майданчиків біля закладів ресторанного 

господарства для здійснення підприємницької діяльності у м. Львові"; взято 

участь у розробці нової редакції рішення виконавчого комітету "Про порядок 

розміщення вивісок у м. Львові"; проведено спільні наради (листопад-грудень 

2011 року) за участю депутатів Львівської міської ради, представників 

районних адміністрацій, департаменту економічної політики для розгляду 

питань подальшого розміщення малих архітектурних форм (тимчасових 

споруд) для здійснення підприємницької діяльності на території м. Львова, 

термін дії договорів оренди землі яких закінчився 18.12.2011. Розроблено та 

затверджено ухвалою Львівської міської ради від 15.12.2011 № 1012 зразки 

взірцевих проектів тимчасових споруд (малих архітектурних форм) для 

здійснення підприємницької діяльності у м. Львові. 
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Протягом 2011 року здійснювалася підготовка інвестиційних та 

маркетингових пропозицій щодо забудови конкретних територій: підготовлено 

рішення виконавчого комітету від 02.09.2011 № 804 "Про розроблення 

детального плану території району забудови, обмеженої просп. Червоної 

Калини, вул. Угорською, вул. Тернопільською, вул. Луганською (у т. ч. 

території колишнього ДВО "Полярон" на вул. Угорській та ЗАТ "Львівторгбуд" 

на вул. Тернопільській)", підготовлено рішення виконавчого комітету від 

02.09.2011 № 1043 "Про розроблення детального плану використання території 

колишнього ВАТ "Електрон" на вул. Городоцькій". 

З метою інформування громадськості постійно підтримується на 

електронній веб-сторінці Львівської міської ради оновлена інформація щодо 

проведення розгляду питань на засіданнях архітектурно-містобудівної ради. У 

2011 році проведено 2 засідання архітектурно-містобудівної ради. 

У 2011 році взято участь у роботі міжнародного "воркшопу" щодо аналізу 

освоєння території навколо стадіону "Львів" за участю міжнародної організації 

"CUPA", а також участь у проведенні зустрічей робочої групи Львівської 

міської ради та Німецького товариства міжнародної співпраці та підготовка 

матеріалів по розробці "Інтегрованої концепції дій для історичної частини міста 

Львова". 

За наслідками роботи у 2011 році управління архітектури підготувало: 

проектів рішень виконавчого комітету щодо затвердження містобудівних умов 

та обмежень забудови земельної ділянки на проектування та будівництво 

об'єктів архітектури та містобудування - 54, наказів департаменту 

містобудування щодо затвердження містобудівних умов та обмежень забудови 

земельної ділянки на проектування та будівництво об'єктів архітектури та 

містобудування - 117, висновків щодо погодження проектів на будівництво та 

реконструкцію об'єктів містобудування - 798, висновків про відповідність 

генеральному плану земельної ділянки - 295, дозволів на проведення 

топографічних знімань - 24, погоджень проектів на будівництво інженерних 

мереж і споруд - 480, довідок про здійснення виконавчого знімання території - 

86, висновків про наявність містобудівельних обмежень у користуванні 

земельною ділянкою - 1150, висновків щодо погодження проектів (проектних 

пропозицій) на будівництво та реконструкцію об'єктів містобудування - 349, 

висновків щодо самочинного будівництва для подальшого розгляду 

міжвідомчою комісією - 251, архітектурно-планувальних вимог до проектів 

реконструкції об'єктів містобудування (або їх частин) та наказів про їх 

затвердження - 297, висновків щодо погодження проектів малих архітектурних 

форм для здійснення підприємницької діяльності - 246, висновків про 

доцільність утворення містобудівної одиниці - 212, дозволів на влаштування 

відкритих літніх майданчиків - 130, висновків щодо погодження проектів 

вивісок - 388, погоджень проектів на розміщення зовнішньої реклами - 72. 

Протягом 2011 року прийнято топографічного знімання земельних 

ділянок фізичним та юридичним особам для вирішення питання 

землекористування - 2008, прийнято викопіювання з плану м. Львова з 

нанесенням червоних ліній вулиць та охоронних зон інженерних мереж - 3529, 
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прийнято виконавчі знімання збудованих об'єктів архітектури та інженерних 

мереж - 249, погоджено картосхеми напрямів трас інженерних комунікацій - 4. 

У 2011 році проведено 47 засідань комісії з видачі дозволів на 

влаштування відкритих літніх майданчиків та взято участь у 53 засіданнях 

робочої групи з попереднього розгляду документів, поданих для встановлення 

пріоритету на отримання дозволу для розміщення реклами та погодження 

проектів вивісок. 

 Щодо проектування та встановлення творів монументального та 

декоративного мистецтва у 2011 році підготовлено рішення виконавчого 

комітету від 15.07.2011 № 685 "Про затвердження містобудівних умов і 

обмежень забудови земельної ділянки на проектування та спорудження 

Галицькою районною адміністрацією пам'ятника Володимирові Івасюку, 

інфраструктури для його обслуговування на просп. Т. Шевченка,7-9", рішення 

виконавчого комітету від 26.12.2011 № 1058 "Про встановлення пам'ятника 

поету Богдану-Ігорю Антоничу", розпорядження Львівського міського голови 

від 28.01.2011 № 26 "Про встановлення меморіальної таблиці Дмитру Паліїву", 

розпорядження Львівського міського голови від 21.04.2011 № 150 "Про 

встановлення меморіальної таблиці Роману Дашкевичу", розпорядження 

Львівського міського голови від 23.08.2011 № 401 "Про встановлення 

меморіальної таблиці братам Василеві та Олександрові Барвінським", 

розпорядження Львівського міського голови від 13.10.2011 № 533 "Про 

встановлення меморіальної таблиці Святішому Патріарху Київському і всієї 

Руси-України Мстиславу", рішення виконавчого комітету від 15.04.2011 № 434 

"Про встановлення пам'ятного знаку львівським броварям на просп. Свободи у 

м. Львові", розпорядження Львівського міського голови від 01.12.2011 № 646 

"Про утворення робочої групи для розробки Положення про проектування та 

спорудження творів монументального і монументально-декоративного 

мистецтва та для розгляду питань будівництва пам'ятників і монументів у м. 

Львові", розпорядження Львівського міського голови від 01.12.2011 № 647 

"Про встановлення меморіальної таблиці Людвігу фон Мізесу". 

Щодо затвердження регламентів здійснення дозвільно-погоджувальних 

процедур підготовлено рішення виконавчого комітету від 30.09.2011 №883 "Про 

затвердження регламентів (інформаційних карток) здійснення дозвільно-

погоджувальних процедур, що видаються через управління "Дозвільний офіс" 

Львівської міської ради, розроблені управлінням архітектури департаменту 

містобудування, примірних вимог до архітектурно-планувальної частини 

проекту, вимог до містобудівного розрахунку з техніко-економічними 

показниками запланованого об'єкта будівництва та вимог до ескізу намірів 

забудови земельних ділянок"; рішення виконавчого комітету від 30.09.2011 № 

884 "Про затвердження стандартів адміністративних послуг, які надає 

управління архітектури департаменту містобудування, примірних вимог до 

архітектурно-планувальної частини проекту, вимог до містобудівного 

розрахунку з техніко-економічними показниками запланованого об'єкта 

будівництва та вимог до ескізу намірів забудови земельних ділянок"; рішення 

виконавчого комітету від 30.12.2011 № 1104 "Про затвердження стандартів 
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адміністративних послуг, які надає управління архітектури департаменту 

містобудування через управління "Дозвільний офіс", примірних вимог до 

архітектурно-планувальної частини проекту, вимог до містобудівного 

розрахунку з техніко-економічними показниками запланованого об'єкта 

будівництва та вимог до ескізу намірів забудови земельних ділянок". 

З метою забезпечення ведення містобудівного кадастру підготовлено 

наказ директора департаменту містобудування від 30.12.2011 №157 "Про 

затвердження порядку ведення містобудівного кадастру управлінням 

архітектури департаменту містобудування Львівської міської ради", 

затверджено форми схем генерального плану цифрового вигляду (формату 

ДеЕмЕф) для видачі містобудівних умов та обмежень забудови земельної 

ділянки і надання будівельного паспорту, внесено у базу містобудівного 

кадастру дані по 89 об'єктах при видачі містобудівних умов та обмежень 

забудови земельних ділянок та 4 об'єктах при видачі будівельних паспортів.  

Управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин 

підготувало 917 проектів ухвал міської ради щодо регулювання земельних 

відносин, 536 з яких прийнято. 

Протягом 2011 року 677 земельних ділянок передано громадянам у 

приватну власність, у т. ч. 390 для обслуговування індивідуальних житлових 

будинків, 287 у садових кооперативах; на 458 земельних ділянок надано 

дозволи громадянам на виготовлення технічних документацій; 65 земельних 

ділянок надано у постійне користування державним підприємствам, установам, 

організаціям, у т. ч. СЗШ та ДНЗ - 16; 153 земельні ділянки надано в оренду 

фізичним і юридичним особам; на 126 земельних ділянок погоджено місце 

розташування фізичним і юридичним особам та надано дозволи на 

виготовлення проекту землеустрою. 

Від продажу землі до міського бюджету надійшло 18456,81 тис. грн., 

планові показники становили 160520,7 тис. грн. Зокрема, від продажу землі під 

приватизованими об'єктами нерухомості надійшло 16456,36 тис. грн, від 

продажу на земельних торгах (аукціоні) - 2000,45 тис. грн. 

Протягом 2011 року оголошено проведення 3 земельних аукціонів з 

продажу 20-ти земельних ділянок на суму 167411,23 тис. грн., фактично 

продано на земельних торгах 3 земельні ділянки на суму 1098,45 тис. грн. 

Укладено 4 договори купівлі-продажу земельних ділянок на 2160,21 тис. грн. 

Також затвердженно перелік із 27 земельних ділянок для продажу на земельних 

торгах (аукціоні), 7 проектів із землеустрою щодо продажу земельних ділянок 

площею 5,8 га на суму 36928,36 тис. грн. Для продажу на аукціоні підготовлено 

17 земельних ділянок площею 33,7998 га на суму 166367,69 тис. грн. Крім того, 

підготовлено до продажу 4 нові земельні ділянки, зокрема для будівництва 

багаторівневого паркінгу, торгового центру, житлового будівництва та 

автосалону з придорожнім сервісом, затвердження яких та виставлення на 

торги планується у 1 кварталі 2012 року (орієнтовна сума 3700,00 тис. грн.). 

Затверджено перелік з 13-ти земельних ділянок для продажу суб'єктам 

господарювання під приватизованими об'єктами нерухомості, укладено 16 

договорів про сплату авансових внесків в рахунок оплати вартості землі на 
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7098,57 тис. грн. Прийнято 14 ухвал про продаж земельних ділянок на 12105,1 

тис. грн., укладено 10 договорів купівлі-продажу земельних ділянок на суму 

11297,51 тис. грн. 

Від орендної плати за землю у 2011 році надійшло 95686,4 тис. грн., від 

земельного податку надійшло 61293,7 тис. грн. 
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Згідно з базою даних управління природних ресурсів та регулювання 

земельних відносин станом на 01.01.2012 у м. Львові діє 2980 договорів оренди 

землі на суму 88978 тис. грн./рік, 1107 договорів про земельний сервітут на 

суму 2662 тис. грн./рік.  

У 2011 році управління природних ресурсів та регулювання земельних 

відносин уклало 320 договорів оренди землі на суму 11995 тис. грн., 165 

договорів про земельний сервітут на суму 718 тис. грн., 1605 угод про 

відшкодування втрат від недоотримання коштів міською радою за фактичне 

землекористування СПД на орієнтовну суму орендної плати за землю 8520 тис. 

грн., 1600 додаткових угод до договорів оренди землі на суму 33645 тис. грн. 

У 2011 році підготовлено графічні матеріали та проекти ухвал по 

затвердженню меж природо-заповідного фонду, зокрема лісопарк "Погулянка" 

(ухвала міської ради від 24.11.2011 № 965), парк "Замарстинівський" (на вимогу 

постійних депутатських комісій проводиться коригування графічних 

матеріалів). 

Також підготовлено проекти ухвал щодо встановлення меж скверів м. 

Львова: "Про затвердження меж скверів Личаківського району у м. Львові" 

(ухвала від 24.11.2010 № 966), "Про затвердження меж скверів Галицького 

району у м. Львові" (скеровано в управління "Секретаріат ради"). 

 Проводилася координація робіт з виготовлення технічних документацій 

по видачі державних актів на право постійного користування землею. У 2011 

році підготовлено проекти ухвал міської ради для 4 парків – "700-річчя 

Львова", ім. Івана Франка, "Личаківський" і "Стрийський", на завершені роботи 

для парків "Високий Замок", "Скнилівський" і "Залізна вода". 
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 Відповідно до розпорядження голови Львівської ОДА від 04.02.2011 

№83/0/5-11 "Про заходи щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів" 

та розпорядження Львівського міського голови від 03.06.11 № 234 "Про 

утворення робочої групи для впорядкування користування юридичними 

(фізичними) особами земельними ділянками на території міста Львова для 

забезпечення надходження коштів до міського бюджету м. Львова від сплати за 

землю" проведено інвентаризацію фізичних та юридичних осіб, що здійснюють 

користування земельними ділянками на території колишніх підприємств 

банкрутів, зокрема ЗАТ "Львівський ізоляторний завод" (ухвала від 17.02.2011 

№ 205), ДП НВП "Полярон" (ухвала від 17.02.2011 № 206), ВАТ "Кінескоп" 

(ухвала від 24.11.2011 № 967), ВАТ "Львівський завод гумових технічних 

виробів" (ухвала від 24.11.2011 № 968), ЛКМКБМО "Львівоблагропромбут" 

(ухвала від 15.12.2011 № 1018). 

Проведено інвентаризацію юридичних осіб, що здійснюють користування 

земельними ділянками за межами, визначеними документами, що посвідчують 

право на земельні ділянки для обслуговування автозаправних станцій, під'їздів 

та влаштування благоустрою у Залізничному, Франківському, Личаківському, 

Шевченківському та Сихівському районі м. Львова.  

Розпочато роботи з проведення інвентаризації земельних ділянок 

багатоквартирних будинків, які перебувають на балансі львівських 

комунальних підприємств з обслуговування житлового фонду у Сихівському 

районі, з виготовлення проекту землеустрою щодо розмежування земель 

державної та комунальної власності Галицького району м. Львова. Проводяться 

роботи з розширення меж м. Львова. Із загальної кількості міських шкіл та 

дитячих садочків у 2011 прийнято ухвали про надання земельних ділянок 16 

навчальним закладам. На даний час здійснюється підготовка проектів ухвал про 

надання земельних ділянок ще 4 навчальним закладам. 

 

Департамент містобудування здійснює постійний контроль за розподілом 

та використанням коштів з міського фонду охорони навколишнього природного 

середовища. У 2011 році з міського фонду охорони навколишнього природного 

середовища профінансовані заходи на загальну суму 2358,84 тис. грн. у т. ч.: 

догляд за зеленими насадженнями міста (закупівля малої механізації, зняття 

дерев уражених омелою, зняття сухостійних та аварійних дерев на території 

закладів освіти) - 700 тис. грн., покращення благоустрою парків міста 

(покращення санітарного стану РЛП "Знесіння") - 100 тис. грн., заходи з 

екологічної освіти - 144,25 тис. грн., збирання, перевезення та утилізація 

відходів (відпрацьованих люмінесцентних ламп) - 16,3 тис. грн., розробка 

документації об'єктів природно-заповідного фонду (проект озеленення 

Митрополичих садів) - 253,47 тис. грн., покращення благоустрою та технічного 

стану водойм на території міста (водойми на території РЛП "Знесіння", Музею 

народної архітектури та побуту у Львові, парку "Горіховий гай", "Піскові 

озера", на вул. Брюховицькій, на вул. В. Симоненка) - 347 тис. грн., розробка 

комплексної екологічної програми - 160 тис. грн., проведення наукових та 
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лабораторних екологічних досліджень і спостережень за забрудненням 

атмосферного повітря - 45 тис грн. 
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 З метою проведення постійного моніторингу за станом забруднення 

атмосферного повітря, департамент аналізує та узагальнює інформацію, подану 

КП "Адміністративно-технічне управління" та Львівським обласним центром з 

гідрометеорології (Щомісячні бюлетені забруднення атмосферного повітря м. 

Львова). Щоквартально проводились моніторингові спостереження за якістю 

атмосферного повітря на 25 міських перехрестях та якістю води 35 відкритих 

водних об'єктів. Проведено лабораторно-інструментальні вимірювання 

сумарного вмісту вуглеводнів в атмосферному повітрі поблизу житлових 

будинків в зоні впливу 24 АЗС. Визначено стан забруднення атмосферного 

повітря 16-ти міських парків. КП "Адміністративно-технічне управління" 

провело обстеження та хімічні аналізи 35 водойм. Аналізи свідчать про 

покращення якості води озера на вул. Тернопільській, вул. Стрийській-

Науковій. Натомість дещо погіршилась якість води озера на вул. Cотника 

Панаса, річки Зубра, потоків Водяного та Білогорського. 

У рамках проведення Всеукраїнської тематичної природоохоронної акції 

"Первоцвіт-2011" взято участь у проведенні рейду-перевірки дотримання вимог 

природоохоронного законодавства спільно з інспекторами державної 

екологічної інспекції у Львівській області. 

Здійснювалася робота над комплексним вирішенням проблеми утилізації 

та захоронення твердих побутових відходів. Рішенням виконавчого комітету від 

31.05.2011 № 564 "Про затвердження заходів щодо закриття та рекультивації 

міського полігону твердих побутових відходів" було затверджено перелік 

заходів із кінцевим етапом рекультивації 2018 рік. Спільно з департаментом 

житлового господарства та інфраструктури та Львівською обласною радою та 

Львівською облдержадміністрацією проведено наради щодо пошуку ділянки 

під новий полігон ТВП та закриття Грибовицького сміттєзвалища. 
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У рамках програми транскордонного співробітництва "Польща – Білорусія 

–Україна" розроблено та у вересні 2011 подано до Технічного секретаріату 

(Республіка Польща) проект "Створення муніципальної системи поводження з 

відходами побутового електронного та електричного устаткування у місті 

Львові із використанням досвіду міста Любліна (РП)". Проект передбачає 

вирішення питання збору всіх типів відпрацьованих хімічних джерел струму, у 

т. ч. відпрацьованих батарейок, що утворюються на території міста. 

На виконання розпорядження Львівського міського голови від 30.08.2011 

№ 417 у зв'язку з періодичним, характерним забрудненням міської атмосфери 

та скаргами мешканців міста було створено комісію у складі представників 

управління екології та благоустрою, інженерного господарства, КП 

"Адміністративно-технічне управління", управління надзвичайних ситуацій, 

ЛМКП "Львівводоканал", депутатського корпусу, міської СЕС та НУ 

"Львівська політехніка". На підставі проведеної роботи групою зроблено 

попередні висновки про причини виникнення неприємного запаху та його 

розповсюдження на території міста, підготовлено пропозиції щодо запобігання 

його виникнення у подальшому і покращання екологічного стану у місті в 

цілому.  

З метою вжиття суб'єктами господарювання заходів з приведення якості 

стічних вод до встановлених вимог, зменшення викидів та збільшення обсягів 

утилізації відходів доручено КП "Адміністративно-технічне управління" під час 

проведення перевірок суб'єктів господарювання звертати увагу на наявність на 

підприємствах планів роботи з питань охорони навколишнього природного 

середовища і використання природних ресурсів, узгоджених із управлінням 

екології та благоустрою департаменту містобудування, надавати приписи щодо 

розробки таких планів, а також контролювати їх своєчасне та належне 

виконання. 

У рамках підготовки міста до Великодніх Свят, з метою забезпечення 

збереження та збільшення зелених насаджень м. Львова, поліпшення 

естетичного, санітарного стану прибудинкових територій було організовано та 

проведено загальноміську толоку. До участі у толоці було залучено підрозділи 

Львівської обласної державної адміністрації, а також курсантів Академії 

Сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного (2200 чол.) та особовий склад 

військової частини "А 0284". Під час толоки було висаджено 125 шт. сакур та 

25 шт. калини у Парку ім. Папи Римського Івана Павла ІІ, а загалом висаджено 

понад 420 дерев на території міста; було вивезено 33 машини сміття з території 

парків міста та 124,5 т з території районів. У РЛП "Знесіння" було проведено 

акцію "Зупини вогонь! Збережи природу!" метою якої було обговорення 

методів практичних кроків щодо ліквідації підпалів опалого листя та трави. 

Для задоволення потреб громадян та юридичних осіб, для підготовки міста 

до чемпіонату Європи з футболу у 2012 році проведено 84 обстеження стану 

зелених насаджень, видано дозволи на знесення 3658 дерев. Сплачено відновну 

вартість за знесення зелених насаджень до міського бюджету м. Львова на суму 

19825,00 грн. 
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Підготовлено проект ухвали "Про Правила благоустрою м. Львова" та 

21.04.2011 прийнято ухвалу Львівської міської ради, прийнято рішення 

виконавчого комітету "Про затвердження стандартів адміністративних послуг, 

що надаються управлінням екології та благоустрою департаменту 

містобудування". З метою підвищення ефективності контролю за охороною 

зелених насаджень у м. Львові та впорядкування проведення санітарних рубок, 

підготовлено та затверджено рішення виконавчого комітету "Про контроль за 

охороною зелених насаджень у м. Львові" від 11.03.2011 № 307. 

Відділ нагляду за станом благоустрою КП "Адміністративно-технічне 

управління" протягом 2011 року провів 1258 обстежень дотримання вимог 

"Правил благоустрою м. Львова". Загальна кількість поданих приписів на 

усунення виявлених порушень – 2725, загальна кількість складених протоколів 

про адміністративне правопорушення – 291, загальна сума штрафів, накладених 

адміністративними комісіями при районних адміністраціях – 142402 грн. В 

частині нагляду за розміщенням і утриманням МАФ та ВЛМ подано 223 

приписи на приведення об'єктів до належного стану, складено 42 протоколи, 

накладено штрафів – 22389 грн.; власникам об'єктів, встановлених без 

належних дозвільних документів, скеровано 500 приписів на демонтаж, 

складено 153 протоколи, накладено штрафів - 83939 грн. 

Проводився нагляд за станом зовнішньої реклами та вивісок, дотриманням 

законодавства про рекламу у м. Львові, Порядку встановлення вивісок у м. 

Львові. Проведена інвентаризація реклами і вивісок у центральній частині міста. 

При виявленні порушень готувалися документи реагування: вимоги про 

усунення порушень - 3381, накази про демонтаж – 50, подання в Управління у 

справах захисту прав споживачів - 498. 

Фактичне виконання фінансового плану КП "Адміністративно-технічне 

управління" у 2011 році за користування місцями для розміщення зовнішньої 

реклами склало 101,5 %. Загалом підприємство перерахувало у 2011 році до 

міського бюджету 14225,6 тис. грн. У 2011 році КП "Адміністративно-технічне 

управління" подало на рекламорозповсюджувачів 31 позов про стягнення 

заборгованості з плати за тимчасове користування місцями для розміщення 

реклами. 

 

 



47 

 

 
 

Концепція схеми розвитку та схеми генерального плану розвитку 
аеропорту 
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Центр керування повітряним рухом  
Державного підприємства обслуговування повітряного руху 

України (Украерорух) на вул. Любінській, 217  
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Департамент гуманітарної 

політики 



50 

 

Департамент гуманітарної політики 

 

Робота департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 2011 

була скерована на реалізацію державної політики у сфері освіти, охорони 

здоров'я, культури, соціального захисту, молоді, сім'ї, спорту та захисту прав 

дітей. Результати роботи департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради 2011 року наведені у розрізі підпорядкованих структурних 

підрозділів. 

 

Діяльність управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради у 2011 році була скерована на подальше впровадження 

новітніх інноваційних методів та технологій навчання, удосконалення форм 

співпраці з педагогічними кадрами щодо їх професійного росту та зміцнення 

матеріально-технічної бази. Аналіз стану освіти та тенденції розвитку за 

минулий рік свідчать, що управління освіти та відділи освіти при сприянні 

органів виконавчої влади проводять цілеспрямовану роботу щодо стабілізації 

галузі, створення належних умов для організації навчально-виховного процесу 

та виконання завдань Програми розвитку освіти м.Львова на період 2008-2012 

років. Система освіти міста включає навчальні заклади дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти. У 2011 році у м. Львові функціонувало 263 

навчальні заклади, з них дошкільних навчальних закладів – 97, загальноосвітніх 

навчальних заклади – 137, позашкільних навчальних закладів – 27, кризовий 

центр "Діти вулиці" - 1, Будинок дитини – 1. 

У 2011-2012 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах 

навчається 67965 учнів, функціонує 2694 класи.  

У 2011 році додатково відкрито 7 груп у дошкільних навчальних закладах 

м. Львова. Проблема перевантаженості груп залишається і надалі актуальною. 

Виникає гостра потреба у відновленні діяльності закритих дошкільних 

навчальних закладів, груп, які на сьогоднішній день перебувають ще в оренді та 

будівництво нових ДНЗ.  

98 % дітей 5-річного віку охоплено дошкільною освітою. У приміщеннях 

загальноосвітніх навчальних закладів відкрито групи короткотривалого 

перебування дітей 5-річного віку. Ідея створення таких груп позитивно 

підтримана батьками.  

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 10.03.2011 № 237 "Про 

внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2011 рік" на галузь освіти 

затверджено за загальним фондом 528,6 млн. грн., що на 13,5 млн. грн. більше 

ніж було використано у 2010 році.  
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Динаміка росту видатків

на освіту міста 2005-2011 роки

(загальний фонд млн. грн.)
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Структура видатків бюджету

2011 року за видами

 
Питому вага у видатках на галузь освіта: заробітна плата з нарахуваннями 

– 78,3 % від загального обсягу видатків бюджету галузі, видатки на комунальні 

послуги – 12,1 %, видатки на продукти харчування - 7,6 %, господарські 

видатки – 2 %. 

У 2011 році свідоцтво про базову загальну середню освіту отримали 7337 

учнів 9-х класів, свідоцтво з відзнакою отримали 342 учні. Кількість 

випускників 11-х класів – 2818. У 2011 році нагороджено золотою медаллю "За 

високі досягнення у навчанні" 267 учнів, срібною медаллю "За досягнення у 

навчанні" – 46 учнів.  
Робота з обдарованими дітьми здійснюється у відповідності до Законів 

України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Програми розвитку 

освіти м. Львова на період 2008-2012 років.  

Учні навчальних закладів м. Львова мають високі досягнення на 

Всеукраїнських, міжнародних олімпіадах. У IV етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 54 учнів міста Львова здобули призові місця, а саме: І 

місце – 11 учнів, ІІ місце –18 учнів, III місце – 25 учнів.  

Результати Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів показали, що 

більшість учнів успішно впорались із завданнями, виявили глибоке розуміння 

законів, теорій, продемонстрували вміння творчо застосовувати теоретичні 

знання на практиці, обґрунтовувати одержані результати, робити узагальнення 

та висновки, відстоювати власну думку. 

У 2011 році здійснено виплату стипендій міського голови кращим учням 

навчальних закладів м. Львова, а саме: 

 - за період січень-червень 2011 року 35 учнів отримали стипендію у розмірі 

500 грн.; 

- за період вересень-грудень 2011 року 40 учням призначено щомісячну 

стипендію у розмірі 500 грн.; 

- 10 випускникам ЗНЗ м. Львова призначено одноразову стипендію в розмірі 

1000 грн. 
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З метою матеріального стимулювання творчих педагогів та директорів 

навчальних закладів у 2011 році було виплачено премію міського голови 65 

педагогічним працівникам міста у розмірі 1000 грн. 

У 2011 році 27826 (48 %) школярів міста було охоплено різними видами 

відпочинку та оздоровлення. 

У загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова послуги з харчування 

надають підприємства різної форми власності, які мають право на проведення 

торгівельної діяльності у сфері громадського харчування. Відповідно до вимог 

постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 № 856 усіма видами 

харчування охоплено 100 % учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. 

Львова.  

Позашкільною освітою охоплено 18673 школярів, що на 152 дітей більше, 

ніж у 2010 році. 

За кошти виділені на проведення ремонтно-будівельних робіт у 2011 році 

управлінням освіти та відділами освіти районних адміністрацій м.Львова 

виконано роботи на суму 10408,80179 тис. грн., а саме: 

- капітальний ремонт та реконструкція приміщень у 20 навчальних 
закладах на суму 2748,08214 тис. грн.; 

- капітальний ремонт та реконструкція системи опалення у 8 навчальних 
закладах на суму 1297,74771 тис. грн.; 

- капітальний ремонт та реконструкція приміщень харчоблоку у 7 

навчальних закладах на суму 740,07316 тис. грн.; 

- заміна вікон у 5 навчальних закладах на суму 1115,90456 тис. грн.; 
- капітальний ремонт та реконструкція даху та покрівлі у 18 навчальних 

закладах на суму 2520,92105 тис. грн.; 

- капітальний ремонт та реконструкція каналізації та санвузлів у 9 
навчальних закладах на суму 839,46371 тис. грн.; 

- ремонт електропостачання у п'яти закладах на суму 234,59086 тис. грн.; 
- реконструкцію басейну на суму 647,6016 тис. грн.; 
- закуплено меблі на суму 54,980 тис. грн.; 
- встановлено глибинний насос у ДОЗ "Ватра" на суму 44,670 тис. грн.;  
- виготовлено ПКД на капітальний ремонт у 7 навчальних закладах на суму 

164,767 тис. грн. 

Слід відзначити, що впродовж вересня-грудня 2011 року була проведена 

значна робота щодо організаційно-правового забезпечення зміни структури 

управління освітньою галуззю у м. Львові. Досвід проведеної роботи показав 

необхідність співпраці з громадою, депутатським корпусом, представниками 

педагогічних колективів над створенням такої структури управління, яка б 

відповідала сучасним вимогам ефективного управління освітою, оновленню 

фінансово-економічних механізмів, посиленню державно-громадської взаємодії 

влади та громади для задоволення потреб мешканців міста. Як результат 

роботи, 23 грудня 2011 року виконавчим комітетом Львівської міської ради 

було затверджено нову структуру управління освітою з підпорядкуванням 

районних відділів освіти.  



53 

 

Особлива увага була приділена у 2011 році діяльності Навчально-

методичного центру освіти в частині покращення роботи щодо професійного 

розвитку педагогів. Було організовано заняття шкіл професійного розвитку 

вчителів у канікулярний час (у листопаді та грудні) для більш як 2000 вчителів. 

Ще одним успіхом в роботі управління є продовження міжнародної співпраці 

між навчальними закладами та їх партнерами більш, як 12 країн світу. 

 

Станом на 01.01.2012 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. 

Стаціонарну допомогу надавали 12 ЗОЗ м. Львова, ліжкова мережа яких 

станом на 01.01.2012 складала 3110 ліжок. Забезпечення ліжками становило 

41,35 на 10 тис. населення.  

Кількість пролікованих
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Стоматологічна допомога населенню м. Львова надавалася за дільничним 

принципом чотирма стоматологічними поліклініками, кабінетами при 

поліклініках, однією госпрозрахунковою поліклінікою. 

Усі 23 ЗОЗ м. Львова мали ліцензію на право здійснення медичної 

практики та усі заклади, які провадять роботу пов'язану з обігом наркотичних 

засобів, психотропних речовин та прекурсорів, мали ліцензії на цей вид 

діяльності.  

Із 23 ЗОЗ 12 установ є акредитованим, 7 ЗОЗ пройшли акредитаційну 

експертизу, висновок якої підтверджено комісією ГУОЗ ЛОДА і матеріали 

акредитації скеровані до головної акредитаційної комісії МОЗ України для 

погодження і підтвердження. Таким чином, відсоток ЗОЗ, які пройшли 

акредитацію, становить 82,6 %. Не акредитовані є 7 МЛ, 4 МП, МДКЛ, 

Косметологічна лікарня. 
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 У 2011 році 5 МП, 6 МП отримали сертифікат на звання "Лікарня, 

доброзичлива до дитини". Загалом за період 2008-2011 рр. зазначений 

сертифікат отримали 9 ЗОЗ м. Львова (1 МКЛ, 3 МКЛ, 4 МКЛ, 2 МП, 5 МКЛ, 5 

МП, 6 МП, МДКЛ, КМКПБ № 1).  

У 2011 році у м. Львові народилося 7679 дітей, померло 6354 осіб. Таким 

чином, показник народжуваності знизився до 10,21, а показник смертності 

залишився на рівні 2010 року і становить 8,45 на 1 тис. населення. Відтак 

природний приріст населення у 2011 році склав + 1,76 на 1 тис. населення. 

За результатами 2011 року спостерігається зниження показників 

захворюваності населення. Найбільшу питому вагу у структурі захворюваності 

займають хвороби органів дихання, шкіри, сечостатевої системи, системи 

кровообігу.  

Показник первинного виходу на інвалідність по м. Львову - 46,6 на 10 

тис. населення, у т. ч. показник первинного виходу на інвалідність у 

працездатному віці - 45,7 на 10 тис. населення. Проте ці показники є значно 

нижчими від показників Львівської області (59,20 на 10 тис. населення) та 

України (53,0 на 10 тис. населення). 

Ріст первинного виходу на інвалідність відмічається за рахунок 

онкологічних захворювань та хворіб системи кровообігу. Вказані нозології 

спричинили ріст інвалідизації і серед осіб працездатного віку. Найбільшу 

питому вагу у структурі інвалідності займають хвороби системи кровообігу 

(ХСК), онкозахворювання та хвороби кістково-м'язової системи (ХКМС). 

   У 2011 році померло 6354 особи, що на 52 особи менше ніж 2010 року. 

Найбільшу питому вагу у структурі смертності становлять хвороби системи 

кровообігу та онкологічні захворювання.  

 У 2011 році зменшився показник смертності від ХСК до 6,5 на 1 тис. 

населення, показник смертності осіб працездатного віку незначно зріс до 0,6 на 

1 тис. населення, проте ці показники є нижчими від показників смертності 

Львівської області та України 2010 року. 

 У 2011 року зменшився показник смертності від інфаркту міокарда до 

0,27 на 1 тис. населення. Показник смертності від інсультів незначно зріс до 

0,67 на 1 тис. населення.  

З метою реалізації Загальнодержавної програми боротьби з 

онкологічними захворюваннями на період до 2016 року проведений значний 

обсяг організаційної та лікувальної роботи, про що свідчить аналіз 

статистичних показників: покращилося виявлення злоякісних новоутворів (ЗН), 

так захворюваність на онкопатологію зросла до 393,6 на 100 тис. населення; 

залишився на рівні 2010 року показник занедбаності ЗН (ІV ст.) - 13,3 %; 

знизився показник занедбаності візуальних форм до 11,5 %; знизився показник 

смертності від ЗН - 159,0 на 100 тис. населення; знизився та залишається на 

низькому рівні впродовж 6 років по м. Львову показник смертності від ЗН до 1 

року - 24,2 %. 

У 2011 році відбулося зниження захворюваності на туберкульоз легень до 

42,4 на 100 тис. населення та зменшення частки деструктивних форм 
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туберкульозу до 35,1 %, що вказує на покращення раннього виявлення 

туберкульозу.  

Позитивним є збільшення відсотку вперше зареєстрованих хворих з 

бактеріовиділенням – 36,7 % та зниження показника смертності від 

туберкульозу до 8,6 на 100 тис. населення. 

На виконання Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-

санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року у м. 

Львові впродовж 2011року відкрито 21 дільницю ЗПСМ, одну амбулаторію (3 

МКЛ), організовано 5 центрів ПМД. Загалом у м. Львові організовано 6 центрів 

ПМД, відкрито 355 сімейних дільниць. Відсоток охоплення населення за 

принципом сімейної медицини становить 70,9 %.  

У 2011 році тривала робота з оптимізації ліжкової мережі, у результаті 

якої кількість стаціонарних ліжок цілодобового перебування зменшилася на 160 

одиниць. Загалом упродовж 2007-2011 рр. скорочено 380 ліжок цілодобового 

перебування та створено 170 ліжок денного перебування хворих у поліклініці.  

Зменшення кількості стаціонарних ліжок не призвело до зменшення 

кількості пролікованих пацієнтів у стаціонарах, що свідчить про правильність 

організаційної роботи УОЗ із оптимізації ліжкової мережі та ефективне 

використання ресурсів галузі.  

 Середній термін перебування на ліжку у 2011 році становив 9,96 днів. 

У 2011 року летальність у стаціонарах залишилась на рівні 2010 року 

1,45%, післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології зросла до 

1,44 %.  

 Покращився відсоток прибуття бригад швидкої медичної допомоги за 

місцем виклику до 10 хв. до 50,5 % (69369 викликів). Позитивним є зменшення 

відсотку виїздів з приводу необґрунтованих викликів до 2,9 % 2011 року. 

Вперше у 2007 році у м. Львові започатковані та щорічно проводяться 

профілактичні акції, у результаті яких загалом за 2007-2011 роки обстежено 

845917 осіб, зокрема у 2011 році обстежено 161583 осіб.  

У 2011 році управлінням охорони здоров'я проведені такі профілактичні 

акції: 

- Дні профілактики туберкульозу і хронічних захворювань органів дихання 
- обстежено на ТБ 28951 осіб, виявлено 58 хворих (0,2 %); обстежено на ХОЗЛ 

2985 осіб, виявлено 576 хворих (19,3 %); 

- Дні профілактики онкозахворювань статевої сфери чоловіків - обстежено 
2404 особи, виявлено 23 хворих (0,96 %); 

- Дні профілактики та раннього виявлення цукрового діабету - обстежено – 

12465 осіб, вперше виявлено гіперглікемію у 891 особи (7,1 %); 

- Дні профілактики та раннього виявлення артеріальної гіпертензії - 

обстежено 91907 осіб, виявлено АГ у 2597 осіб (2,8 %); 

- Дні профілактики патології шийки матки і грудної залози у жінок - 

обстежено – 17976 жінок, вперше виявлено з патологією 202 особи (1,1 %) 

- Дні профілактики вірусних гепатитів В і С - обстежено 1110 осіб, вперше 
виявлено ВГ у 58 осіб (5,2 %), обстежено 3785 медпрацівників, вперше 

виявлено ВГ у 19 осіб (0,5 %) 
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- Дні донора серед медичних працівників - здали кров 264 медичних 

працівника, заготовлено 112,5 л крові. 

 

З метою забезпечення епідемічного благополуччя населення міста, 

попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики, 

підвищення рівня відповідальності та обізнаності батьків у питаннях вакцинації 

дітей у дитячих поліклінічних відділеннях, жіночих консультаціях, дитячих та 

пологових стаціонарах створено "Школи імунізації". 

 На підставі наведеного аналізу стану здоров'я населення міста та 

ефективності використання ресурсів медичної галузі зроблено такі висновки: 

 - Впродовж останніх років показники, які характеризують стан здоров'я 

населення мають стійку тенденцію до покращення. Водночас потребують 

посиленої уваги питання раннього виявлення і лікування хворих на інфаркт, 

інсульт, злоякісні новоутвори. 

 - Правильна організація роботи системи надання медичної допомоги має 

позитивний вплив на результати лікування населення та збереження його 

здоров'я. 

 

В усіх закладах охорони здоров'я (ЗОЗ) при вході встановлено кнопки 

виклику медичного персоналу.  

В поліклінічних відділеннях на першому поверсі відкриті кабінети, у яких 

проводиться прийом пацієнтів з особливими потребами та розміщені 

оголошення з інформацією про надання медичної допомоги з вказанням годин, 

днів та кабінетів прийому. 

Для осіб з вадами зору встановлені звукові сигнали "Метро", зроблено 

маркування сходинок жовтим кольором та розміщені таблички шрифтом 

"Брайля". 

Для осіб з обмеженими фізичними можливостями облаштовано 40 

санвузлів, з них 17 - у 2011 році.  

При вході у 33 будівлі ЗОЗ облаштовано пандуси. 

При підготовці медичної галузі до проведення Євро-2012 здійснено низку 

заходів: 

- Опрацьовано порядок організації медичного забезпечення офіційних 
місць Євро-2012 (стадіон, фан-зона, готелі, аеропорт, тренувальні бази) та 

порядок скерування пацієнтів у визначені ЗОЗ;  

- Опрацьовано і впроваджено у роботу закладів охорони здоров'я порядок 
оплати за медичну допомогу іноземними громадянами, виданий наказ УОЗ від 

11.07.2011 № р-274 "Про порядок оплати екстреної медичної допомоги 

іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території 

м. Львова"; 

- Проведені навчання із медичним персоналом закладів охорони здоров'я м. 
Львова щодо особливостей надання медичної допомоги та оформлення 

медичної документації іноземним громадянам та особам із медичною 

страховкою; 
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- Проведені спільні з МНС, МВС, центром екстреної медичної допомоги і 

медицини катастроф навчання; 

- Сформовано чергові бригади у визначених ЗОЗ для забезпечення 
чергувань у дні проведення ігор фінальної частини Євро-2012 у Львові 

(09.06.2012, 13.06.2012 та 17.06.2012); 

- Спільно з медичними представниками УЄФА проведено інспекцію 
медичної служби стадіону та визначених медичних закладів Львова до Євро-

2012; 

- Постійно проводяться тренінги із медичним персоналом приймальних 
відділень, реєстратур, центральної диспетчерської Станції швидкої медичної 

допомоги з питань спілкування іноземними мовами при особистому контакті й 

по телефону; 

- Сумісно із представниками УЄФА опрацьовано та погоджено 

"Концепцію безпеки офіційної фан-зони приймаючого міста Львова"; 

- Подано пропозиції до УЄФА щодо медичного координатора 

приймаючого міста та закріплених медичних офіцерів команд.  

У результаті проведеної роботи слід констатувати, що медична галузь м. 

Львова в основному готова до проведення Євро- 2012. 

 

Бюджет охорони здоров'я на 2011 рік із внесеними змінами і 

доповненням затверджено у сумі 368060,2 тис. грн. та виконано на 98,1% від 

запланованої суми внаслідок недопоступлення упродовж 2011 року 

міжбюджетних трансфертів за пролікованих хворих з районів. Фактичне 

фінансування на одного мешканця у 2011 році склало 467,9 грн. 

Фактичні видатки на утримання закладів охорони здоров'я м Львова 2011 

року становили 352227,7 тис. грн. 

У структурі фактичних видатків галузі, заробітна плата та нарахування на 

неї склали 293883,8 тис. грн., видатки на медикаменти та продукти харчування 

склали 24754,7 тис. грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 

за становили 25205,0 тис. грн. За 2011 рік видатки із міського бюджету на 

оновлення обладнання та медичної апаратури склали 567,1 тис. грн.  

Оновлення парку медичного обладнання на виконання 

загальнодержавних і міської програм з охорони здоров'я здійснено на суму 

1010,9 тис. грн. (у т. ч., з Державного бюджету України – 795,9 тис. грн., з 

міського бюджету – 215,0 тис. грн.). 

Окрім цього, у 2011 році за кошти субвенції з Державного бюджету 

України місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів та медичного 

обладнання для закладів охорони здоров'я Львівської області з головного 

управління охорони здоров'я ЛОДА отримано витратних матеріалів на загальну 

суму 1508,6 тис. грн. 

На розвиток матеріальної бази закладів охорони здоров'я з бюджету 

розвитку міського бюджету у 2011 році було передбачено 18107,99 тис. грн. (у 

т. ч. за виконані роботи у 2010 році 7095,5 тис. грн.). 
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У зв'язку з труднощами наповнення бюджету використано лише 8937,9 

тис. грн. (у т. ч. за виконані роботи у 2010 році 7095,5 тис. грн.), що складає 

49,4% від коштів, передбачених на розвиток матеріальної бази.  

На будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт закладів охорони 

здоров'я за рахунок бюджету розвитку міського бюджету виконано робіт на 

суму 5821,74 тис. грн. 

За рахунок бюджету розвитку міського бюджету у 2011 році виконано: 

- 1-й етап капітального ремонту хірургічного відділення комунальної 8-ї 

міської клінічної лікарні (на суму 1171,06 тис. грн.); 

- капітальний ремонт "жовтої зони" приймального відділення з монтажем 

установок пожежної та охоронної сигналізації та розпочато капітальний ремонт 

"червоної зони" комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної 

допомоги (на суму 736,17 тис. грн.); 

- капітальний ремонт 4-го поверху (пологових залів) комунального 

пологового будинку № 1 (на суму 300,0 тис. грн.); 

- проведено монтаж лікарняного ліфта у 3-й міській лікарні на вул. Русових, 

4 (на суму 568,00 тис. грн.); 

- створено токсикологічну лабораторію ЛШМД. 

Окрім цього, у 2011 році розпочато капітальний ремонт харчоблоку 

комунальної 8 міської клінічної лікарні та проведено капремонт дахів ЛШМД, 3 

МКЛ, 4 МКЛ, 1 МП на суму 596,94 тис. грн.; капремонт електромереж 3 МКЛ, 

8 МКЛ на суму 268,65 тис. грн.; капремонт сантехнічних мереж МДКЛ, 5 МКЛ 

на суму 164,77 тис. грн.; капремонт рентгенкабінетів, теплотраси 8 МКЛ, сходів 

ЛШМД на суму 174,26 тис. грн.   

 Впродовж 2011 року у закладах охорони здоров'я проводилися роботи з 

капітального та поточного ремонту за кошти спеціального фонду 

(позабюджетні кошти). Загалом проведено робіт на суму 2893,86 тис. грн.: 

відремонтовано приміщення 1-ї МКЛ, відремонтовано приміщення 3-ї МКЛ, 

відремонтовано приміщення 8-ї МКЛ, відремонтовано приміщення ЛШМД, 

відремонтовано приміщення МДКЛ, відремонтовано відділення жіночої 

консультації 4-ї МП. 

  

 

Фінансування заходів і програм соціального захисту населення у 2011 

році проводиться з різних рівнів бюджетів: державного, обласного та міського. 

Загальна сума видатків загального та спеціального фондів у 2011 році по 

управлінню соціального захисту склала 535,2 млн. грн. 
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Упродовж 2011 року управлінням соціального захисту та його 

структурними підрозділами проводилася робота з надання населенню різних 

видів соціальних допомог, компенсаційних виплат, пільг, житлових субсидій 

тощо, призначення та виплата яких передбачена чинним законодавством 

України, нормативно-правовими документами Львівської міської ради та 

Львівської обласної ради. Загалом прийнято громадян та надано консультацій – 

181,9 тис. осіб. 

 Зокрема: 

- Призначено 84797 соціальних допомог (у т. ч. житлових субсидій) 

громадянам та їхнім родинам;  

- Проведено 96701 перевірку достовірності інформації про доходи та 
майновий стан отримувачів допомоги; 

- Проведено 3373 обстеження матеріально-побутових умов проживання 

мешканців з метою підтвердження їх права на призначення допомоги. 

- Здійснено перевірку 14907 справ щодо правильності та призначення 

перерахунку пенсій в управліннях Пенсійного Фонду України у районах 

Львова. 

- Надано 67250 відповідей на звернення громадян (у т. ч. 56806 довідок та 
повідомлень); 

- Розглянуто 43 333 звернень, які надійшли через приймальню управління 
(у т. ч. через "Єдине вікно" Львівської міської ради). 

Окрім того, протягом 2011 року управлінням проводилась претензійно-

позовна робота по забезпеченню дотриманням прав і свобод громадян, 

мешканців Львова. Зокрема, загальна кількість судових справ, у яких брали 

участь представники управління соціального захисту та його підпорядкованих 

структурних підрозділів у 2011 році склала 2 480 справ. 

Для реалізації соціальної політики у м. Львові управлінням постійно 

проводиться розробка (вдосконалення) нормативно-правових актів місцевого 

значення. Зокрема за звітний період за поданням управління соціального 
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захисту прийнято понад 20 нормативно-правових документів, що мали ключове 

значення для роботи органу місцевого самоврядування та управління 

соціального захисту, зокрема: 2 ухвали Львівської міської ради, 8 рішень 

виконавчого комітету та 11 розпоряджень міського голови. 

 

Прийняті нормативні документи дозволили: 

 - отримати можливість завершення реорганізації обласного терцентру 

шляхом приєднання до міського терцентру та приведення Положення про 

Львівський міський територіальний центр у відповідність до вимог Кабінету 

Міністрів України (Типове положення про установу даного роду). Також - 

утворення у складі терцентру неіснуючих до цього транспортної служби та 

пункту прокату (не збільшуючи штатних одиниць та видатків міського 

бюджету м. Львова); 

 - затвердити перелік аптечних закладів та стоматологічних установ, що 

здійснюють пільгове обслуговування громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, тим самим забезпечено дотримання прав та 

законних інтересів громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи;  

- конкретизувати умови призначення доплати до пенсії ветеранам УПА за 

умови зміни місця їх реєстрації, визначено перелік документів, необхідний для 

формування особових справ одержувачів доплати; 

- надати можливість отримувати допомогу у розмірі 1000 грн. 

багатодітним сім'ям, у яких виховуються повнолітні діти, які навчаються у 

загальноосвітніх навчальних закладах (до внесення змін такі сім'ї не мали права 

на отримання допомоги). Разом з тим, спрощено порядок подання довідок з 

місця навчання дітей; 

- спростити процедуру надання допомоги на поховання у зимовий період 

"при промерзанні грунту до 0,5 м", відповідно затвердити ціни на ритуальні 

послуги на поховання померлих громадян у літній період у розмірі 851,50 грн, у 

зимовий період у розмірі 954,50 грн.; 

- надати можливість мешканцям міста Львова отримати одноразову 

матеріальну допомогу з нагоди визначних дат на загальну суму 266,85 тис. грн.  

 

За даними Єдиного державного реєстру пільговиків (ЄДАРП), на обліку у 

відділах соціального захисту перебуває 151,7 тис. осіб, які мають право на 

пільги згідно з чинним законодавством України. Крім цього, на обліку у 

відділах соціального захисту перебуває понад 1,4 тис. осіб, яким пільги 

передбачено на місцевому рівні. 

У 2011 році з міського бюджету м. Львова надано пільг на оплату 

житлово-комунальних послуг на загальну суму 1545,1 тис. грн. зокрема: 

- пільги інвалідам по зору 1 та 2 групи – 926 особам на суму 754,9 тис. грн.; 

- пільги інвалідам війни УПА та учасникам бойових дій УПА – 447 особам 

на суму 730,7 тис. грн.; 

- пільги вдовам ветеранів УПА – 49 особам на суму 40,3 тис. грн.; 

- пільги вдовам політв'язнів – 22 особам на суму 19,2 тис. грн. 
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Окрім цього ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політв'язнів 

надано пільги з послуг зв'язку – 284 особам на суму 44,3 тис. грн. 

 

З Державного бюджету України надано пільг на загальну суму 94,3 млн. 

грн.:  

- пільги на оплату житлово-комунальних послуг - на суму 88,7 млн. грн.; 

- пільги за послуги зв'язку - на суму 4,7 млн. грн.; 

- інші пільги громадянам - на суму 0,8 млн. грн. 

 

З обласного бюджету надано пільги на медичне обслуговування 

громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС - 153 одержувачам на 

суму 369,6 тис. грн.  

  

Сьогодні у Львові нараховується близько 248,5 тис. сімей. Кількість 

сімей, які звернулись за субсидіями у 2011 році, становить – 28277, з яких 

призначено 27251 сім'ї, що становить 96,37% усіх звернень (з них - 1672 сім'ям 

призначено субсидію вперше та 25579 сім'ям - повторно). Всього за 2011 рік 

нараховано субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 

21 730,4 тис. грн. 

 

Задля зручності громадян міста, з метою якнайширшого інформування 

населення про зміни у чинному законодавстві в управлінні соціального захисту 

запроваджено "гарячу телефонну лінію". Зокрема, у 2011 році з питань 

призначення субсидій на "гарячу телефонну лінію" звернулось 2421 громадян, 

яким спеціалісти надали фахову консультацію щодо порядку призначення 

зазначеної допомоги. Крім цього, у 2011 році в управліні запроваджено новий 

вид надання послуги "запис на прийом по телефону". Такий вид послуги значно 

спрощує процедуру отримання громадянами соціальних допомог, економить їх 

час. За звітний період цією послугою скористалось понад 1,5 тис. львів'ян. 

Окрім цього, мешканці міста мають змогу замовити необхідні довідки 

телефоном або через Інтернет.  

 

З метою реалізації заходів щодо соціального захисту окремих категорій 

громадян на місцевому рівні впродовж 2011 року надавались муніципальні 

субсидії. У 2011 році за призначенням муніципальних субсидій звернулося 

2137 сімей, яким муніципальні субсидії надано на загальну суму 1380,5 тис. 

грн. Станом на 01.01.2012 муніципальні субсидії отримують 1254 сім'ї.  

Станом на 01.01.2012 на обліку в управлінні соціального захисту 

знаходиться 40 тис. сімей з дітьми, отримувачів допомог. 

Загальна сума видатків на виплату державних соціальних допомог у 2011 

році у порівнянні з 2010 роком зросла на 23,7%. Найбільша питома вага усіх 

виплат припадає на виплату одноразової допомоги при народженні дитини – 

50,96%.  
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Збільшення обсягів видатків, передбачених на виплату допомог сім'ям з 

дітьми зумовлена збільшенням кількості сімей, які звертаються за наданням 

усіх видів допомоги, підвищенням прожиткового мінімуму для тих, хто 

відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, а також 

суттєвим збільшенням розміру допомоги при народженні дитини.  

Станом на 01.01.2012. на обліку в управлінні соціального захисту 

перебуває 2723 сім'ї. 

Для покращення соціального захисту багатодітних родин у 2011 році 

управлінням надано допомогу з міського бюджету м. Львова 429 сім'ям на 

загальну суму 789,7 тис. грн., з яких: 

 - одноразова матеріальна допомога багатодітним сім'ям на утриманні 

яких четверо і більше дітей, в розмірі 1000 грн. - 370 сімей - на суму 370 тис. 

грн.; 

 - одноразова допомога сім'ям, які мають на утриманні шестеро і більше 

дітей віком до 18 років (або до 23 років, якщо діти навчаються у ВНЗ І-IV рівнів 

акредитації) для організації батьками їхнього відпочинку або оздоровлення, в 

розмірі 7500 грн. - 54 сім'ям – на суму 405 тис. грн. 

- щомісячна виплата сім'ям, в яких одночасно народилося троє і більше 

дітей, в розмірі 500 грн. до досягнення ними 2-річного віку - 5 сімей - на суму 

14,7 тис. грн. 

Крім цього, багатодітним сім'ям м. Львова надано пільги на оплату 

житлово-комунальних послуг на загальну суму 4 366,6 тис. грн.  

За рішенням комісії з реструктуризації заборгованості за житлово-

комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування управління соціального захисту погашено заборгованість за 

житлово-комунальні послуги - 35 сімей (53 дитини) - на суму 117,4 тис. грн. 

 

На обліку в управлінні соціального захисту перебуває 41540 інвалідів, що 

складає 5,47 % від загальної кількості львів'ян. 

Відповідно до Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" 

спеціалісти відділів соціального захисту управління соціального захисту 

забезпечують інвалідів, дітей-інвалідів технічними засобами реабілітації, 

виходячи з їх потреб та відповідно до рекомендацій медико-соціальних 

експертних комісій. Так, за 2011 рік забезпечено 659 львів'ян технічними 

засобами реабілітації. Крім того, інвалідам та іншим категоріям громадян 

надано 3427 скерувань на протезні підприємства для виготовлення протезно-

ортопедичних виробів. Впродовж 2011 року львів'янам з вадами зору видано 

спеціальні технічні засоби реабілітації для спілкування та обміну інформацією 

в кількості 147 шт.  

У 2011 році 853 особи з числа ветеранів та інвалідів забезпечено через 

відділи соціального захисту путівками на санаторно-курортне лікування. Крім 

цього, 401 інваліду виплачено компенсацію на бензин, ремонт і технічне 

обслуговування автомобілів на суму 54.4 тис. грн. Компенсацію на транспортне 

обслуговування упродовж 2011 року отримало 165 інвалідів на суму 32,4 тис. 

грн. 
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Для проходження професійної реабілітації у Міжрегіональному центрі 

соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів 

спеціалістами відділів соціального захисту надано 160 скерувань інвалідам 

працездатного віку, а також 24 дитини-інваліда скеровано на проходження 

соціально-педагогічної реабілітації у Львівський міський центр реабілітації 

"Джерело". 

Станом на 01.01.2012 на обліку в управлінні соціального захисту 

перебуває 3766 львів'ян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Впродовж 

2011 року оздоровлено 338 осіб, з числа постраждалих від аварії на ЧАЕС. З 

нагоди 25-ї річниці аварії на ЧАЕС, за рахунок коштів міського бюджету 

оздоровлено 16 осіб з числа постраждалих (ліквідатори ІІ категорії) на суму 

74,88 тис. грн. Також, у 2011 році підготовлено 228 клопотань про визначення 

статусу та права на видачу посвідчення чи дублікату посвідчення особам, 

постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи, і подано в головне 

управління соціального захист населення Львівської ОДА. 

 

У 2011 році за рахунок субвенцій з обласного бюджету виплачено 

допомог та компенсацій на загальну суму 3732,3 тис. грн., з них:  

- одноразові матеріальні допомоги згідно розпоряджень голови Львівської 

обласної ради та голови Львівської облдержадміністрації - 3334 особам на суму 

2968,2 тис. грн., 

- компенсації особам, які проживають разом з інвалідом І або ІІ групи 

внаслідок психічного розладу - 47 особам на суму 81,1 тис. грн.; 

- компенсації витрат на поховання учасників бойових дій - 298 особам на 

суму 223,9 тис. грн. 

- компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та 

транспортне обслуговування – 536 особам на суму 89,4 тис. грн. 

 

З міського бюджету у 2011 році видатки на виплату різних видів допомог 

та компенсацій склали 7,4 млн. грн.: одноразова допомога на поховання - 

296,576 тис. грн. (346 одержувачів), щомісячна доплата до пенсії ветеранам 

УПА - 2915,324 тис. грн. (520 одержувачів), одноразова матеріальна допомога 

для виконання депутатських повноважень - 2648,897 тис. грн. (4155 

одержувачів), одноразова матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам 

з нагоди відзначення національних та релігійних свят - 236,592 тис. грн. (925 

одержувачів), одноразова матеріальна допомога мешканцям м. Львова - 358,341 

тис. грн. (662 одаржувачі), доплата до пенсії членам Української Громадської 

групи сприяння виконанню Гельсінських угод - 72,000 тис. грн. (3 одержувачі), 

щомісячна доплата інвалідам І групи загального захворювання, які не мають 

права на пенсію в органах Пенсійного фонду - 17,599 тис. грн. (28 

одержувачів), одноразова матеріальна допомога багатодітним сім'ям, які мають 

на утриманні четверо і більше дітей - 370,000 тис. грн. (370 одержувачів), 

щомісячна виплата сім'ям, в яких народилося одночасно троє і більше дітей - 

14,700 тис. грн. (5 одержувачів), одноразова допомога сім'ям, які мають на 

утриманні шестеро і більше дітей віком до 18 років, для їхнього відпочинку або 
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оздоровлення - 405,000 тис. грн. (54 одержувачі), адресна допомога - 69,751 тис. 

грн. (3118 одержувачів), компенсація вартості путівки особі, що супроводжує 

інваліда 1-ї групи з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи - 7,500 тис. грн. (3 одержувачів). 

Впродовж 2011 року з нагоди визначних дат та подій, управлінням 

соціального захисту надано одноразові матеріальні допомоги 959 мешканцям 

міста Львова на загальну суму 266,85 тис. грн.: з нагоди 100-літнього ювілею - 

11,0 тис. грн. (11 одержувачів), з нагоди 101, 102, 103 і 104-літнього ювілею - 

19,0 тис. грн. (19 одержувачів), з нагоди відзначення 22-ї річниці виведення 

військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан (інваліди І групи, учасники 

бойових дій в Афганістані) - 3,3 тис. грн. (6 одержувачів), з нагоди відзначення 

25-ї річниці Чорнобильської катастрофи - 52,3 тис. грн. (306 одержувачів), з 

нагоди 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні (члени ветеранських 

організацій: Львівської міської ради Організації ветеранів України та 

Львівського міського відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів) - 5,0 

тис. грн. (10 одержувачів), з нагоди Міжнародного дня сліпих (члени Львівської 

обласної організації Українського товариства сліпих) - 5,0 тис. грн. (20 

одержувачів), з нагоди відзначення 20-ї річниці Незалежності України - 171,25 

тис. грн. (587 одержувачів). 

 

У 2011 році проводилась співпраця з неурядовими організаціями у рамках 

реалізації соціально-культурних проектів. Так, успішно реалізовано 13 

соціально-культурних проектів 12 неурядових організацій-переможців 

конкурсу. На зазначену діяльність передбачено дофінансування з міського 

бюджету 150 тис. грн. У рамках реалізації соціально-культурних проектів 

проводились: 

- реабілітаційний процес для дітей з вадами слуху та робота з сім'ями, які 
реабілітують таку дитину; 

- фахова психологічна і соціальна допомога молоді з особливими 

потребами, спрямована на активізацію навичок і суспільних контактів молоді з 

вадами фізичного розвитку і членів їх родин та формуванню підґрунтя для 

зміни їх життєвої ситуації і самореалізації; 

- комплексна реабілітація осіб з порушення опорно-рухового апарату із 

залученням фахівців та використанням новітніх досягнень в області реабілітації 

здоров'я; 

- реабілітація дітей з вадами зору та дітей батьків інвалідів по зору, шляхом 
активної творчої діяльності, мистецьких зустрічей з іншими колективами та 

участю в конкурсах і фестивалях, що сприяло адаптації та інтеграції дітей з 

особливими потребами у громадянське суспільство; 

- групові заняття з дітьми з високим рівнем аутизму, спрямовані на їх 
інтелектуальний розвиток та реабілітацію; 

- надання соціальних послуг громадянам, які повернулися з місць 

позбавлення волі (поновлення особистих документів, працевлаштування, 

консультування, навчання відповідно до інтересів та здібностей, поновлення 

втрачених соціальних зв'язків), що сприяло їхній ресоціалізації та адаптації до 
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життя в суспільстві; 

- фізична психофізична реабілітація та оздоровлення підлітків та молоді з 
ДЦП; 

- перманентна гурткова та клубна робота (комп'ютерні курси, гурток 
фізичної реабілітації, танцювальний та театральний гуртки тощо), що сприяло 

активізації інтелектуальних, психічних та фізичних сил активних городян 

похилого віку (сеньйорів); 

- терапія дітей з розладами спектру аутизму відповідно до індивідуальних 
комплексних програм розвитку та реабілітації; 

- творчо-реабілітаційні заняття (близько 241), які відвідало більше 1000 

важкохворих дітей, що перебували на стаціонарному лікуванні у 4 закладах м. 

Львова;  

- фізкультурно-оздоровчі послуги (акватерапія) соціальна, психологічна та 

побутова (працетерапія), адаптація осіб з особливими потребами;  

- інтеграційні зустрічі (спортивні змагання з легкої атлетики, міжнародні 
фестивалі, прощі) з друзями Європейської спільноти дітей з особливими 

потребами та інвалідів з дитинства, спрямовані на їх соціальну та психологічну 

реабілітацію;  

- надання соціальних послуг безпритульним та безробітним громадянам, 
спрямовані на їх ресоціалізацію через проживання в спільноті, психотерапію, 

трудотерапію та соціальне навчання. 

 

У порівнянні з попередніми роками, у 2011 році досягнуто економії 

бюджетних коштів щодо фінансової підтримки на реалізацію соціально-

культурних проектів, із збереженням спектру охоплених потребуючих 

категорій, якості показників досягнення мети проектів та рівня залучення 

ресурсів неурядових організацій та їх партнерів, що підвищує ефективність 

використання бюджетних коштів. 

У 2011 році управління соціального захисту продовжило та розвинуло 

співпрацю з релігійними спільнотами м. Львова щодо соціального захисту 

вразливих верств населення. Зокрема, у рамках організації заходів з нагоди 

Великодня, надано допомогу (продуктові набори) потребуючим парафіянам за 

зверненням 14 храмів м. Львова. З 2010 року плідно ведеться регулярна 

співпраця з церквою Христового Воскресіння УГКЦ, щодо діяльності Центру 

соціально-побутової реабілітації при храмі. Ряд заходів для одиноких, 

непрацездатних громадян похилого віку реалізовано завдяки співпраці з 

церквою Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ, церквою Різдва 

Пресвятої Богородиці УГКЦ, Християнською Євангельською Церквою 

"Гефсиманія". Окрім того, у 2011 році започатковано співпрацю із Релігійним 

управлінням згромаджень монастирів Мілес Єзу (Воїни Ісуса) УГКЦ, у рамках 

спільного соціального проекту "Їдальня для бідних св. Йосифа", під час 

реалізації якого надано послуги харчування для бездомних, інвалідів, 

малозабезпечених, осіб похилого віку та інших потребуючих категорій. 
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У 2011 році заходи управління соціального захисту були спрямовані на 

надання соціальних послуг особам з вадами зору та слуху, особам похилого 

віку, бездомним та особам, що повернулися з місць позбавлення волі, 

малозабезпеченим та неблагополучним сім'ям, фізично і розумово 

неповносправним, важкохворим, в т.ч. дітям. У 2011 році у порівнянні з 

попередніми роками заходами було охоплено більше категорій потребуючих 

мешканців м. Львова і збережено тенденцію до розширення спектру категорій 

осіб, яким надається допомога у рамках соціальних заходів. 

Відповідно до календарного плану заходів управління соціального 

захисту на 2011 рік було проведено 13 загальноміських заходів на які було 

передбачено 618,8 тис. грн. Серед проведених заходів, вже стали традиційними: 

Великдень у Львові - проведено благодійний сніданок для 

малозабезпечених мешканців міста Львова у дворику Ратуші, а також 

організовано роздачу продуктових наборів серед потребуючих львів'ян 14-ти 

церковних парафій м. Львова. Загалом заходом охоплено 1643 потребуючих 

мешканці на загальну суму 139,76 тис. грн. 

 День міста - проведено роздачу 1038 продуктових наборів соціально-

вразливим мешканцям Львова (інвалідів І групи по зору, та інших потребуючих 

громадян) на суму 50,46 тис. грн. 

День Святого Миколая - у рамках акції "День Святого Миколая" 

закуплено та роздано 2111 подарункових наборів для дітей-інвалідів з коштів 

міського бюджету на суму 144,1 тис. грн. 

Річниця аварії на ЧАЕС - у рамках заходу закуплено і вручено 16 путівок, 

особам з числа постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС (ліквідатори ІІ 

категорії) на загальну суму 74,88 тис. грн.  

Захід "Соціальні акції з подолання бідності" (98,62 тис. грн.) - впродовж 

2011 року у рамках акцій було надано близько 9505 соціальних послуг: 8632 

послуги харчування (гарячі обіди), 173 послуги прання та 700 продуктових 

наборів для інвалідів та інших потребуючих мешканців м. Львова. Зокрема, 

послуги харчування надавались:  

- інвалідам та малозабезпеченим особам, що отримують послуги у 
відділенні соціально-побутової реабілітації Львівського міського 

територіального центру обслуговування одиноких непрацездатних громадян 

при церкві Христового Воскресіння УГКЦ;  

- бездомним та мешканцям, які опинилися у важких життєвих обставинах в 
рамках співпраці із закладом Релігійне управління згромадження монастирів 

"Мілес Єзу" (Воїни Ісуса) Української Греко-Католицької церкви "Їдальня для 

бідних св. Йосифа";  

- малозабезпеченим та інвалідам по запрошеннях на харчування у їдальню 
за адресою Братів Рогатинців, 43;  

- одиноким непрацездатним мало-мобільним мешканцям, що перебувають 

на обліку у Львівському міському територіальному центрі соціального 

обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян обіди 

надавались з доставкою до місця проживання; 
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- продуктові набори для інвалідів та інших потребуючих мешканців м. 
Львова надані з нагоди святкування Дня Незалежності та Міжнародного Дня 

боротьби з бідністю. 

 

Важливим напрямком роботи управління є співпраця з неурядовими 

організаціями, зокрема, залучення їх до проведення спільних міських 

соціальних заходів. Серед них:  

- "2-й Тиждень творчості людей з особливими потребами" (Благодійна 

організація Мистецько-терапевтичний центр "Непротоптана стежина"); 

- "Святкування 78-ї річниці від дня створення Українського товариства 

сліпих" (Львівська територіапльна первинна організація УТОС"); 

- "Міжнародний день глухих" (Львівської обласної організації "УТОГ"); 

- "Урочиста академія репресованих та реабілітованих 1930-1990 років" 

(Львівське обласне Товариство політичних вязнів і репресованих); 

- захід в рамках святкування Дня матері "Мамина майстерня" 

(Згромадження сестер служебниць Непорочної Діви Марії); 

- День працівника соціальної сфери (громадська організація "Місток" та 

інші); 

- "Екуменічний соціальний тиждень" (Львівська обласна громадська 

організація "Асоціація випускників Українського Католицького Університету"). 

 

Слід виокремити захід, який проведено управлінням у 2011 році вперше – 

це відзначення Міжнародного дня захисту дітей в рамках якого роздано 437 

подарункових наборів (набори для творчості) дітям-сиротам, що перебувають 

під опікою та піклуванням, та іншим потребуючим дітям, на суму 34,87 тис. 

грн. 

Окрім цього, у 2011 році управління активно співпрацювало з 

благодійниками в частині проведення соціальних заходів, без залучення 

бюджетних коштів. Успішно реалізовано: 

Благодійний проект "Львів соціальний" - у рамках проекту проведено 9 

соціальних заходів, якими було охоплено 520 потребуючих львів'ян (людей з 

вадами здоров'я, людей похилого віку та інших);  

"Благодійний бал у Львові" - непересічний захід, організований з метою 

збору коштів на закупівлю кухонного обладнання для облаштування 

благодійної кухні у приміщенні Центру обліку та нічного перебування 

бездомних на вул. Кирилівській, 3-А. Захід управлінням проведено вперше. За 

підсумками проведення акції було зібрано благодійні кошти в сумі 18,5 тис. 

грн. 

Слід також згадати, що було проведено 17 благодійних акцій дозвільного 

змісту для 614 потребуючих (дітей-сиріт; дітей, які перебувають під опікою та 

піклуванням; дітей з неблагополучних сімей; дітей з багатодітних родин; дітей-

інвалідів; одиноких непрацездатних громадян; осіб, постраждалих внаслідок 

аварії на ЧАЕС та інших) без залучення бюджетних коштів. 
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У рамках встановлення партнерських відносин та співпраці з 

неурядовими організаціями у 2011 році проведено ряд заходів соціального 

спрямування без залучення бюджетних коштів, зокрема:  

- міжнародна акція "Міста за життя – міста проти смертної кари" та акція 

"Хто рятує одне життя рятує цілий світ" (Спільнота святого Егідія); 

- міжнародна конференція для молоді "Психологічне забезпечення 

волонтерської діяльності" (Благодійний фонд "Відкрите серце");  

- "Відкриття навчального року в "Університеті третього віку – 

Імматрикуляція" (Товариство "Родина Кольпінга").  

 

Про те, що робиться у місті у соціальній сфері безпосередньо 

управлінням чи спільно з партнерами, мешканці Львова можуть дізнатись на 

сайті міської ради, на сайті управління "Львів соціальний", через прес-службу 

Львівської міської ради чи засоби масової інформації. Поширеною є практика 

проведення брифінгів, прес-конференції, коментарі, прямі ефіри про 

проведення міських соціальних заходів, про зміни щодо порядку надання 

соціальних допомог, виплат, нарахувань, впровадження нових послуг та роботу 

громадського сектора соціального спрямування, інших питань щодо 

соціального захисту мешканців міста. Так, у 2011 році управлінням соціального 

захисту ініційовано і проведено 27 брифінгів та прес-конференцій, надано 96 

коментарів для статей та сюжетів журналістам різних ЗМІ, розміщено 206 

інформаційних новин про соціальну сферу міста на сайті Львівської міської 

ради та 345 на сайті управління "Львів соціальний". За час роботи, склалась 

плідна співпраця з ТРК Люкс, 12 канал /ЛьвівТБ, Радіо "Незалежність". 

Одним із альтернативних джерел поширення інформації серед мешканців 

є розміщення соціальної реклами на соціально актуальну тематику. Так, 

впродовж 2011 року у Львові були розміщені 10 білбордів із соціальною 

рекламою про Центр обліку та нічного перебування бездомних. 

Також, з метою вивчення громадської думки у 2011 році проведено 

опитування серед львів'ян-клієнтів управління, участь в якому взяли понад 1000 

львів'ян. Тобто, відвідувач районного відділу соціального захисту, за бажанням, 

міг взяти спеціальну анкету, заповнити і вкинути в спеціалізовану скриньку, які 

були розміщені у відділах соціального захисту з квітня по червень минулого 

року. Відтак, провівши аналіз, за підсумками анкетування визначено, що 89 % 

опитаних позитивно оцінили зміни у системі соціального захисту нашого міста, 

понад 62 % поставили оцінку "добре", 14,6 % - оцінку "бездоганно" за роботу 

міської влади у напрямі соціального захисту. Такі результати свідчать про 

правильний вектор розвитку системи соціального захисту в місті за останні 5 

років. На майбутнє, з метою прийняття ефективних управлінських рішень в 

систему соціального обслуговування громадян, управління й надалі 

використовуватиме модель вивчення думки львів'ян. 

 Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян - станом на 

1 січня 2012 року у Центрі зареєстровано 1031 бездомний громадян. За 2011 рік 

працівники Центру поставили на облік 170 бездомних громадян, серед яких 36 
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осіб, звільнені з місць позбавлення волі. Також за звітний період 79 особам 

оформлено паспорт, 166 осіб отримали реєстрацію переважного місця 

знаходження за юридичною адресою Центру, 144 осіб повторно зареєстровано, 

разом з батьками зареєстровано 38 дітей. У Центрі обліку та нічного 

перебування бездомних функціонує відділення нічного перебування. Щодоби 

близько 30-50 бездомних, окрім нічлігу, отримують також соціально-побутові, 

інформаційно-консультативні послуги та першу медичну допомогу, при 

потребі. У 2011 році 169 бездомних громадян пройшли обстеження у 

Львівському міському медичному об'єднанні "Фтизіопульманологія", з метою 

виявлення та попередження, характерного для цієї категорії громадян, 

захворювання на туберкульоз. Працівники Центру обліку та нічного 

перебування бездомних громадян здійснюють соціальне патрулювання у різних 

районах міста Львова з метою виявлення бездомних громадян, шляхом 

анкетування встановлюють особу, надають усну та друковану інформацію 

щодо соціально-психологічних, юридичних, медичних, санітарно-гігієнічних 

послуг. За 2011 рік здійснено 119 заходів соціального патрулювання. Видатки 

на діяльність Центру у 2011 році склали 934,6 тис. грн.  

  

 Комунальна установа змішаного типу "Львівський міський центр 

реабілітації "Джерело" 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. Реабілітацію в установі проходять 156 осіб віком від 2-х до 35-ти 

років, зокрема 108 дітей-інвалідів та 48 інвалідів. Під час проведення 

реабілітаційного процесу в установі надаються 11 видів реабілітаційних послуг: 

медичний супровід, фізична реабілітація, ЛФК, масаж, психоло-педагогічна 

реабілітація, соціально-побутова реабілітація, трудова реабілітація, 

консультування, діагностування, логопедичні заняття, соціально-психологічний 

супровід сім'ї. Видатки на діяльність установи у 2011 році склали 1 908,4 тис. 

грн. 

 

Львівський міський територіальний центр соціального 

обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян - на 

обслуговуванні у відділеннях установи перебуває 2735 осіб. Відповідно до 

Положення про установу центр впродовж 2011 року надав 668 транспортних 

послуг інвалідам та іншим категоріям громадян з порушенням опорно-рухового 

апарату, перевезено - 623 клієнти; 504 перукарських послуг; 1802 послуги з 

дрібного ремонту; 911 послуг взуттєвика; 583 швейні послуги; 68 послуг з 

прання білизни; 790 особам соціальні робітники поновили і оформили субсидії 

з оплати житлово-комунальних послуг. Також, слід зазначити, що відповідно до 

Положення про порядок та умови надання платних послуг в центрі знаходиться 

61 клієнт на платній основі, яким надано 484 послуги на суму 4,9 тис. грн.  
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З нагоди визначних свят клієнтам Львівського міського терцентру видано 

до Великодня - 2380 продуктових наборів, до Дня міста Львова – 2380 

"солодких сюрпризів", до 20-річчя Незалежності України – 2400 солодких 

подарунків, до Дня людини похилого віку - 2 400 продуктових наборів; 

У 2011 році у рамках Програми пізнавального дозвілля для літніх львів'ян 

відділення соціально-побутової реабілітації Львівського міського терцентру 

провело 89 пізнавальних соціокультурних заходів для клієнтів установи, якими 

охоплено 2345 осіб. Видатки на діяльність Центру у 2011 році склали 6281,9 

тис. грн. 

 

Комунальний заклад соціального захисту "Соціальний готель" - 

станом на 1 січня 2012 року у соціальному готелі проживає 12 дітей-сиріт, які 

перебувають під опікою Релігійного управління монастирів Салезіанського 

згромадження східного обряду УГКЦ, що становить граничну норму 

можливостей житлового фонду. Всі діти, які проживають 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 2011 році склали 181 тис. 

грн. 

 

 У 2011 році мережа підпорядкованих управлінню культури закладів 

налічувала 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", Львівський 

муніципальний театральний художньо-дослідницький та освітній центр "Слово 

і голос". 

 Зросла кількість мешканців міста, які впродовж 2011 року скористалися 

послугами бібліотек – 123,1 тис. ос., з них – 57,5 тис. дітей. Бібліотечні фонди 

поповнилися новими виданнями на 4,5 тис. примірників, здійснено передплату 

на загальну суму – 77,3 тис. грн., у т. ч. на передплату 83 періодичних видань 

(47 журналів, 36 газет) – 20773,15 грн. Було отримано 30 комп'ютерних наборів 

та створено 8 інтернет-центрів у м. Львові (у рамках програми "Бібліоміст" 

надано комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення на суму – 

147 200,00 грн.). 

Активізувалася робота міських театрів – Першого українського театру 

для дітей та юнацтва, Львівського академічного молодіжного театру ім. Леся 

Курбаса, Львівського академічного духовного театру "Воскресіння", 

Львівського театру естрадних мініатюр "І люди, і ляльки", Львівського 

драматичного театру ім. Лесі Українки. Кількість зіграних вистав – 1074, 

кількість глядачів становила – 140 тис. ос., валовий збір від продажу квитків 

зріс до 1279,7 тис. грн. Основні події 2011 року: Першому українському 
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театрові для дітей та юнацтва надано статус академічного; Розпочато проект 

"Вечори дорослої сцени", який передбачає систематичну постановку вистав для 

дорослих глядачів (Перший український театр для дітей та юнацтва); ТЮГ 

вступив до ASSITEJ (Всесвітньої асоціації театрів для дітей та юнацтва); 

здійснено 9 нових постановок. 

У 2011 році у м. Львові працювало 14 початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів, з яких 11 музичних та мистецьких шкіл, 

хореографічна школа, художня школа ім. О. Новаківського, хорова школа 

"Дударик".  

У 2011 році зросла кількість учнів шкіл естетичного виховання до 4585 

осіб, а також кількість дітей, яким надано пільги на навчання – 522 учнів 

(дітям-інвалідам, сиротам, дітям з малозабезпечених сімей) на загальну суму 

160 тис. грн. У 2011 році проведено фестиваль-конкурс "Юні таланти Львова", 

взято участь у мистецьких міжнародних конкурсах, організовано 5 виставок 

художніх робіт вихованців шкіл естетичного виховання; участь у 

всеукраїнських та міжнародних конкурсах учнів мистецьких шкіл (Гран-Прі на 

конкурсі дитячого малюнку у Японії, Гран-Прі конкурсу "Срібний Дзвін", м. 

Ужгород), у міжнародному конкурсі духових інструментів ім. Біди, конкурсі 

"Юний концертмейстер" у м. Харкові. Учні Львівської державної 

хореографічної школи стали переможцями у конкурсах та фестивалях: "Фуете 

Артеку" (Артек), "Кришталева туфелька" (Харків), "Одеські перлинки" (Одеса), 

міжнародних конкурсах у Польщі, міжнародному конкурсі хореографічної 

майстерності у Будапешті. Учні старших класів були задіяні у балетних 

виставах Львівського національного академічного оперного театру ім. С. 

Крушельницької. За підтримки управління культури на базі художньої школи 

ім. О. Новаківського відбувалися дитячі художні конкурси та виставки. Доброю 

традицією стало проводити такі виставки у стінах Львівської міської ради.  

Діяльність міських музеїв (Музично-меморіальний музей Соломії 

Крушельницької, Музей народної архітектури та побуту у Львові, 

Меморіальний музей окупаційних режимів "Територія Терору") у 2011 році 

спрямовувалася на розвиток музейної педагогіки, збільшення кількості 

відвідувачів, збереження експонатів, науково-дослідницьку та освітню роботу, 

впровадження інноваційних методів роботи, співпрацю з міжнародними 

організаціями. Музейні фонди склали 38761 тис. од., надійшло 468 нових 

експонатів, кількість відвідувачів – 311,622 тис., проведено 1642 екскурсії, зріс 

дохід від надання послуг становить, який у 2011 році становить 967,9 тис. грн. 

 У 2011 році музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької 

здійснював проекти "Opern Reisen", "Львів музичний", "Школа і музей: 

працюємо разом", започаткував нічні екскурсії, проводив співпрацю з 

туристичними агенціями та з Австрійським бюро кооперації у Львові.  

Музей народної архітектури та побуту працював над впровадженням 

Програми ревіталізації та збереження колекцій Музею народної архітектури та 

побуту у м. Львові під патронатом ЮНЕСКО, продовжував співпрацю зі 

скансеном у Лілехамері (Норвегія). У 2011 році з нагоди 40-річчя Музею було 
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видано фотоальбом "Музей народної архітектури та побуту у Львові" (за 

підтримки управління культури).  

Меморіальний музей окупаційних режимів "Територія Терору" у 2011 

році оголосив конкурс на кращу скульптурну композицію пам'ятника 

"Репресованим українським родинам", "Тіні незабутих предків", "Збереження 

сакральних місць". 

З нагоди Міжнародного дня музеїв у 2011 році відзначено кращих 

працівників музейних закладів м. Львова у семи номінаціях на суму – 70 тис. 

грн. 

У міських клубних установах (народні доми Левандівки, Збоїщ, 

Білогорщі) та Міського палацу культури ім. Гната Хоткевича працює 72 клубні 

формування, у яких залучено 1756 учасників, з них 1200 – діти, діє 52 

колективи художньої самодіяльності. 7 колективів мають звання "народний" та 

5 колективів – звання "зразковий". У 2011 році проведено 323 культурно-

масових заходи. Протягом 2011 року проведено ряд благодійних концертів для 

дітей та молоді з особливими потребами спільно з обласним відділенням 

УТОС, міським Центром соціальних служб для сім'ї та молоді, ГО "Мелодія 

життя"; підготовлено проект "На зближення. Три культури, одна Європа – 

співпраця публічних культурних закладів, громадських організацій та 

аніматорів культури" у рамках транскордонної співпраці Польща-Білорусь-

Україна; взято участь у "Проекті створення мультимедійного центру" спільно з 

Міським центром культури в м. Сяноку (Польща) у рамках транскордонної 

співпраці Польща-Білорусь-Україна. 

 

Львівський муніципальний театральний художньо-дослідницький 

освітній центр "Слово і Голос" - діяльність нової культурно-мистецької 

інституції "Слово і Голос", утвореної у 2010 році, відзначилася участю у 2-х 

міжнародних фестивалях, у 6-и загальноміських заходах, проведенням 21-го 

концерту, організацією 12-ти майстер-класів. Було реалізовано проекти: "По 

Рождеству" (спільно з Міжнародним інститутом Єжи Гротовського (Польща) та 

ГОМО "Майстерня пісні"); майстер-класи Наталії Половинки "Голос 

перформера"; "Різдво 2011", "Великдень 2011"; участь у Міжнародному 

художньому ресурсу "Song of Songs"; 2 робочі сесії проекту "Ірмос"; вечори 

"Майстерня Пісні. Поза форматом"; експедиція до майстрів автентичного співу 

"Древо", (с. Крячківка, Полтавська обл.) – запис матеріалу диску, майстерня 

пісні; проект-співпраця "Слово і голос" (Львів) – театр "Pre-sent" (Рига); проект 

Школа художнього дослідження "Голос Традиції"; 

Львівський муніципальний хор "Гомін" - у 2011 році взяв участь у ІІІ 

регіональному хоровому фестивалі "Хваліте Господа з небес", у 42 концертах (з 

них 9 – за кордоном), у 2 регіональних та 3 міжнародних фестивалях, а також 

записав компакт-диск.  

Центральний парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького - у 

2011 році здійснював благоустрій території парку, впорядкування зелених 

насаджень та часткове відновлення декоративного водоймища по вулиці 

Зарицьких. Було встановлено дитячий майданчик по вул. Зарицьких, 
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відремонтовано центральну арку та паркан, проведено поточний ремонт 

декоративного фонтану біля головного входу, а також створено сайт установи. 

 

У 2011 році управління культури надало фінансову підтримку та стало 

співорганізатором 75 загальноміських заходів на загальну суму 2,45 млн. грн. 

Було надано фінансову підтримку 6-ти творчим колективам для участі у 

конкурсах і фестивалях в Україні та за кордоном у розмірі 71,1 тис. грн. Надано 

фінансову підтримку з міського бюджету на суму 390 тис. грн. творчим 

колективам: ЛМО духовий оркестр "Сурми Галичини", Львівській державній 

академічній чоловічій хоровій капелі "Дударик", ГО "Духовно-мистецький 

центр "Львів", ЛМГО культурно-мистецьке об'єднання "Галичина". 

Структура видатків управління культури

за 2011 рік

 
У 2011 році проведено ремонтно-реставраційні роботи у закладах 

культури на загальну суму 1428,4 тис. грн. за рахунок коштів міського 

бюджету, зокрема: 

- Виконані роботи з часткової заміни вікон Міського палацу культури ім. Г. 

Хоткевича; 

- Проведено капітальний ремонт підвальних приміщень народного дому 
мікрорайону Левандівка; 

- Виконано роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації на 

реставрацію театру "Воскресіння" (розпорядник коштів УКБ); 

- Від'єднано опалювальний вузол дитячої мистецької школи № 11 від 

опалювальної системи СШ № 77;  

- Розпочато виготовлення проектно-кошторисної документації на 

реконструкцію мансардного приміщення Львівської державної хореографічної 

школи, з метою облаштування балетних залів; 

- У 8-ми бібліотеках-філіях проведено поточні роботи на загальну суму 

143,3 тис. грн.; 

- Повністю відремонтовано філію Львівської державної мистецьку школу 
№ 5 (вул. Героїв Крут, 27) за спонсорські кошти; 
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- Завершено реставрацію даху хати с. Люта Музею народної архітектури та 

побуту (кошти спеціального фонду музею); 

- Відреставровано хату с. Мшанець, триває процес реставрації хати с. 

Либохора 1812 року (грантові кошти уряду Норвегії); 

- Розпочато реставраційні роботи на 2-х об'єктах (хата с. Бережниця, хата с. 

Зарічево). 

 

У галузі підтримки дитячих та молодіжних громадських організацій (МГО) 

у 2011 році проведено 46 заходів на суму 524084,00 грн.  

МГО проведено 27 освітньо-виховних, оздоровчих заходи на природі, що 

сприяли формуванню здорового способу життя та фізичного гарту, у яких взяло 

участь 1753 особи; 6 вишкільних таборів для молоді для 285 осіб; 7 освітньо-

виховних заходи, у 6 з яких було задіяні 850 осіб, а в одному масовому - понад 

сім тисяч осіб; 5 культурологічних заходів - понад 5 тисяч учасників; 1 

інформаційний захід до студентської революції на граніті.  

Найбільш успішні і вагомі:  

- злет на г. Маківка, присвячений 96-ій річниці бою січових стрільців – 

Спадщина та Сокіл; 

- "Новацьке свято весни, юнацьке свято весни" – Пласт; 

- фінал XIII Відкритого чемпіонату Львівської області з гри "Що? Де? 

Коли?" - Львівська обласна ліга інтелектуальної творчості; 

- краєзнавча дослідницька мандрівка "Вирій" – Товариство Ватага 

Бурлаків; 

- фестиваль хорового співу "Співаймо канон" – "Спадщина" спільно з 

УДЮМК; 

- водний табір (сплав по р. Дністер) – Сокіл; 

- День молоді – Асоціація КВН Галичини спільно з управлінням,  

- День Незалежності – управління молоді, сім'ї та спорту.  

 

17 літніх вишколів на природі для дітей та молоді провів Пласт, МГО 

провели 10 заходів для дітей УДЮМК Львова, які в них займаються. Загалом у 

заходах проведених МГО було охоплено понад 15 тисяч дітей та молоді м. 

Львова. 

 

Установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів (УДЮМК) м. Львова 

використовують для організації своєї роботи 70 приміщень, у яких функціонує 

75 гуртків. Роботу з дітьми та підлітками здійснюють 50 педагогів-

організаторів. До роботи в гуртках та секціях у 2011 році було залучено 2827 

дітей. 

УДЮМК у 2011 провели 684 заходи клубного рівня, 133 заходи 

районного і загальноміського рівня, 36 всеукраїнського та 22 міжнародного 

рівня, якими охоплено близько 10 000 дітей, що становить 15 % від загальної 

кількості дітей шкільного віку м. Львова. Вперше УДЮМК міста проведено 

майстер-класи з писанкарства, загальноміський турнір з міні-футболу, міський 

конкурс "Флористика". Відкрито іконописну школу. 
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Педагоги-організатори УДЮМК взяли участь у реалізації міжнародного 

проекту "Львівське літо з тренером мого подвір'я", суть якого у проведенні 

регулярних спортивних занять силами українських та польських тренерів-

волонтерів на відкритих спортивних майданчиках міста протягом літа. 

Гуртки працюють за напрямками спортивні, мистецькі, туристичні. 

Проведено цікаві і масштабні заходи та взято участь УДЮМК у міських 

заходах таких як теренова гра до відзначення 10-річчя приїзду Папи Римського, 

фестиваль хорового співу "Співаємо канон", конкурс "Міс Перлина", дитяче 

свято до 20-річниці Дня Незалежності України, День міста, фестиваль 

"Намалюй великодню писанку", Ярмарок можливостей. Проведено чемпіонат 

м. Львова серед УДЮМК з футболу та у співпраці з Церквою турнір з футболу. 

На капітальні ремонти приміщень установ дитячо-юнацьких та 

молодіжних клубів у районах м. Львова з бюджету міста виділено 400 тис. грн. 

На цю суму проведено ремонти у 6 приміщеннях УДЮМК - по 2 приміщення у 

Залізничному, Франківському та Шевченківському районах. 

У 2011 році було розміщено 230 інформаційних повідомлень на сайті 

ЛМР про діяльність гуртків УДЮМК. 

Управління працює над створенням та постійним поновленням бази 

даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки - це біля 

15 тисяч дітей у м. Львові. 

З 16 червня до 7 липня 2011 року через установи дитячо-юнацьких та 

молодіжних клубів м. Львова за кошти міського бюджету на загальну суму 472 

479,00 грн. організовано відпочинок та оздоровлення 151 дитини Львова у 

дитячому оздоровчому таборі "Сіверянин" (смт. Кирилівка Запорізька обл.) 

Впродовж 2011 року здійснено підбір дітей для відправлення у заклади 

оздоровлення за кошти обласного та державного бюджетів. За кошти 

Державного бюджету України оздоровлено 59 дітей (МДЦ "Артек", УДЦ 

"Молода Гвардія"), за кошти обласного бюджету – 189 дітей (дитячі оздоровчі 

заклади на березі Чорного і Азовського моря та в Карпатах) 

 

На виконання ухвали Львівською міської ради від 18 грудня 2007 року № 

1379 "Про затвердження програми забезпечення житлом молодих сімей та 

одиноких молодих громадян міста Львова на 2007-2012 роки" у 2011 році 

надано 2 кредити молодим сім'ям на придбання житла на загальну суму 

326000,00 грн. із запланованих 833400,00 тис. грн. (500000,00 грн. із загального 

фонду та 333400 грн. зі спеціального фонду).  

 

Управлінням у 2011 році облаштовано 29 дитячих майданчиків на суму 

1,2 млн. грн. Завершено будівництво спортивного комплексу на вул. 

Ковельській на суму 0,6 млн. грн. Управління контролює технічний стан 

дитячих майданчиків та здійснює їх щомісячний фото-моніторинг у всіх 

районах м. Львова.  Опрацьовано близько двохсот звернень громадян щодо 

облаштування дитячих та спортивних майданчиків. Значна частина звернень 

стосується облаштування майданчиків на земельних ділянках, які відсутні в 

ухвалах Львівської міської ради "Про затвердження Схеми розміщення дитячих 
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та спортивних ігрових майданчиків м. Львова". Дані звернення опрацьовуються 

для затвердження схеми розміщення ще трьохсот п'ятнадцяти ділянок. На 

даний час погоджено проект ухвали про внесення до схем розміщення перших 

двадцять одної ділянки. 

У 2011 році започатковано практику організації загальноміських 

вуличних заходів: на святкування Дня міста Львова було організовано 

фестиваль спортивного туризму в парку ім. І. Франка, а також показові 

майстер-класи з різних видів спорту. На День молоді організовано майстер-

класи з футбольної майстерності в парку культури і відпочинку ім. Б. 

Хмельницького, які відбувалися паралельно із "Студентською республікою". На 

День Незалежності (біля пам'ятнику Міцкевичу) та День Св. Покрови (на вул. 

В. Винниченка) проведено фестивалі вуличних видів спорту, з акцентом на 

стріт-бол, виступи тріалістів та паркур. Започатковано традицію проведення 

тижнів популяризації окремих видів спорту – першим обрано фехтування, у 

рамках проведення "Тижня фехтування" відбулися показові бої лицарів та 

фехтувальників на пл. Ринок. 

У 2011 році надано фінансову підтримку для реалізації 31 спортивного 

заходу на загальну суму понад 190 тис. грн. Погашено зобов'язання, не 

виплачені громадських організаціям у 2010 році на суму 105 тис. грн. Серед 

знакових спортивних заходів можна визначити "Першість м.Львова з 

спортивної гімнастики пам'яті В. Чукаріна", "Всеукраїнський турнір з футболу 

"Легенди Спартака", "Відкритий чемпіонат м. Львова з велосипедного спорту" 

тощо. Для регламентації процесу розподілу коштів для фінансування 

спортивних заходів прийнято Порядок використання коштів бюджету м.Львова 

для реалізації спортивних заходів. 

Фінансова підтримка спортивних клубів, організація та ДЮСШ м. Львова 

у 2011 році була спрямована на виплату заборгованості перед цими 

організаціями. Частка такої заборгованості у загальній сумі бюджетних 

призначень на 2011 рік по фінансовій спортивних клубів та організацій 

становила 89 %, а по фінансовій підтримці ДЮСШ – 41 %. За рахунок цих 

виплат спортивні клуби, організації та ДЮСШ мали змогу оновити матеріальну 

базу, оптимізувати робочо-спортивний процес, що дало добрі спортивні 

результати, зокрема, спортивний клуб "Сокіл" завоював бронзові медалі 

Чемпіонату України з регбі. 

Протягом 2011 року відбувалася систематична популяризація спорту, 

спортивних заходів та постатей на сайті Львівської міської ради (понад 150 

інформаційних матеріалів), організовано близько 30 прес-конференцій. 

Проведена організаційна та інформаційна підтримка громадських ініціатив у 

галузі спорту, зокрема шляхом сприяння у розміщенні соціальної реклами. 

Наприклад, у Львові вивішено 5 біл-бордів з інформацією про проведення 

Відкритого чемпіонату області з художньої гімнастики "Зимова казка". 

У 2011 році продовжувалася планова спортивна робота у ДЮСШ 

"Олімпія" та ДЮСШ "Енергетик", найвизначнішими успіхами якої стали 1 

місце в особистому та командному заліку Олени Буліги на Чемпіонаті Європи 

серед молоді зі стрільби з лука, 3 місце Андрія Вінтковського на Кубку Європи 
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з стрільби з лука, 1 місце команди ДЮСШ "Енергетик" на юнацьких іграх 

Львівщини (важка атлетика), 6 рекордів України під час участі у Чемпіонаті 

України з важкої атлетики тощо. Директор ДЮСШ "Енергетик" Геннадій 

Юркевич встановив 3 світових рекорди на Чемпіонат Світу з важкої атлетики 

на Кіпрі.  

Тривала підготовка до належного проведення Чемпіонат Світу з важкої 

атлетики у Львові у 2012 році, відбувалися консультації з представника 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Асоціації майстрів 

важкої атлетики України. 

 

Основними напрямками роботи відділу у справах дітей є робота щодо 

дітей-сиріт (ДС) та дітей, позбавлених батьківського піклування (ДПБП); 

робота з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах; профілактика 

негативних тенденцій у дитячому середовищі.  

Протягом 2011 року надано статус ДС – 30 дітям, ДПБП – 97 дітям. 

Влаштовано під опіку (піклування) громадян – 97 дітей. Усиновлено – 47 дітей, 

з них 42 дитини - громадянами України, 5 дітей - іноземцями. 

З метою розвитку сімейних форм опіки протягом 2011 року створено 1 

прийомну сім'ю, у яку влаштовано двоє дітей (брат та сестра). Крім того, 1 

дитина влаштована у дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) за межами м. 

Львова.  

У зв'язку з поверненням на виховання батькам, усиновленням, 

досягненням повноліття протягом 2011 року знято з обліку – 123 ДС та ДПБП. 

Станом на 31.12.2011 на обліку у відділах у справах дітей (ВуСД) 

районних адміністрацій Львівської міської ради перебуває 611 дітей, з них: 

дітей-сиріт - 187, дітей, позбавлених батьківського піклування – 424. 

Загалом у м. Львові функціонує 8 прийомних сімей (виховується 11 дітей) 

та 1 ДБСТ (виховується 10 дітей). Для забезпечення функціонування ДБСТ з 

міського бюджету використано 18,3 тисяч гривень (проведено поточний ремонт 

вітальні та кухні, утеплено лоджію, закуплено 2 двоярусних ліжка, додаткові 

навісні шафи на кухню, посуд). З метою подальшого розвитку сімейних форм 

опіки ведеться робота щодо створення в м. Львові другого ДБСТ. 

Протягом 2011 року 11 дітей поставлено на облік як таких що опилися у 

складних життєвих обставинах. Знято з обліку 9 дітей. Станом на 31.12.2011 

року на обліку ВуСД перебувало 87 дітей, що опинились у складних життєвих 

обставинах, які проживають у 55 сім'ях. Причини постановки на облік: 

ухиляння батьків від виконання батьківських обов'язків – 76; вчинення 

насильства в сім'ї (економічного, психологічного, сексуального, фізичного) - 4; 

систематичне залишення дитиною місця постійного проживання – 7. 

У 2011 року було 10 звернень щодо вчинення насильства в сім'ї,  

2 з яких підтверджено, діти перебувають на обліку ВуСД.  

На виконання Програми "Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року у м. Львові", з метою 

виявлення дітей схильних до жебрацтва та бездоглядності, а також з метою 

попередження вчинення правопорушень та злочинів дітьми відділами у справах 
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дітей м.Львова спільно з кримінальною міліцією у справах дітей проводяться 

профілактичні рейди "Урок", "Діти вулиці", "Підліток", "Вокзал". Так, протягом 

2011 року проведено 114 профілактичних рейди, під час яких виявлено 46 

дітей, з них: 15 дітей повернено у сім'ю, 20 повернено до навчальних закладів, 6 

дітей влаштовано у притулок для дітей, а 5 дітей влаштовано у заклад охорони 

здоров'я. Всього за 2011 рік у притулок для неповнолітніх доставлено 27 дітей.  

За результатами 2011 року на території міста 59 дітей вчинило 128 

злочинів, з них 49 дітей, які проживають в м. Львові, вчинили 97 злочинів. 

Найбільш поширеними злочинами вчиненими дітьми у згаданий період є 

злочини проти власності, зокрема 27 дітей вчинили крадіжки (ст. 185 ККУ), 18 

дітей вчинили грабежі (ст. 186 ККУ) та 1 дитина вчинила розбій (ст. 187 ККУ). 

Впродовж 2011 року у навчальних закладах проведено 101 захід 

профілактичного змісту та з 762 дітьми індивідуальну профілактичну роботу. 

З метою профілактики негативних тенденцій у дитячому середовищі 

ВуСД ДГП ЛМР спільно із недержавними організаціями протягом 2011 року 

організував проведення профілактичних заходів, зокрема: "Школа здорового 

способу життя" (екскурсія у м. Жовкву та с. Крехів; у парку "Знесіння" для 

дітей, які перебувають у закладах ШІ №2, РД "Покрова", ДБ "Благодать"), 

спортивно-патріотичні змагання "Лісовик", "Мистецький пленер", наметовий 

табір для дітей у Карпатах. В цілому до зазначених заходів залучено 149 

підоблікових дітей. На реалізацію заходів профілактичного змісту з міського 

бюджету використано 57,8 тисяч гривень. 

Протягом 2011 року працівниками ВУСД підготовлено та проведено 167 

засідань комісій з питань захисту дітей, на яких розглянуто 1782 питання; 

прийнято участь у 1905 судових засіданнях; подано 33 позовних заяви до суду 

про позбавлення батьківських прав, позбавлено 32 батьків; скеровано позовів в 

суд про поновлення житлових прав - 5 та 5 листів у прокуратуру; відновлено 

прав на житло - 5; попереджено незаконний продаж житла – 14; проведено 1181 

бесід та консультацій з батьками та дітьми; розглянуто 1627 заяв, скарг та 

надано консультацій з питань соціального захисту і профілактики 

правопорушень серед дітей; здійснено перевірок в 25 закладах, а саме - у 21 

школі, 1 ВПУ, дитячому будинку № 1, приватному дитячому будинку 

"Благодать", будинку для дітей та одиноких матерів "Хеврон". 

Для покращення матеріального становища та соціальної підтримки дітей 

спільно із благодійним фондом "Малятко", а також мешканцями міста 

проводились неодноразові акції по наданню адресної допомоги дітям-сиротам, 

дітям, позбавленим батьківського піклування та дітям, які опинились у 

складних життєвих обставинах. Всього надано допомогу 145 дітям (одяг, 

взуття, вікна, двері, газові плити; ведеться ремонт квартирі після пожежі, яка є 

у власністю 3-х дітей, позбавлених батьківського піклування). До свята Св. 

Миколая проведені заходи, у т. ч. за участю відділів у справах дітей, у яких 

прийняло участь 1034 дитини. 
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Департамент житлового господарства та інфраструктури 

 

Департаменту житлового господарства та інфраструктури підзвітні та 

підконтрольні 28 підприємств комунальної власності міста, 5 з яких припинили 

діяльність і підлягають ліквідації. У 2011 році департамент здійснював 

оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю 

підпорядкованих підприємств, вносив зміни до їх статутів. Відповідно до вимог 

чинного законодавства погоджувались штатні розписи та фонд заробітної 

плати. Затверджувались розцінки і тарифи на послуги підпорядкованих 

комунальних підприємств, зокрема: 

- тарифи на послуги з періодичної повірки і обслуговування (у т. ч. 

демонтаж, транспортування, повірку та монтаж) засобів обліку води для ДСП 

"Водомір"; 

- вартість послуг ЛКП "ВРК обрядових послуг", ЛКП "Лев". 

У 2011 році департамент працював з комунальними підприємствами 

щодо оптимізації трудових і фінансових ресурсів. Зокрема, з метою підвищення 

ефективності управління та скорочення збитковості, розпочато оптимізацію 

структур та штатних розписів ЛМКП "Львівтеплоенерго", ЛМКП 

"Львівводоканал", ЛКП "Львівелектротранс". За рахунок збільшення обсягів 

робіт по ЛК АТП № 1 та ЛКП "Львівавтодор" штатні розписи цих підприємств 

були приведені у відповідність до діючих норм.  

Завершили 2011 рік з позитивними фінансовими результатами 12 

підприємств, особливо успішні з них – ЛКП "Львівавтодор", усі шляхово-

ремонтні підприємства, ЛКП "Рембуд" та ЛКП "Збиранка". Збитковими за 

підсумками 2011 року є 11 підприємств. З них, на жаль, великі підприємства-

монополісти: "Львівводоканал", "Львівтеплоенерго", "Залізничнетеплоенерго", 

"Львівелектротранс". 

Заборгованості з виплати заробітної плати підпорядкованих комунальних 

підприємствах зумовлені недофінансуванням за виконані роботи та надані 

послуги з Державного бюджету України, складною ситуацією з наповненням 

дохідної частини міського бюджету.  

 

У 2011 році у Львові вдруге були проведені побудинкові громадські 

слухання щодо розрахунків тарифів на послуги з утримання будинків та 

прибудинкових територій. За результатами слухань мешканці 101-го будинку 

відмовились від деяких послуг ЛКП. У затверджених 31.05.2011 тарифах на 

послуги з утримання будинків вперше закладено дохідну частину для ЛКП у 

розмірі 3 % прибутку.  

Крім того, суб'єктів підприємницької діяльності (орендарів, власників 

нежитлових приміщень) залучено до витрат, пов'язаних з утриманням будинків 

та прибудинкових територій.  

Впродовж 2011 року переглядались тарифи на послуги з утримання 

будинків та прибудинкових територій, послуги теплопостачання та гарячого 

водопостачання для підприємств не комунальної форми власності.  
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Переглянуто тарифи на послуги з перевезення міським та авто-, 

електротранспортом, що дозволило частково покращити фінансово-

господарський стан комунальних підприємств.  

Окрім цього, відповідно до чинного законодавства постановами НКРЕ 

для ЛМКП "Львівтеплоенерго", ЛКП "Залізничнетеплоенерго" двічі 

коригувались тариф на послуги теплопостачання та гарячого водопостачання в 

частині зростання вартості природного газу. Аналогічно, двічі коригувались 

тарифи для ЛМКП "Львівводоканал" в частині зростання вартості 

електроенергії. Однак, ці тарифи і надалі залишаються збитковими та не 

покривають фактичних витрат підприємств.  

У 2011 році розпочата робота з підготовки вихідних даних для 

розроблення індивідуальних технологічних нормативів використання питної 

води (ІТНВПВ) для житлових будинків м. Львова, зокрема збір необхідної 

інформації для розрахунку ІТНВПВ від комунальних підприємств з 

обслуговування житлового фонду, ЛКП "Залізничнетеплоенерго", 

ЛМКП "Львівтеплоенерго" та ЛМКП "Львіводоканал".  

 

Станом на 01.01.2012 на території міста знаходиться 19287 житлових 

будинків всіх форм власності, з них: 8526 комунальних, 275 відомчих, 235 

ЖБК, 10251 приватних будинків. Відповідно до делегованих повноважень у 

2011 році наказами департаменту виключено з житлового фонду та переведено 

у нежитловий 1 непридатну до проживання квартиру, надано дозвіл власникам 

167 квартир на використання їх як нежитлових, знято з балансу міської ради 81 

малоквартирний житловий будинок заг. пл. 10 тис. кв. м. 

Було проведено 7 нарад з розгляду проблемних питань відомчого 

житлового фонду, у т. ч. гуртожитків. Експлуатація відомчих будинків та 

гуртожитків окремими підприємствами здійснюється незадовільно, що 

породжує справедливі скарги мешканців. У зв'язку з цим значну увагу 

приділяється передачі відомчих житлових будинків у комунальну власність. 

Протягом 2011 року у власність територіальної громади м. Львова прийнято 7 

будинків. 

Міжвідомча комісія при виконкомі провела 14 засідань, на яких 

розглянуто 142 питання та підготовлено 98 наказів департаменту: про 

аварійний стан конструкцій дахів житлових будинків - 53, про переобладнання 

нежитлових приміщень під житлові – 36, про погодження самочинного 

будівництва – 4, про визнання непридатними для проживання квартир – 4, про 

демонтаж аварійного будинку – 1. 

Крім цього проведено 10 засідань міжвідомчої комісії з питань 

відключення будинків від системи централізованого опалення та влаштування в 

них поквартирного автономного опалення, на яких розглянуто 117 звернень. 

Підготовлено 14 проектів рішень виконкому. 

У місті діє 444 ОСББ, загальною площею 1230,3 тис. кв. м, у т. ч. 52 

ОСББ зареєстровано у 2011 році. Протягом 2011 року у ресурсному центрі для 

розвитку ОСББ отримали кваліфіковані консультації з питань створення та 

функціонування близько 400 діючих та 180 ініціативних груп ОСББ. Постійно 
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проводилися навчальні семінари, робочі зустрічі для голів та членів правління 

ОСББ, з відповідальними особами у районних адміністраціях. Прийнято 

активну участь у всеукраїнських та регіональних форумах з питань ОСББ, 

участь у теле-, радіоефірах щодо промоції ОСББ, висвітлення новин на сайті 

ЛМР. За бюджетні кошти виконано капітальний ремонт 11 та реконструкцію 20 

будинків ОСББ на загальну суму 2,2 млн. грн. Окрім цього, три ОСББ - "Марія" 

(вул. Є. Патона, 15), "МЖК Каменяр" (вул. Роксолани, 57) та "Біля парку" (вул. 

Похила, 3) виграли грант на проведення ремонтних робіт з впровадження 

енергоефективних технологій у рамках реалізації проекту "Реформа міського 

теплозабезпечення в Україні" (РМТ). Ці ОСББ стали переможцями конкурсу, 

який був оголошений проектом РМТ і фінансувався з проекту "USAID" спільно 

з Львівською міською радою та частково за кошти мешканців будинку. Вперше 

у м. Львові проведено конкурс "Найкраще ОСББ" - переможцем якого 

визначено ОСББ "Надія-2002" (вул. Хмільова, 2). Також проведено анкетування 

серед ОСББ міста щодо детального опису стану кожного будинку ("Історія 

будинку"). 02.12.2011 організовано зустріч голів ОСББ з Прем'єр-міністром 

України. Відділ супроводу ОСББ є учасником пілотного проекту з 

впровадження стандартів якості ISO 9001. 

Житловий фонд загальною площею 9,5 млн. кв. м., що перебуває у 

власності територіальної громади обслуговують 50 ЛКП. За власні кошти ЛКП 

та бюджетні кошти районних адміністрацій в 2011 році виконано робіт на суму 

23339 тис. грн. Для координації підготовки житлового фонду до роботи в 

осінньо-зимовий період 2011-2012 рр. районні адміністрації сформували 

перелік першочергових комплексних заходів підготовки житлового 

господарства до роботи в осінньо-зимових умовах. Зокрема відремонтовано 

1052 покрівлі, підготовлено 1532 системи центрального опалення, 

відремонтовано 450 систем гарячого водопостачання, 2361 елеваторних вузлів, 

39 опалювальних печей, утеплено під`їзди, сходові клітки, горища, підвали. Хід 

комплексної підготовки житлового фонду комунальної власності та відомчого 

до роботи у зимовий період 2011-2012 рр. та стан розрахунків споживачів за 

теплову енергію регулярно розглядався на засіданнях міської комісії, на яких 

доповідали представники районних адміністрацій, керівники відомств та 

керівники теплопостачальних підприємств. Внаслідок значного обсягу 

проведених ремонтних робіт входження житлового господарства міста в 

опалювальний сезон пройшло без значних аварій, а подача теплоносія у 

житлові будинки усіх форм власності була завершена протягом перших дев'яти 

днів. 
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Вид

робіт

2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 Разом

буд

инкі

в

млн.

грн.

буд

инкі

в

млн

грн.

буд

инкі

в

млн. 

грн.

буд

инкі

в

млн. 

грн.

будин

ків

млн

грн.

Ремонт

підвальн

их

розводок 2105

2,3240

3 3059

4,0524

7

538

0

6,042

6 5342 6,144 15886 18,5631

Ремонт

сходових

кліток 672

4,1001

6 1242 7,3379

164

3

10,35

9 1544

10,71

3 5101

32,5100

6

Ремонт

покрівел

ь 1075

2,2710

5 2730

4,8996

2

376

0

6,398

6 3450 6,482 11015

20,0512

7

Інформація про кількість виконаних ЛКП робіт та використаних коштів на ремонтні роботи протягом

2008-2011 рр.  

 
У міському бюджеті на 2011 рік на проведення робіт з капітального 

ремонту та технічного обслуговування житлового фонду було передбачено 

кошти у сумі 8,3 млн. грн. Відповідно до фактично виділених коштів у сумі 0,9 

млн. грн. виконано: реконструкцію 6-ти ліфтів на суму 538,7 тис. грн.; 

експертне обстеження 16-ти ліфтів на суму 53,5 тис. грн. та первинний огляд 8 

ліфтів на суму 9,6 тис. грн.; першочергові аварійно-відновлювальні роботи у 3-

х будинках на суму 364,6 тис. грн. (вул. Генерала Т. Чупринки, 51, вул. І. 

Шараневича, 2 та вул. К. Левицького, 11); протиаварійні ремонтні роботи у 27 

будинках на суму 1868,8 тис. грн.; реконструкцію дахів 12 будинків на суму 

1262,3 тис. грн.; реконструкцію електромережі у 2 будинках на суму 18,7 тис. 

грн.; реконструкцію опалення приміщень ЛКП "Лев" на суму 43,8 тис. грн.; 

виготовленя ПКД у 9 житлових будинках на суму 343,899 тис. грн.  

Для будинків висотної забудови розроблено "Програму ремонту 

протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків 

підвищеної поверховості комунальної власності м. Львова та об'єднань 

співвласників багатоквартирних будинків на період 2012-2020 років". 

Фінансування капітальних ремонтів внутрішньобудинкових підкачуючих 

насосних станцій, ліквідації чи модернізації підвальних котелень, заміни 

газових та електроприладів протягом 2011 року не проводилося. 

 

Міський полігон твердих побутових відходів (ТПВ) експлуатується з 1959 

року, вичерпав свій ресурс і підлягає закриттю. Вартість проекту розробки 

комплексного проекту рекультивації міського полігону ТПВ становить 3,45 

млн. грн. На виконання комплексних заходів, затверджених рішенням 

Львівської обласної ради від 04.07.2006 № 49 "Про експлуатацію Львівського 

сміттєзвалища в с. Грибовичі" було: 

- проведено громадські слухання з мешканцями Грибовицької та 

Малехівської сільських рад за результатами досліджень впливу міського 

полігону ТПВ на забруднення ґрунтів, повітряного басейну, поверхневих та 
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підземних вод, рослинного покрову навколо міського полігону ТПВ на 

прилеглих до нього територіях; 

- підготовлено, погоджено та затверджено технічне завдання на 

проведення державної екологічної експертизи впливу полігону на забруднення 

ґрунтових вод навколо міського полігону ТПВ та прилеглих до нього 

територіях, а також розробку проекту каналізаційної мережі від збірників 

інфільтрату міського полігону ТПВ до каналізаційної мережі с. Мелехова та 

розробки комплексного проекту рекультивації полігону; 

- укладено угоди на виконання затверджених технічних завдань; 

- завершено роботи з проведення державної екологічної експертизи 

впливу полігону на забруднення ґрунтових вод навколо міського полігону ТПВ 

та прилеглих до нього територіях (вартість робіт складає 149,4 тис. грн.).  

- внесено зміни до Програми поводження з побутовими відходами у м. 

Львові на 2010-2013 роки, яка затверджена рішенням виконавчого комітету від 

24.03.2010 № 362 в частині норм накопичення побутових відходів за видами 

споживачів; 

- здійснено щомісячний аналіз накопичення побутових відходів; 

- запроваджено роздільний збір побутових відходів.  

 

З метою поліпшення утримання санітарно-технічного стану житлових 

будинків та прибудинкових територій ЛКП житлового господарства періодично 

здійснювалися перевірки з фотофіксацією виконання цих робіт та один раз 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 

підготовлювалися звіти з даного питання та подавалися у департамент 

економічної політики для узагальнення і підведення підсумків. 

Протягом 2011 року за кошти підприємств-перевізників облаштовано 255 

контейнерних майданчиків, встановлено 1305 контейнерів, з них: 316 для скла, 

746 шт. для пластику та 243 шт. для паперу. 

Проводився моніторинг витоків з водопровідно–каналізаційних мереж, 

контролювалися терміни усунення недоліків. Інформація про результати 

проведених моніторингів надавалася у департамент економічної політики для 

узагальнення та підведення підсумків. 

У 2011 році було проведено 82 спільних рейди разом з представниками 

ЛКП "ЛЕВ" та 41 спільних рейдів разом з управлінням муніципальної дружини 

та представниками ЗМІ, під час яких власникам собак безкоштовно 

розповсюджувались "Правила утримання тварин у м. Львові ". Здійснено 

моніторинг 56 вигульних майданчиків для собак. ЛКП "ЛЕВ" відловлено 1222 

безпритульних собак, 108 проведено стерилізацію. У 2011 році зменшилося 

число укусів собаками людей на 85 випадків у порівнянні з 2010 роком.  
 
Основними виконавцями робіт з механізованого прибирання вулично-

дорожньої мережі міста є шляхово-ремонтні підприємства міста та АПП 

"Львівське" (у Сихівському районі). Щодекадно проводився моніторинг 
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санітарного стану вулично-дорожньої мережі та газонів з фотофіксацією, в 

осінньо-зимовий період щоденно проводився збір та подавалася інформація про 

кількість техніки та працівників санітарної очистки та двірників, залучених до 

прибирання вулично-дорожньої мережі міста, кількість використаної піско-

соляної суміші. 

 

Поховання у місті Львові проводяться на діючих кладовищах: 

Голосківському (пл. 71,02 га), Сихівському (пл. 19,72 га), Ряснянському (пл. 3,5 

га), підпоховання до існуючих могил проводяться на кладовищах: Янівському, 

на вул. Глинянський Тракт та у Білогорщі. Утримання територій кладовищ у 

2011 році здійснювалось за кошти ЛКП "Виробничо-реставраційний комбінат 

обрядових послуг". Всього у звітному періоді надано послуг з поховання 

невідомих і безрідних людей на 46,8 тис. грн. Протягом 2011 року 

опрацьовувалось питання збільшення площ під поховання на діючих 

кладовищах міста: Ряснянського - на 4 га, Голосківського кладовища - на 15 га. 

Основною проблемою є відсутність земельної ділянки для розташування нового 

кладовища. Для її вирішення розглядається варіант відведення ділянки площею 

60 га на землях сільських рад в радіусі 30 км від міста. 

 

Здійснювалась організація робіт зі зняття, перевезення встановлення 

ялинки на просп. Свободи, прикрашання новорічної ялинки. Встановлення, 

влаштування ілюмінації та прикрашання міської новорічної ялинки у 2011 році 

було проведено за спонсорські кошти. З міського бюджету використано 5,4 тис. 

грн. на забезпечення охорони, монтаж та демонтаж. 

 

У 2011 році з міського бюджету було освоєно 711,7 тис. грн. на 

влаштування 1116 шт. об'єктів ознакування у Сихівському районі, з них: 534 

шт. таблиць на будинках у районах багатоповерхової забудови; 467 шт. таблиць 

на будинках садибної і малоповерхової забудови; 20 шт. опор з вказівниками на 

групи номерів будинків; 95 шт. опор з ідентифікаторами вулиць. 

 

На виконання рішення засідання міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у 2011 році продовжувалось 

надання послуг транспортними засобами спеціального призначення для 

забезпечення населення смт. Рудно привозною питною водою. 

 

Роботи з утримання, капітального ремонту та реконструкції мереж 

зовнішнього освітлення міста здійснює ЛКП "Львівсвітло". Для виконання 

робіт на підприємстві були задіяні 20 одиниць спецмашин і механізмів. У 2011 

році до системи зовнішнього освітлення міста входило: 643,73 км повітряних та 

264,74 км кабельних ліній, 301 шафу управління, 10847 опор, 24394 

світильників. Для утримання в належному технічному стані мереж зовнішнього 

освітлення міста за кошти міського бюджету (6,2 млн. грн.) проведено заміну 

2032 світильників, у т. ч. 1840 на нові енергозберігаючі, та відремонтовано 192 

світильники, виконано заміну 6347 ламп, 179 опор, прокладено 24,5 км кабелю і 
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самонесучого ізольованого проводу та 4 км повітряних ліній. Виконано роботи 

з покращення зовнішнього освітлення з повною заміною світильників на 70 

вулицях міста: у житлових масивах вулиць В.Чукаріна, Г. Хоткевича, П. Панча, 

Ю. Липи, Варшавської, Керченської; у скверах та парках тощо. На утримання 

аварійно-диспетчерської служби (АДС), що здійснює усунення аварійних 

пошкоджень у мережах зовнішнього освітлення, включення та виключення 

освітлення міста згідно з добовим графіком, використано 1,6 млн. грн. У 2011 

році проведено реконструкцію системи АДС, що охопила половину мережі 

міста, вартість робіт складає 1033,0 тис. грн., а за кошти ЛКП "Львівсвітло" 

проведено ремонт приміщень АДС на вул. П. Дорошенка, 30. В результаті 

проведеної роботи у 2011 р. освітленість в середньому по місту доведено до 93 

%. За рахунок встановлених багатотарифних приладів обліку електроенергії 

економія бюджетних коштів у 2011 році склала 10,2 тис. грн. Для забезпечення 

належного функціонування системи художнього освітлення телевежі з міського 

бюджету використано 75,1 тис. грн. За спожиту електричну енергію на потреби 

зовнішнього освітлення міста та художнього освітлення телевежі проведено 

оплату на загальну суму 5 млн. грн. Роботи з влаштування підсвітки фасадів 

пам'яток архітектури на суму 543,4 тис грн. виконані на таких об'єктах: вежі 

Корнякта, кам'яниці Шольц-Вольфовичів, соборі Святого Юра та храмі Святого 

Архистратига Михаїла. У 2011 році ЛКП "Львівсвітло" провело реконструкцію 

територій 7 навчальних закладів: ССЗШ № 75, фізико-математичного ліцею, 

ДНЗ №№ 2, 52, 187, ЛЗШ "Світанок" та Лінгвістичної гімназії. В цілому для 

забезпечення належного функціонування системи зовнішнього освітлення міста 

з міського бюджету використано коштів на загальну суму 12,9 млн. грн.  

 

У 2011 році у м. Львові налічувалося 1300 міських вулиць протяжністю 

580 км загальною площею 6291,8 тис. кв. м. 

У 2011 році виконано дорожніх робіт на суму 5 млн. грн., завершено 

ремонтні роботи на вул. Ужгородській, практично завершені роботи на вул. Д. 

Бортнянського. 

У 2011 році департамент житлового госодарства та інфраструктури 

підготував Програму першої стадії розвитку велосипедної мережі та 

відповідної інфраструктури у Львові у 2011-2019 роках, затвердив технічні 

специфікації та ін. розпорядчі документи; розробив проект "Облаштування 

велосипедної інфраструктури у м. Львові на вул. Ряшівській, Науковій, 

Стрийській (від Наукової до межі міста)" для влаштування 9 км велодоріжки 

сполученням "Арена Львів – аеропорт ім. Данила Галицького". Під час 

реалізації проекту влаштовано 0,8 км двосторонньої велодоріжки на 

вул.Стрийській, облаштовано вул. Ужгородську для велосипедного руху. 

З метою забезпечення належного функціонування 113 світлофорних 

об'єктів, які здійснюють організацію дорожнього руху, протягом 2011 року з 

міського бюджету витрачено 1,2 млн. грн., у т. ч. на оплату спожитої 

електроенергії 704,4 тис. грн. Для забезпечення безпечного переходу пішоходів 

з вадами зору через проїжджу частину, у межах реалізації проекту "Доступна 

Львівщина очима незрячих", протягом 2011 року додатково встановлено 
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пристрої звукової сигналізації на 14 світлофорних об'єктах (в загальному по 

місту озвучено 40 світлофорних об'єктів, що складає 36 % від їх загальної 

кількості). 

 

До початку опалювального сезону було забезпечено 100 % готовність 

об'єктів теплозабезпечення - 128 котелень, у т. ч. ТЕЦ-1, ТЦ "Північна", ТЦ 

"Південна", 150 ЦТП та 565,5 км теплових мереж. Для виконання робіт 

теплопостачальними підприємствами використано власних коштів на загальну 

суму понад 15,1 млн. грн. Особлива увага підприємств при підготовці до 

опалювального сезону приділялась проведенню робіт з модернізації 

технологічного обладнання. Зокрема проведено заміну 9,2 км теплових мереж у 

двотрубному вимірі, у т. ч. 7,8 км попередньоізольованими трубопроводами, 

капітальний ремонт 27 котлів та встановлення 53 нових насосних агрегати.  

ЛМКП "Львівтеплоенерго" ліквідовано 2 підвальні котельні на вул. О. 

Нижанківського, 5 (шляхом будівництва нової модульної котельні) та на вул. В. 

Івасюка, 19 (шляхом будівництва нової тепломережі та перепідключення 

споживачів до котельні на вул. Братуня, 9). 

Для підвищення надійності роботи та збільшення виробництва 

електричної енергії на ТЕЦ-1 проведено капітальний ремонт парового котла № 

6, турбогенератора № 7, ремонт електричної підстанції та встановлено два 

вакуумних вимикачі. Встановлено 52 засоби обліку теплової енергії на 

джерелах теплопостачання. 

При входженні в опалювальний сезон 2011-2012 рр. протягом перших 

двох днів ЛМКП "Львівтеплоенерго" та ЛКП "Залізничнетеплоенерго" 

запущено в роботу 128 котелень (100 %) та 150 ЦТП (100 %). Станом на 

01.11.2011 опалення було подано у всі житлові будинки міста незалежно від 

форм власності та підпорядкування. Опалювальний сезон 2011-2012 рр. 

проходить у цілому без зривів і аварійних ситуацій. 

 

У 2011 році силами ЛМКП "Львівводоканал" проведено заміну 19,4 тис. 

п. м водопровідних мереж, 2249 п. м каналізаційних мереж – на загальну суму 

8,4 млн. грн. Крім того, за кошти бюджету проведено заміну водопровідно-

каналізаційних мереж діаметром від 50 до 1200 мм – 16115 п. м. Це дало змогу 

зменшити кількість аварійних ситуацій та втрат води. 

Для зменшення споживання електроенергії проведено заміну 188 

глибинних насосів на свердловинах 16 водозаборів, ремонт 69 насосного 

агрегатів на 18 насосних станціях, ремонт запірної арматури на 14 насосних 

станціях (39 шт.) та водопровідних мережах (1052 шт.), ремонт 30 

електродвигунів насосних агрегатів на 6 насосних станціях, ремонт 

трансформаторів (22 шт.), відновлено 111 пожежних гідрантів. 

Для встановлення причин неприємного запаху у місті утворено робочу 

групу, на основі висновків якої підготовлено проект Комплексної Програми 

модернізації каналізаційного господарства м. Львова на 2012-2015 рр. 

У 2011 році ЛМКП "Львівводоканал" надав послуг на суму 188,7 млн. 

грн. Рівень розрахунків споживачів у 2011 році становив 100,0 %. Проте, через 
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невідповідність діючого тарифу економічно-обґрунтованим витратам 

підприємство у 2011 році отримало збитки в розмірі 55,8 млн. грн. 

 

У 2011 році пасажирські перевезення у м. Львові здійснювались ЛКП 

"Львівелектротранс", ЛК АТП № 1 та 22 перевізниками різних форм власності. 

Протягом 2011 року функціонувало 74 міських автобусних маршрути, на яких 

щоденно працювало в середньому 840 автобусів різної місткості. У межах 

коштів, передбачених на відшкодування втрат доходів за перевезення пільгових 

категорій пасажирів на 2011 рік, у першому півріччі 2011 року забезпечено 

роботу 3 соціальних автобусних маршрутів у звичайному режимі роботи - № 1, 

№ 3, № 5, на яких здійснювало перевезення ЛК АТП №1 новими автобусами 

великого класу, отриманими згідно з угодою, укладеною з Львівським 

автобусним заводом. Перевезення пасажирів по трамвайних лініях 

здійснювалося на 9 трамвайних маршрутах. Випуск на лінію в робочі дні 

становив 64 вагони. Випуск тролейбусів у робочі дні становив 65 одиниць, які 

обслуговували 10 маршрутів.  

Управлінням транспорту та зв'язку організовало громадське обговорення 

проекту нової маршрутної мережі і 02.09.2011 рішенням виконавчого комітету 

№ 809 затверджено мережу міських автобусних маршрутів та надано 

департаменту функції організатора перевезень пасажирів на міських 

автобусних маршрутах. 23.09.2011 рішенням виконкому № 855 затверджено 

Положення про порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування та Порядку проведення 

технічного аудиту перевізника, яким також затверджено новий типовий договір 

з перевізником на міському автобусному маршруті. У договорі передбачено 

поступове оновлення парку автобусів протягом терміну дії договору, щорічно 

не менше 20 %. У листопаді 2011 року оголошено конкурс на визначення 

перевізника на міському автобусному маршруті, за результатами якого з 

переможцями у грудні укладено договори і з 01.01.2012 запроваджено нову 

маршрутну мережу громадського автотранспорту. 

У 2011 році в експериментальному режимі ЛК АТП № 1 було розпочато 

роботу нових радіальних автобусних маршрутів №№ 1-А, 3, 5, 11, на яких 

вперше застосовано трансферні квитки. Це дало можливість пасажиру без 

додаткової оплати здійснити пересадку з одного радіального маршруту на 

інший. За такою схемою на численні прохання мешканців та за погодженням з 

Львівською обласною держадміністрацією вирішене питання покращення 

транспортного сполучення сіл Грибовичі та Сокільники.  

Протягом 2011 року підготовлено та проведено 9 засідань міської комісії 

з безпеки дорожнього руху. Рішенням цієї комісії організовано односторонній 

рух автотранспорту на вул. В. Винниченка, що дало змогу розвантажити вул. 

Підвальну від заторів та організувати двосторонній рух громадського 

транспорту на вул. Підвальній. Згідно з рішеннями комісії було впорядковано 

зупинки громадського транспорту на пл. Князя Ярослава Осмомисла. На 

численні прохання мешканців, встановлено додаткові тролейбусні зупинки на 

вул. В. Антоновича, 109, вул. Кульпарківській, 63. 
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У зв'язку з вступом в дію Податкового кодексу України у 2011 році 

проводилась робота з приведення існуючих нормативних документів міської 

ради, що регламентують паркування автотранспорту у м. Львові, до вимог 

чинного законодавства. Таким чином, ухвалою міської ради від 27.01.2011 № 

120 (із змінами та доповненнями) було затверджено перелік спеціальних 

земельних ділянок, визначених для забезпечення паркування транспортних 

засобів на загальну кількість 5749 парко-місць, проведено зонування міста та 

затверджено плату за паркування відповідно до встановлених зон. Рішенням 

виконавчого комітету від 22.07.2011 № 693 було затверджено Положення про 

проведення конкурсу на надання суб'єкту підприємницької діяльності права 

користування земельною ділянкою, спеціально визначеною для забезпечення 

паркування транспортних засобів. 29.12.2011 затверджено на сесії міської ради 

Положення про паркування транспортних засобів у м. Львові. Протягом 2011 

року з суб'єктами підприємницької діяльності, що підтвердили свою згоду на 

продовження надання послуг паркування, на нових умовах та з врахуванням 

збільшених ставок збору за місця паркування було переукладено 101 договір. 

Додатково було укладено 4 договори для службового паркування 

автотранспорту. Загалом, під паркування були задіяні 3545 парко-місць. 

Протягом 2011 року у міський бюджет надійшло збору за місця паркування в 

розмірі 3,4 млн. грн. Для забезпечення потреб осіб з обмеженими фізичними 

можливостями 10 % парко-місць було відведено для спеціальних транспортних 

засобів інвалідів. 

 

У 2011 році спільно з районним адміністраціями проведена 

інвентаризація всіх операторів телефонного зв'язку, кабельного телебачення та 

доступу до мережі Інтернет. За даними міської СЕС збудовано 486 базових 

станцій стільникового зв'язку (БССЗ) для 11 операторів. Всього операторами 

стільникового зв'язку на будівництво БССЗ отримано 13 рішень виконавчого 

комітету. 

 

Громадською комісією з житлових питань при виконкомі проведено 31 

засідання, на яких розглянуто 2249 питань. На підставі її рішень за 2011 рік 

розподілено 36 квартир, з них: для черговиків міської ради 13 квартир, для 

відселення з церковних споруд (відповідно до рішення суду) 1 квартира, як 

службове житло для працівників ЛКП 4 квартири, здійснено приєднання 

житлових приміщень 6 квартир, надано для повторного заселення черговиками 

підприємств 12 квартир. 

Затверджено розрахунки розподілу житла у 22 новозбудованих будинках 

(1242 квартири загальною площею 90770 кв.м). 

Проводилася робота з підприємствами та організаціями міста шодо 

використання службового житлового фонду, а саме: прийнято 12 рішень 

виконавчого комітету про зміну статусу 39-ти квартир; підготовлено 45 наказів 

директора департаменту про закріплення службових квартир, видано 52 

службових ордери; підготовлено 81 наказ директора департаменту про 

вилучення квартир з обліку службових та зміну договору найму з громадянами. 
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Протягом 2011 року прийнято 17 рішень виконавчого комітету про 

узаконення проживання мешканців колишніх гуртожитків через укладення 

договорів житлового найму, внаслідок чого реалізовано конституційне право на 

житло 93 сім'ям. Змінено статус у 2-х гуртожитках.  

На виконання Закону України "Про забезпечення житлових прав 

мешканців гуртожитків" за 2011 рік проведено інвентаризацію 1981 житлового 

приміщення, створено реєстр мешканців, які володіють житловими 

приміщеннями у 18 гуртожитках м. Львова. 

На квартирному обліку у міській раді перебуває 25461 сім'ї, з них у 

списку для першочергового надання житла 7504 сімей, у списку для 

позачергового надання житла – 1880 сімей. 

На обліку для отримання квартир у ЖБК - 16585 сімей, з них у списку для 

першочергового вступу в члени ЖБК – 4716 сімей, у списку для позачергового 

вступу в члени ЖБК – 566 сімей. 

За 2011 рік на квартирний облік було зараховано 328 сімей, на 

кооперативний облік – 127 сімей, зі збереженням часу перебування на обліку за 

колишнім місцем праці – 37 сімей. Знято з квартирного та кооперативного 

обліків 730 сімей. Підготовлено накази про затвердження списків черговиків 25 

організацій, підприємств та установ, які окремо ведуть квартирний облік. 

Видано 900 довідок про перебування громадян на квартирному та 

кооперативному обліках та 120 довідок для подання у фонд сприяння 

молодіжному житловому будівництву та для програми "Доступне житло". 

На виконання постанови уряду "Про єдиний державний реєстр громадян, 

які потребують поліпшення житлових умов" з 01.09.2011 розпочато прийом 

документів для перереєстрації чергових справ громадян, які перебувають на 

квартирному (кооперативному) обліку. Протягом звітного періоду 

перереєстрацію пройшло понад 7 тисяч сімей.  

Черговикам підприємств, установ та організацій, які окремо ведуть 

квартирний облік оформлено ордери на 46 квартир, черговикам за 

контрольними списками організацій надано 24 квартири. 

Протягом року черговикам Львівської міської ради надано 18 квартир (10 

- з метою тимчасового поліпшення житлових умов до підходу основної черги, 8 

- повноцінні квартири). Серед зазначених квартир – 4 придбані відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України для забезпечення житлом інвалідів 

Великої Вітчизняної війни 1 групи, які протягом тривалого строку перебувають 

у черзі на отримання житла. 
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Департамент "Адміністрація міського голови" 

 

Завдання, які ставить перед собою міська влада, невід'ємні від завдань і 

вимог, які ставляться до департаменту "Адміністрація міського голови". 

Основними напрямками роботи департаменту у 2011 році були внутрішня 

політика, інформаційна політика і зовнішні відносини та контроль і аудит. 

Для забезпечення співпраці влади міста та мешканців, у контексті роботи 

з іншими структурними підрозділами Львівської міської ради, були розроблені 

та успішно реалізовані наступні проекти:  

У співпраці зі структурними підрозділами розроблено та затверджено 

рішенням виконавчого комітету Інструкцію з діловодства у Львівській міській 

раді, її виконавчих органах, комунальних підприємствах, установах, 

організаціях.  

Для покращення внутрішнього менеджменту, а також налагодження 

комунікації між структурними підрозділами ЛМР спільно з виконавчими 

органами розроблено та затверджено рішенням виконавчого комітету стандарти 

внутрішньої роботи. Також для працівників ЛМР у рамках конкурсу соціально-

культурних проектів підготовлено та видано друком "Довідник посадовця 

ЛМР", який розповсюджено структурним підрозділам. Проведено 52 навчання 

для працівників структурних підрозділів мерії щодо запровадження вимог 

Інструкції з діловодства та стандартів внутрішньої роботи в ЛМР. 

У рамках роботи над спрощенням процесів в ЛМР було здійснено опис 

понад 200 ключових процесів у ЛМР та розпочато проведення внутрішніх 

аудитів для покращення внутрішніх процесів.  

Запроваджено систему перевірок вимог інструкції з діловодства та 

стандартів внутрішньої роботи в ЛМР. Також запроваджено систему перевірок 

виконання доручень міського голови з виїздами на місце та фотофіксацією.  

Для планування та систематизації роботи структурних підрозділів ЛМР 

розроблено плани роботи кожного підрозділу на 2011 рік.  

У співпраці із громадськими організаціями підготовлено, видано друком 

та безкоштовно розповсюджено серед мешканців міста довідники з корисною 

інформацією: довідник спорту, довідник дитячого дозвілля, довідник освіти. 

Також електронні версії цих довідників є доступними на офіційному сайті 

ЛМР.  

У рамках проекту "Розробка концепції покращення надання публічних 

послуг виконавчих органів ЛМР" та конкурсу соціально-культурних проектів 

розроблено і видано друком довідник вирішення проблем для мешканців міста. 

Організовано урочисті заходи з нагоди відзначення пам'ятних дат: 

- урочисті збори до Дня місцевого самоврядування; 

- урочисті збори до Дня прапора; 

- урочисті збори до Дня міста; 

- урочисті збори до Дня Незалежності; 

- підсумкова зустріч міського голови з інтелігенцією міста; 

- інавгурація студентського мера; 
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- покладання квітів до могили невідомого воїна УПА на Покров Пресвятої 

Богородиці; 

- відзначення 10-ї річниці візиту Папи Римського Івана Павла ІІ. 

  

У 2011 році було підготовлено 547 Подяк і Дипломів міського голови. 

Підготовлено і відправлено 596 вітальних телеграм і понад 6500 привітань з 

державними, національними, релігійними і професійними святами. 

Підготовлено та розіслано вітальні листівки від Львівського міського голови з 

нагоди Дня Незалежності, Великодня та Новорічно-різдвяних свят (понад 3000 

адресатів). 

Проведено деканальні зустрічі з деканами адміністративних районів міста 

та соціальних установ Львова щодо спільної соціальної роботи з дітьми та 

молоддю міста. Вперше у ЛМР розпочато практику проведення навчальних 

духовних зустрічей для працівників.  

Продовжувалася співпраця з країнами, міжнародними організаціями, 

містами-партнерами Львова за кордоном - організовано та проведено 43 

протокольні зустрічі, серед них з Кронпринцом Данії, Надзвичайними і 

Повноважними Послами Фінляндії, Нідерландів, Канади, Пакистану, 

Туреччини, Японії, США, Угорщини, Польщі, Латвії, Азербайджану, 

Генеральними консулами Росії, Польщі, Угорщини, аташе з питань технічної 

співпраці Посольства Франції, дипломатом економічного відділу Посольства 

США, з постійним представником ПРОООН в Україні, офіційною делегацією 

представників УЄФА, Головою Представництва ЄС в Україні, делегацією 

Парламенту Латвійської Республіки, заступником Міністра закордонних справ 

Литовської республіки, представниками міст-партерів Львова та комерційними 

структурами, організовано візит нідерландської економічної місії. 

Забезпечено прийом офіційних делегацій (УЄФА та ТзОВ "МОК "ЄВРО 

2012 Україна"; іноземні експерти у галузі інноваційної структури (Росія, 

Польща, США); Джордж Гамота, президент компанії "Сайнс енд Текнолоджі 

Менеджмент Есошіетс"; офіційна делегація представників м. Санкт-

Петербурга; офіційна делегація Королівства Данія; офіційна делегація 

представників Синоду єпископів Католицької Церкви, Апостольської 

Нунціатури в Києві та монаших орденів; офіційна делегація Уряду міста 

Вроцлава; делегація учасників міжнародної конференції "Неконвенційні 

дріжджі в постгеномній ері"; офіційна делегація іноземних авторів, 

представники іноземних видавництв та літературних кіл; офіційна делегація 

представників міста Сієтла та Національного демократичного інституту США; 

офіційна делегація землі Тюрингія (ФРН); делегація компанії "АйБіЕм"; 

Йоанна Матушевська, помічник депутата Європейського Парламенту Данути 

Хюбнер). 

Здійснювалося покращення іміджу міста на міжнародній арені згідно з 

державною стратегією розвитку міжнародних відносин через:  

- Сприяння в реалізації міжнародних проектів: 

"S.O.S. – охорона безпритульних тварин у Львові, Любліні, Луцьку та 

Івано-Франківську"; 
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Участь у підготовці м. Любліна до конкурсу за звання Європейської 

столиці культури 2016 у рамках проекту "Східне партнерство як культурний 

проект".  

- Популяризацію знань про Львів (Україну) серед громадськості України та 

інших країн світу: 

Співорганізація ряду міжнародних культурних акцій (Дні Львова у 

Кракові; зустріч міст-партнерів Фрайбурга; ІІ Міжнародна конференція 

"Організація фан-посольств у приймаючих містах УЄФА ЄВРО 2012"; 

відкриття інформаційного туристичного центру у Лодзі; урочисте відкриття 

пам'ятника Львівським професорам, розстріляних нацистами у 1941 році на 

Вулецьких пагорбах у Львові; співорганізація щорічного Форуму Видавців у 

Львові; співорганізація Форуму мерів "Де влада йде назустріч людям"; 

міжнародна конференція "Інтегрований розвиток старої частини міста Львова 

як успішний інструмент сталого міста"; міжнародний містобудівний семінар 

"CUPA Lviv Implementation Lab"; співорганізація Українського Різдва у 

Ватикані). 

- Промоцію міста через участь у міжнародних заходах: 

Участь у семінарах, ярмарках, конференціях, культурних мистецьких 

акціях, бізнес-подорожах (участь в ознайомчому візиті до міста Вроцлав 

представників виконавчих органів та депутатського корпусу міста Львова; 

участь у Польсько-українському форумі самоврядування та Х Економічному 

саміті Польща-Україна у Варшаві; участь у Міжнародній туристичній біржі у 

Берліні; участь у конференції "Досвід Відня (Австрія) в організації масових 

заходів на прикладі проведення Чемпіонату Європи з футболу 2008 року"; 

налагодження співпраці з м. Бухарестом (Румунія) з метою співпраці та 

проведення робочих зустрічей щодо вирішення промислово-екологічних 

питань; участь в Урочистому переданні акту власності "Народного дому" 

українській громаді та відзначенні 150-річчя з дня смерті Тараса Шевченка; 

участь у 5-й зустрічі третьої платформи Східного партнерства "Енергетична 

безпека"; участь в ознайомчому візиті до м. Брешія (Італія) з метою 

налагодження двосторонньої співпраці між Львовом та Брешією; участь в 

урочистих заходах з нагоди беатифікації Іванна Павла ІІ; участь у 5-му 

економічному форумі місцевого розвитку в Тбілісі (Грузія); участь у 6-й 

міжнародній зустрічі міст-партнерів Фрайбурга; участь у святкуваннях Днів 

Львова у Кракові; участь у навчальному візиті до Кракова з метою обміну 

досвідом в галузі ревіталізації міст у Польщі та Україні у рамках проекту 

"Покращення якості життя мешканців як результат ревіталізації центру 

Львова"; участь у візиті до Санока (Польща) з метою налагодження співпраці та 

обговорення можливості реалізації спільних проектів між Музеєм народної 

архітектури і побуту Львова та Музеєм народного будівництва Санока; участь у 

зустрічі з представниками Відбіркової Комісії конкурсу "Європейська Столиця 

Культури 2016" (Люблін, Польща); участь у ознайомчому візиті до Лейпцига 

(Німеччина) з метою налагодження двосторонньої співпраці та обміну досвідом 

із встановлення вуличних меблів, впровадження проекту "Підземне місто" та 

обговорення структури міської адміністрації; ознайомчий візит до Мюнхена 
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(Німеччина) з метою вивчення діяльності та налагодження співпраці з Фондом 

Ганса Зайделя; участь у робочому візиті до Санока (Польща) для обговорення 

деталей підготовки спільного проекту в рамках Програми транскордонної 

співпраці Польща-Білорусь-Україна 2007-2013; участь у навчальній поїздці 

українських спеціалістів з питань місцевого економічного розвитку у рамках 

проекту "Місцевий економічний розвиток міст України"; участь у проекті 

"Європейський Стадіон Культури" у Жешові (Польща); участь у 

Європейському конгресі культури у Вроцлаві (Польща); участь у робочих 

зустрічах у містах Варшава, Гданськ, Познань, Вроцлав з метою ознайомлення 

з ходом підготовки польських міст до проведення "ЄВРО - 2012" та обміну 

досвідом для кращої координації підготовки до Чемпіонату; участь в робочому 

візиті до Вільнюсу (Литва) з метою ознайомлення з роботою сортувально-

переробних заводів; участь в програмі "FutureLab Europe" у Брюсселі (Бельгія); 

робочий візит до Варшави (Польща) з метою обміну досвідом у галузі 

просторового проектування та ревіталізації; участь у міжнародній конференції 

"European best practices in networking of cities and towns" у Жешові (Польща); 

участь в робочому візиті до Кишинева (Молдова) з метою ознайомлення з 

роботою міжнародної лікарні "Медпарк" та налагодження двосторонньої 

співпраці в сфері охорони здоров'я; участь у святкуваннях з нагоди 100-річчя 

від дня відкриття "Шашкевичівки" та 20-річчя відродження школи ім. Маркіяна 

Шашкевича у Перемишлі (Польща); участь в міжнародному архітектурному 

семінарі "CUPA ImplementationLab" у Кракові (Польща); участь у конференції 

"Місцевий та регіональний вимір Східного партнерства", організованої з нагоди 

польського головування у ЄС у Брюсселі (Бельгія); участь у Міжнародному 

Конгресі "Спадщина міста – майбутнє Європи" у Берліні (Німеччина); участь у 

Фестивалі світла та церемонії вручення нагород Auroralia 2011 у Ліоні 

(Франція); участь у міжнародному заході "Українське Різдво у Ватикані").  

З метою забезпечення прозорості, відкритості та об'єктивності висвітлення 

діяльності органів місцевого самоврядування протягом 2011 року проводилося 

системне висвітлення питань роботи міської ради, виконавчого комітету та 

Львівського міського голови. Налагоджено якісну співпрацю з засобами масової 

інформації регіонального, державного та міжнародного рівня.  

Продовжено надання мешканцям корисної та актуальної інформації. У 

рамках кампанії активного інформування щоденно проводилися заходи для ЗМІ 

(брифінги, прес-конференції, виїзди) – 2-3 події на день, загалом понад 1500 

подій на рік, а також розсилалися анонси подій для ЗМІ – "Календар подій". 

Щодня журналісти отримували на електронну пошту від прес-служби 15-

25 новин, а загалом у 2011 році прес-служба розіслала понад 9 тис. новин про 

діяльність Львівської міської ради та установ міста. 

Продовжено систему інформаційного сервісу: щодня організовувалося 

близько 35 коментарів для журналістів. Загалом за рік – близько 10000 

коментарів.  

Налагоджено співпраця зі ЗМІ щодо висвітлення інформації з допомогою 

прямих ефірів на радіо та телебаченні. За 2011 рік домовлено про понад 540 

телеефірів та 350 радіоефірів.  



96 

 

Протягом 2011 року було надано інформаційну підтримку понад 70 

громадським організаціям, зокрема у вигляді проведення брифінгів та написання 

новин.  

Особлива увага приділялася наданню населенню корисної інформації щодо 

можливості вирішення побутових, соціальних проблем. Пріоритетним було 

висвітлення напрямків освіти, ЖКГ, науки, культури та туризму. 

Реалізовано великі промоційні та роз'яснювальні кампанії серед 

мешканців: "Святкування 10-річчя приїзду Папи Римського Івана Павла ІІ до 

Львова", "Що таке двоставковий тариф?", "Заборона продажу алкоголю вночі", 

"Нові тарифи на утримання будинків та прибудинкових територій".  

Здійснено інформаційну підтримку великих туристичних та національних 

свят та атракції як День Львова, День Незалежності, Новий рік і Різдво у Львові, 

Великдень у Львові.  

У 2011 році було використано ряд інноваційних методів інформування. 

Зокрема: 

найважливіші для мешканців події з життя міста, окрім інформаційних 

прес-релізів та пост-релізів, супроводжувалися інфографіками (карти-схеми 

об'їзду ремонтованої ділянки дороги, розміщення теплових котелень по районах, 

тощо); 

активно продовжено інформування мешканців через соціальні мережі в 

Інтернеті, чат-конференції; 

здійснювалося надсилання для журналістів новин з аудіофайлами та фото; 

продовжено організацію неформальних зустрічей посадовців із 

журналістами – проект "Медіа-сніданки з посадовцями". Проведено медіа-

сніданки на актуальні теми – Стратегія розвитку міста до 2025 року, нова 

транспортна мережа Львова та ін.; 

удосконалено та реорганізовано щоденну розсилку інформаційних 

повідомлень – запроваджено інтерактивну розсилку, здійснено кілька десятків 

розсилок іноземними мовами на закордонні засоби масової інформації 

(польською мовою – святкування Дня Львова, Різдво у Львові, Євро 2012 у 

Львові тощо, англійською мовою – Умови проведення конкурсу та переможці 

проекту щодо облаштування місць історичної спадщини тощо); 

запроваджено розсилку на спеціалізовані економічні, культурні видання, у 

т. ч. з тематикою ЄВРО 2012.  

Налагоджено співпрацю із міжнародними журналістами: запроваджено 

спеціалізовану розсилку на міжнародні ЗМІ. Розсилка здійснювалась польською 

мовою з періодичністю в середньому раз у два тижні. Про Львів писали у "The 

New York Times", "La Presse", "The Times", "The Sandy Times", "Аль-Джазіра", 

"Dimenzi", "Le Monde", "Der Spiegel".  

У 2011 році продовжувалося пряме інформування мешканців. Зокрема, 

через реалізацію інформаційно-промоційних проектів: 

- "Львів соціальний", у рамках якого відбулось 12 акцій та майстер-класів, 

які були орієнтовані на найбільш соціально незахищених людей (самотніх 

стареньких; дітей з організацій УТОС та УТОГ тощо); 
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- проведено майстер-класи для посадовців та усіх охочих: дводенний 

майстер-клас з писанкарства, у якому взяли участь більше 70 посадовців 

Львівської міської ради; 

- дводенний майстер-клас із виготовлення ялинкових прикрас власноруч у 

шести різних техніках, у якому взяло участь 63 посадовці; 

- "Англійська для тебе", у рамках якого 30 дітей з багатодітних та 

малозабезпечених сімей мали змогу безкоштовно вивчати англійську мову; 

- конкурс на визначення найввічливішого водія 2011 року, з залученням 

думки мешканців;  

- ініційовано чимало локальних акцій, спрямованих на популяризацію 

здорового способу життя та розвиток спорту у Львові, зокрема – відкритий 

флеш-моб із фехтування на пл. Ринок. 

Окрім того, здійснювалось інформування львів'ян і через розміщення 

оголошень у під'їздах про найактуальніші проблеми (нова транспортна мережа, 

нові житлово-комунальні тарифи). 

Започатковано новий проект навчання англійської мови для львівських 

журналістів, участь у якому взяло понад 20 журналістів.  

Спільно з посольством королівства Нідерландів реалізовано проект 

"Інформація для львів'ян – зручно та корисно", у рамках якого облаштовано 60 

настінних боксів та 40 інформаційних стійок. Щомісяця львів'яни мали змогу 

отримати буклет з корисною інформацією або алгоритмом вирішення 

побутового питання.  

У межах міської промоції було реалізовано декілька проектів щодо 

популяризації сімейних цінностей та інтелектуального розвитку. Зокрема у 

рамках міської соціальної кампанії "Львів для львів'янина": 200 сімей отримало 

адресну допомогу; 1401 батьків і дітей відвідало 102 вистави у міських театрах; 

112 дітей та батьків отримало безкоштовні запрошення на 10 концертів у 

Львівську філармонію; 850 дітей з 260 багатодітних і малозабезпечених сімей 

отримали можливість безкоштовно скористатись атракціонами; 100 дітей та 

батьків отримало можливість безкоштовно переглянути мультфільми у 

кінотеатрах міста; 303 дитини отримали можливість безкоштовно відвідати 

дитячі розважальні центри міста; 8 приватних навчальних закладів Львова 

взяли на безкоштовне навчання 34 дітей з багатодітних родин (зокрема, мережа 

навчальних центрів "Хелен Дорон Рання Англійська" взялася безкоштовно 

навчати англійської мови 16 дітей). 

Організовано соціальні навчально-розважальні заходи до Дня доброти, 

Свята Миколая, соціального заходу "Передноворічна казка", соціального заходу 

"Зимова казка", а також соціальні екскурсії у міські музеї, мистецькі майстер-

класи у студіях дитячої творчості міста, сімейні обіди для багатодітних та 

малозабезпечених родин. 

Спільно з учнівським ляльковим театром "Перлинка" розпочато серію 

навчальних вистав у дитячих садочках міста. 

У співпраці із громадськими організаціями проведено 3 масштабні 

соціальні події у місті: Ярмарок спорту, Ярмарок дитячого дозвілля, Львівський 
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фестиваль освіти і науки. Також проведено Дитячий ярмарок літніх 

можливостей.  

Проект "Марафон читання". Промоційна акція, метою якої є заохочення 

дітей до читання та популяризація щоденного читання. У 2011 році казки дітям 

у садочках читали: Денис Селантьєв, Василь Вірастюк, Пікардійська Терція, 

Наталка Карпа, співачка Зоряна, ведучі та журналісти радіо "Львівська хвиля", 

Андрій Котельник; 

"Зустрічі за книгою". Проект, у якому відомі люди зустрічаються з дітьми 

у міських бібліотеках та розповідають про улюблену книжку і як вона вплинула 

на формування їхньої кар'єри. У проекті взяли участь телеведуча Парасковія 

Дворянин, співачка Наталка Карпа та відомий плавець, призер Олімпійських 

ігор Денис Силантьєв; 

Започатковано промоційний проект "Танці в ритмі міста", який 

створений, аби гості та мешканці міста відкрили для себе Львів як столицю 

танцю, місто романтики, місто почуттів та натхнення. Для того, щоб кожен, хто 

прийде на майстер-клас, мав змогу відчути ритм міста у своєму серці і передати 

це в танці. Проект тривав протягом літа, майстер-класи проводились 

щоп'ятниці в парку ім. І. Франка. 

Важливим акцентом у 2011 році була промоція міських театрів, музеїв, 

галерей. Відтак, з метою збільшення туристичної привабливості було 

організовано нічні екскурсії у музеї ім. С. Крушельницької, Італійському 

дворику, музеї "Арсенал", Палаці Бандінеллі. А вже у грудні 2011 року було 

започатковано новий туристично-промоційний проект "Нічний Львів", у рамках 

якого з 2 до 4 грудня було проведено близько 50 безкоштовних нічних 

екскурсій у 30 музеях та галереях. Метою є формування нового туристичного 

продукту. Участь у акції взяло понад 3,5 тис. львів'ян та туристів. Надалі такий 

проект планується проводити двічі на рік – липень та листопад. 

У вересні 2011 роеу Львів вперше провів у себе Дні Європейської 

Спадщини, які щороку відбуваються у більшості європейських країн. Цей 

проект, який організував відділ промоції за сприянням українсько-німецького 

проекту "Муніципальний розвиток та оновлення старої частини м. Львова", що 

втілюється завдяки співпраці Німецького товариства міжнародного 

співробітництва (GIZ), включив у себе понад 13 безкоштовних екскурсій 

історичними пам'ятками міста. 

У 2011 році було реалізовано понад 120 соціальних програм, що 

експонувались у м. Львові на площинах білбордів та сітілайтів. З метою 

кращого інформування про важливі заходи у Львові було підготовлено та 

розміщено 8 банерів на фасаді Ратуші (Різдво у Львові, Великдень тощо). 

У липні 2011 року було підготовлено та винесено на розгляд виконавчого 

комітету ЛМР рішення про правила оформлення офіційної та промоційної 

продукції ЛМР та затвердження бренд-буку міста. Львів - єдине місто в 

Україні, яке розробило бренд-бук.  

Було організовано та скоординовано зустрічі з представниками 

середовищ Львова – туроператорами, власниками хостелів, видавцями 

путівників про Львів, таксистами.  
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На загальноукраїнському та міжнародному рівні було організовані такі 

заходи: 

з метою додаткового залучення українських туристів у 2011 році було 

започатковано проведення великої промоційної кампанії – "Дні Львова в 

українських містах". Зокрема проведено:  

вересень – Дні Львова в Харкові;  

жовтень – Дні Львова в Одесі; 

листопад – Дні Львова в Луганську. 

У рамках Днів Львова у кожному місті відбулись зустрічі із 

туристичними операторами, презентовано книжки про Львів, передано у 

бібліотеки та місцеві школи книжки про Львів, прочитано відкриті лекції про 

розвиток Львова та ІТ-сфери, організовано виступ театру "Воскресіння", 

львівського джазового гурту "Шоколад", роздано понад 10 тис. листівок у 

кожному місті, організовано 5 прямих ефірів на місцевому телебаченні, а також 

протягом двох днів на головних площах міст відбувалась дегустація 

львівського шоколаду та кави. Загалом Дні Львова відвідало понад 90 тис. 

українців (в середньому 30 тис. у кожному місті). 

Започатковано проект – презентація Львова у найбільших університетах 

України. Відтак, у жовтні 2011 року було презентовано Львів у Київському 

національному університеті ім. Т. Шевченка. Програма передбачала відкриту 

лекцію в університеті, розповсюдження листівок "Зустрінемось у Львові", 

передачу скульптури лева, театралізований виступ акторів на ходулях театру 

"Воскресіння".  

Продовжено та розвинуто напрямок розміщення білбордів та сітілайтів 

"Зустрінемось у Львові" у 5 містах – Харкові, Чернігові, Одесі, Луганську та 

Тернополі. Загалом, кампанія розміщення запрошень приїхати до Львова 

охопила 100 рекламних площин.  

Для популяризації Львова було активізовано співпрацю із регіональними 

та національними журналістами. Зокрема, через проведення прес-турів. У 2011 

році було організовано 7 прес-турів, участь у яких взяли 120 журналістів з 

Києва, Донецька, Дніпропетровська, Одеси, Луганська, Луцька, Херсона, 

Миколаєва, Сум, Харкова, Маріуполя, Ізмаїла, Кривого Рогу та АР Крим.  

У вересні 2011 року був організований візит до Львова журналістки 

французького путівника "Le Petit Futé" Федеріки Візані. Результат роботи – 

перевидання путівника по Україні, розділ "Львів" займає 1/3 видання. 

Було знято новий промоційний ролик "Львів – з ним варто 

познайомитись". Ролик транслювався у кінотеатрах Києва, Одеси, Донецька, 

Дніпропетровська та Харкова, а також в ефірі Житомирської, Запорізької, 

Кіровоградської, Севастопольської, Тернопільської, Чернівецької обласних 

телекомпаній, в ефірі Новгород-Сіверської ДМТРК та Криворізької 

регіональної ДТРК "Криворіжжя", у мережах закладів швидкого харчування, 

аптек України, а також – соціальних мережах. Кількість переглядів у мережі 

Youtube перевищила рейтинги усіх попередніх промоційних відео про Львів – 

понад 50 тис. переглядів. Також ролик перекладено на англійську, польську, 

німецьку та російську мови.  
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Спільно з кластером ІТ у Львові було започатковано кампанію "Знайди 

себе у Львові". У рамках кампанії було знято промоційний ролик, що було 

презентовано в університетах Харкова, Одеси, Києва та Луганська. Також його 

було поширено у соціальних мережах.  

Започатковано презентацію Львова у бізнес-середовищах інших країн 

світу. У 2011 році розпочато презентації туристичних та інвестиційних 

можливостей у посольстві Франції, Японії. Для представників французького 

бізнесу було також підготовлено спеціальні роздаткові матеріали про 

можливості ведення бізнесу у Львові. 

Продовжувався розвиток офіційного туристичного порталу Львова 

www.lviv.travel . Сайт переведено на нову платформу cms, додано польську 

версію сайту. Розпочато наповнення німецької, португальської та данської 

версії сайту. Створено опцію "Е-помічник", який дає змогу спланувати власну 

подорож у Львів. Сайт синхронізовано із соціальними мережами – facebook, 

twitter.  

Протягом 2011 року перевірено та погоджено проектно-кошторисну 

документацію будівельних, ремонтно-будівельних, реставраційних та інших 

робіт для потреб міста на 1555 об`єктах загальною вартістю при розгляді – 

105583,676 тис. грн., погоджена вартість робіт – 104749,023 тис. грн., 

встановлено завищення вартості робіт на суму 834,656 тис. грн., що дало 

можливість запобігти необгрунтованим витратам бюджетних коштів та 

направити зекономлені кошти на виконання додаткових об`ємів робіт.  

Перевірено достовірність вартості об`єктів самочинного будівництва для 

визначення суми коштів до цільового фонду розвитку соціальної 

інфраструктури міста. Протягом 2011 року було розглянуто 211 об`єктів 

самочинного будівництва. У результаті проведеної перевірки вартість 

самочинного здійсненого будівництва збільшено на 915,486 тис. грн., що дало 

додаткові надходження до бюджету в сумі близько 91 тис. грн. 

У 2011 році 37 перевірок, з них: 

- 28 перевірок фінансово-господарської діяльності установ виконавчих 

органів ради та комунальних підприємств 

- 9 тематичних перевірок за окремими дорученнями.  

 

Спільно з представниками районних адміністрацій здійснено вибіркову 

перевірку функціонування житлового фонду під час опалювального сезону, за 

результатами перевірки складено 6 актів обстеження за 64 адресами. Здійснено 

перевірку надання послуг з розміщення реклами на рухомому складі ЛКП 

"Львівелектротранс". Проведено комплексне обстеження паркомісць ЛКП 

"Муніципальна дружина" на вул. Валовій. Було здійснено хронометражі 

готівкової виручки у таких підприємствах: ЛКП "Муніципальна дружина", ЛК 

АТП № 1, ДКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. 

Хмельницького". 

 

http://www.lviv.travel/
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Департамент "ЄВРО 2012" 

 

За 2011 рік управлінням відповідно до основних завдань було внесено 

зміни та уточнення до розроблених матеріалів транспортного обслуговування 

Турніру, а саме:  

- Концепції мобільності приймаючого міста Львова (План мобільності); 

- матеріалів операційного планування транспортного забезпечення 

Чемпіонату (виконані у формі карт та схем) та Системи моніторингу 

операційного планування "Транспортний Трекер";  

- "Концепції транспортного сполучення м. Львова з містами додаткового 

розміщення під час Чемпіонату" (міста-супутники Трускавець та Моршин); 

- "Концепції півтора кілометрової зони навколо стадіону" яка описує 

порядок функціонування та межі транспортного периметру (за 6 год. та за 4 год. 

до матчу), організацію руху транспортних і пішохідних потоків та їх 

просторово-часовий розподіл за різними цільовими групами, організацію 

громадського і додаткового транспорту (автобусів-шатл), тимчасових зупинок 

та системи паркування; 

- Інформаційних матеріалів для офіційного веб-сайту УЄФА про 

транспортну систему приймаючого м. Львова, зокрема про маршрутну мережу 

громадського і додаткового транспорту ЄВРО 2012 та рекомендації щодо її 

використання при переміщенні між об'єктами ЄВРО); 

- Операційного плану ДАІ впродовж Чемпіонату, у якому визначено 

місця розташування постів особового складу ДАІ на прилеглій до стадіону 

території і в центральній частині міста (в матчеві та в нематчеві дні), а також їх 

дислокація вздовж маршрутів руху сім'ї УЄФА та VIP гостей; 

- Маршрутів руху спецтехніки МНС та медичних служб до основних 

об'єктів ЄВРО 2012; 

- "Концепції тимчасового ознакування ЄВРО 2012 приймаючого м. 

Львова", яка включає схеми-карти з маршрутами руху відвідувачів Чемпіонату 

в просторі міста (схеми дорожнього і пішохідного ознакування у місті на 

прилеглій до стадіону та аеропорту територіях, а також схема пішохідного 

ознакування у місті-супутнику Трускавці) та каталогів, у яких визначено 

кількість і місця дислокації тимчасових вказівників вздовж цих маршрутів; 

- 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); 

- 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; 
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Прийнято участь в організації транспортного обслуговування відвідувачів 

у день відкриття стадіону "Арена Львів"; транспортного обслуговування у день 

проведення міжнародного товариського матчу між командами Україна та 

Австрія на цьому ж стадіоні, а також у день проведення матчу 20-го туру 

Прем'єр-ліги України між командами "Карпати" Львів - "Динамо" Київ.  

Прийнято участь у таких семінарах, робочих групах та конференціях: у 2-

му семінарі УЄФА з громадського транспорту; у 3-му 4-му, 6-му та 7-му 

засіданнях робочих груп з організації Турніру УЄФА ЄВРО 2012™ (Venue 

Management Working Group), для якої було підготовлено презентаційні 

матеріали з транспортного забезпечення Турніру у розрізі операційної 

діяльності транспортної системи міста під час Чемпіонату; у семінарі з 

"Мобільність у рамках ЄВРО 2012 та організація транспортного попиту" за 

участі Німецького Товариства Міжнародного Співробітництва (GIZ) та 4-х 

приймаючих міст ЄВРО 2012; у міжнародному семінарі "Розвиток сталої 

міської мобільності: майбутнє за велорухом". У сфері організації розміщення у 

рамках підготовки до проведення фінальних ігор чемпіонату Європи з футболу 

2012 року у м. Львові налагоджено активну співпрацю з офіційним 

туроператором UEFA EURO 2012™ Accommodation Agency Ukraine на 

бронювання готельних номерів, місць у хостелах та гуртожитках на час 

проведення Чемпіонату як для сім'ї УЄФА, так і для вболівальників. 

Налагоджено співпрацю з Національним агентством та 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. 

Протягом 2011 року департамент "ЄВРО 2012" взяв участь у проведенні 

робочої наради з питань транспорту та мобільності приймаючого міста Львів, за 

участі представників Національного агентства з питань підготовки та 

проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з 

футболу та реалізації інфраструктурних проектів (м. Львів, ЛМР, 21.01.2011); 

наради з питання створення паспортів безпеки офіційних місць чемпіонату 

Європи 2012 року з футболу (м. Львів, ЛМР, 25.01.2011); круглому столу та 

семінару з учасниками торгівельної місії британських компаній, що працюють 

у секторі організації, забезпечення та проведення великомасштабних 

спортивних подій (м. Київ, готель "Київський", 15- 16.02.2011); наради з питань 

створення Львівського регіонального міжвідомчого координаційного штабу з 

питань безпеки та правопорядку (м. Львів, ОДА, 25.02.2011); комплексного 

семінару за участі представників "Національної професійної ліги тілоохоронців 

України" з питань правил поведінки в місцях масового скупчення людей 

представників ЗМІ, співробітників особистої та приватної охорони (м. Львів, 

комплексно-спортивна база ЛДУФК, 26-27.02.2011); 3-го засідання робочої 

групи з організації Турніру УЄФА ЄВРО 2012™ (м. Львів, готель "Рейнкарц", 
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28.02.2011); виїзної наради за участі представників МОК "Україна ЄВРО 2012" 

з питань медичного забезпечення стадіону (м. Львів, стадіон, 28.02.2011); 

службової наради ГУ МВС України у Львівській області з питань забезпечення 

безпеки та правопорядку під час проведення футбольного матчу 13.03.2011  

між командами "Карпати" та "Шахтар" (м. Львів, ГУ МВС України у Львівській 

області, 11.03.2011); робочої наради за участі представників Національного 

агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини 

чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних 

проектів з питань мобільності та транспортного обслуговування Турніру (м. 

Львів, ЛМР, 14.04.2011); го засідання робочої групи з організації Турніру 

УЄФА ЄВРО 2012тм (м. Київ, БЦ "Парус", 20.04.2011); міжнародної науково-

практичної конференції "Стан. Основні завдання і проблеми підприємств 

туристичної індустрії напередодні Євро-2012 в Польщі і в Україні (із 

врахуванням досвіду Швейцарії) (м. Львів, Львівський державний інститут 

економіки і туризму, 12.05.2011); семінару "Формування толерантності в 

контексті підготовки України до УЄФА ЄВРО 2012™" за участі представників 

Представництва Фонду Фрідріха Еберта в Україні, Східно-Європейського 

Інституту Розвитку та Проекту - "Футбол проти расизму в Європі" (м. Львів, 

готель "Євроготель", 19.05.2011); міжнародної науково-практичної конференції 

"Охорона громадського порядку під час проведення Чемпіонату з футболу 

"ЄВРО 2012" (м. Львів, ТЦ "Опера Пасаж", 20.05.2011); офіційних та 

промоційних заходів з нагоди святкування 1 року до початку чемпіонату (м. 

Львів, проспект Свободи, 08.06.2011); конференції "УЄФА ЄВРО 2012™ - наш 

спільний шанс" (м. Львів, ЛМР, 20.06.2011); робочої наради за участі 

представників УЄФА, Національного агентства з питань підготовки та 

проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з 

футболу та реалізації інфраструктурних проектів, МОК "Україна ЄВРО 2012" з 

питань виконання заходів визначених протокольним рішенням 4-го засідання 

робочої групи з організації Турніру УЄФА ЄВРО 2012тм та підготовки до 

проведення 5-го засідання (м. Львів, новий стадіон, 24.06.2011); засідань 

робочої групи приймаючих міст за підтримки Німецької організації 

міжнародного співробітництва (GIZ). Зазначені засідання були присвячені 

розгляду питань забезпечення безпеки, організації роботи фан-зон тощо на 

прикладах проведення ЧЄ з футболу ФІФА 2006 та Чемпіонату світу з футболу 

серед жінок 2011 року (м. Франкфурт-на-Майні, 28.06-01.07.2011 , мм. 

Мюнхен, Нюрнберг, 22 - 24 вересня 2011 року); робочої зустрічі з питань 

безпеки та управління фан-зоною у приймаючому місті Львів. Зазначена зустріч 

проходила за участі представників УЄФА, Львівської міської ради, МОК 

"Україна ЄВРО 2012", Національного агентства з питань підготовки та 

проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з 

футболу та реалізації інфраструктурних об'єктів, ТУ МНС України в Львівській 

області, Управління ЄБУ у Львівській області, ГУ МВС України у Львівській 

області, міжнародних спеціалістів, представників інших служб, що будуть 

задіяні в організації фан-зони (м. Львів, 29-30.08.2011); наради з питань 

організації руху транспорту та пішоходів в приймаючих містах під час 
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проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (м. 

Київ, Департамент ДАІ МВС України, 09.09.2011); 

науково-практичної конференції на тему: "Сучасні підходи до лікувально-

діагностичного процесу. Підготовка медичної галузі до "Євро - 2012". У роботі 

конференції взяли участь провідні фахівці Львівського Національного 

медичного університету ім. Данила Галицького, Львівського обласного центру 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Військово-медичного 

клінічного центру Західного регіону, лікарський склад Львівського клінічного 

госпіталю ДПСУ (м. Львів, госпіталь ДПСУ, 20.09.2011); робочої зустрічі з 

експертом УЄФА з питань розміщення кемпінгів (м. Львів, ЛМР, 27.09.2011); 

науково-практичному семінарі "Набуття і захист прав інтелектуальної власності 

Об'єднання європейських футбольних асоціацій та його комерційних партнерів" 

(м. Львів, готель "Дністер", 28.09.2011); наради з питань благоустрою стадіону 

по вул. Стрийська-кільцева дорога у м. Львові (м. Львів, навколо стадіону, 

28.09.2011); наради з питань створення та функціонування буферних зон на 

території Львівської області в рамках підготовки до проведення ЧЄ 2012 року з 

футболу за участю експерта УЄФА з питань розміщення кемпінгів (м. Львів, 

ОДА, каб.257, 28.09.2011); організаційної зустрічі щодо проведення 6 засідання 

робочої групи з організації Турніру УЄФА ЄВРО 2012тм за участі заступника 

директора Турніру МОК "ЄВРО 2012 Україна" Федоренко І. Н. (м. Львів, ЛМР, 

20.10.2011); 6-го засідання робочої групи з організації Турніру УЄФА ЄВРО 

2012™ (м. Львів, стадіон "Арена Львів", 24.10.2011); науково-практичної 

конференції "Готовність України до "ЄВРО-2012" з точки зору людей з 

особливими потребами" (м. Львів, 19-20.11.2011); семінару "Захист критичної 

інфраструктури та комплексне планування для особливих заходів" за участі 

фахівців департаменту Внутрішньої безпеки США (U.S. Department of 

Homeland Security) (м. Львів, готель "Супутник", 05-09.12.2011); семінару з 

питань інфраструктури та оформлення офіційної фан-зони УЄФА. Зазначений 

семінар проходив за участі представників приймаючих міст України, експертів 

УЄФА, МОК "ЄВРО 2012" та представників компанії Supervision (м. Київ, БЦ 

"Парус", 08-09.12.2011); координаційної зустрічі з питань медичного 

забезпечення Турніру у приймаючих містах (м. Львів, стадіон "Арена Львів", 

20.12.2011); наради з питань організації волонтерської служби приймаючого 

міста Львів (м. Львів, ОДА, 21.12.2011).  

 У 2011 році було прийнято участь у підготовці, організації та проведенні: 

п'яти офіційних заходів, а саме: робочої зустрічі туроператорів м.Львова з 

представниками прикордонної та митної служб щодо можливості покращення 

перетину державного кордону туристичними групами (м. Львів, 14.06.2011); 

урочистої церемонії відкриття стадіону по вул.Єтрийській-кільцевій дорозі (м. 

Львів, 25-29.10.2011); міжнародного товариського футбольного матчу між 

національними збірними України та Австрії на Львівському стадіоні (м. Львів, 

15.11.2011); візиту експертів МАГ ATE в рамках спільних дій України та МАГ 

ATE з підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 

року з футболу (м. Львів, 21.11.2011); церемонії перегляду жеребкування 

фінальної частини Турніру УЄФА ЄВРО 2012 (м. Львів, 02.12.2011). 
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Департамент прийняв участь у розробці концепції забезпечення безпеки 

та правопорядку в офіційній фан-зоні "Проспект Свободи" під час проведення у 

Львові фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (30 вересня 

2011 року перший варіант та 30 листопада 2011 року - другий варіант Концепції 

з безпеки було направлено у МОК ЄВРО 2012 Україна для аналізу фахівцями 

УЄФА); концепції забезпечення функціонування транспорту та управління 

дорожнім рухом під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату 

Європи 2012 року з футболу; концепції управління офіційною фан-зоною 

"Проспект Свободи"; регламенту дій Кризового штабу стадіону "Арена Львів". 

Окрім цього було взято участь у відпрацюванні пропозицій з питань 

безпеки та правопорядку для їх включення до Концепцій транспортного 

обслуговування гостей, учасників і уболівальників фінальної частини 

чемпіонату Європи 2012 року з футболу; організації розміщення учасників, 

уболівальників і гостей фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з 

футболу; 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; 

реалізації програми "Безпечне місто" та включення до Державної цільової 

програми. 

Протягом 2011 року було організовано та забезпечено постійну участь у 

роботі Львівського регіонального міжвідомчого координаційного штабу з 

питань безпеки та правопорядку. 

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. Зокрема, на офіційному порталі Львівської міської ради 

http://www.city-adm.lviv.ua розміщено 6 публікацій на дану тематику, на 

офіційному сайті Приймаючого міста Львів http://www.uefaeuro2012.lviv.ua - 4 

публікації. 

Організовано відповідну співпрацю з Львівським обласним відділенням 

Українського фонду "Реабілітація інвалідів" у рамках реалізації проекту 

"Respect inclusion. Футбол без обмежень". Надано практичну допомогу щодо 

можливості відвідування особами з обмеженими фізичними можливостями 

урочистої церемонії відкриття Львівського стадіону по вул. Стрийській - 

кільцевій дорозі та перегляду міжнародного футбольного матчу між збірними 

командами України та Австрії. Прийнято участь у моніторингу пристосування 

спортивних об'єктів та інфраструктури м. Львова до користування нею 

інвалідами під час проведення ЄВРО 2012 організованому ВГО "Всеукраїнська 

профспілка працездатних інвалідів". 

У взаємодії з правоохоронними та іншими державними органами 

проводилась робота щодо впровадження в життя Інтегрованої концепції 

забезпечення безпеки і правопорядку під час підготовки та проведення в 

Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, яка 

http://www.city-adm.lviv.ua/
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схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2008  №1244-р 

(із змінами, внесеними згідно з розпорядженням КМУ від 11.11.2009  №1330-р). 

У рамках організації безпеки офіційних місць розроблено схему 

організації відеоспостереження фан-зони на проспекті Свободи, відпрацьовано 

специфікацію обладнання, обраховано прогнозований кошторис витрат. 

Проведено аналіз запровадження об'єктових систем відеоспостереження в 

офіційних місцях ЄВРО 2012, спільно з УСБУ відпрацьовано рекомендації 

керівникам об'єктів щодо покращення об'єктового відеоспостереження. 

Відповідно до рекомендацій УСБУ у Львівській області, управління з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР з 

персоналом департаменту "ЄВРО 2012" протягом грудня 2011 року проведено 

навчально-роз'яснювальну роботу щодо ознайомлення з алгоритмом дій 

посадової особи при отриманні інформації про вчинення (загрозу вчинення) 

діяння з ознаками терористичного характеру. 

Протягом 2011 року постійно здійснювалися та проводилися: 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, УСБ 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 різного роду 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 щодо громадського порядку та безпеки під час змагань. 

 

ЛКП "Агенція з підготовки м. Львова до чемпіонату Європи з футболу 

2012" - протягом 2011 року було здійснено: 

1. Інформаційна політика та PR 

- створено сайт Приймаючого міста - єдине джерело найдостовірнішої та 
найактуальнішої, постійно оновлюваної інформації про підготовку та 

проведення у м. Львові до чемпіонату Європи з футболу 2012 року; 

- станом на кінець 2011 року сайт Приймаючого міста нараховує понад 
7600 відвідувачів на місяць, 255 - на день, 645 лайків у Facebook, 50+ друзів 

Вконтакті (від 1 грудня); 

- створено та розміщено банер Сайту Приймаючого міста Львів на таких 
сайтах: Офіційний портал ЛМР, UEFA.com, MyReport.com.ua, Visit.Net, 

Lviv.Travel, 

- здійснено переклад сайту англійською мовою; 
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- написано 152 новини про підготовку Львова до чемпіонату Європи з 
футболу 2012 року; 

- 301 новина, що стосуються підготовки та проведення у м. Львові до 
чемпіонату Європи з футболу 2012 року додана на сайт Приймаючого міста; 

- організовано 11 прес-конференцій; 

- надано понад 70 коментарів на радіо та понад 50 коментарів на 
телебачення; 

- підготовлено та надіслано 62 листи, що стосуються інформаційної 
політики Приймаючого міста Львів; 

- підготовлено 8 відповідей на інформаційні запити від ЗМІ; 

- організовано прес-тур для закордонних представників ЗМІ у вересні 2011 

року 

- взято участь у прес-турі до Приймаючого міста Донецьк; 
- організовано 14 виїздів на стадіон під час його спорудження; 
- проведено конкурс та визначено двох медіа-партнерів Приймаючого 

міста Львів - Радіо Люкс та газету Експрес; 

- підготовлено договір з медіа-партнерами, здійснено його переклад, 

погоджено в УЄФА, внесено правки та підписано договір з радіо-партнером; 

- взято участь у конференції Press Euro у Вроцлаві та зроблено презентацію 
підготовки приймаючого міста Львів до чемпіонату Європи з футболу 2012; 

- приймали участь в організації прес-туру представників закордонних ЗМІ 

до Львова в рамках святкування 1 року до початку Турніру; 

- розроблено промоційний журнал Приймаючого міста Львів в рамках 1 рік 
до Турніру. 

- Березень - квітень 2011 року - організовано зйомку промоційних сюжетів 
про Львів для польського телебачення. Організовано зйомки 2 сюжетів про 

Львів - 1. Львів приймаюче місто, 2. Львів - культурна столиця України. 

Сюжети впродовж тижня 5разів ротувались на польських каналах: Сапа1+. 

Sport 

- Травень 2011 року - Організовано прийом представників Нідерландської 
торгівельної місії у Львові - презентація міста, візит на стадіон 

- Серпень 2011 року. Організовано зйомки відео про Львів для презентації 
на фінальному жеребкуванні. Організовано конкурс на кращу сім'ю для 

проморолика. Відео було представлено 2 грудня у Києві на фінальному 

жеребкуванні. 

2. Набір, навчання, мотивація та координація діяльності волонтерів 

- Розроблено Програму навчання волонтерів правил безпеки. Виготовлено 
30 білбордів, 20 сітілайтів, 1 брендмауер. Складено посібник для волонтерів 

- Лютий 2011 року - забезпечено участь Приймаючого міста у III 

Міжнародній конференції Українського форуму благодійників "Волонтерство - 

шлях до благодійності для кожного". Представлено Концепцію волонтерської 

служби приймаючого міста Львова. 

- Березень 2011 року - розпочато кампанію "Стань волонтером для Львова". 
Організовано Всеукраїнський круглий стіл "Роль громадськості та 

волонтерського руху студентів в успішному проведенні фінальної частини 
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Чемпіонату Європи з футболу 2012 в Україні і місті Львові" - участь взяли 

представники всіх внз Львова, ГО Львова, Національного агентства, всього 70 

учасників. Організовано лекції у бібліотеках Львова в рамках програми 

"Бібліоміст" 

- Квітень 2011 року - співорганізація та участь у щорічному круглому столі 

"ЄВРО 2012. Проблеми і перспективи". Участь взяли: представники Львівської 

обласної державної адміністрації, Львівської міської ради, члени федерації 

футболу Львівщини, науковці, викладачі, всього 30 осіб; 

- Травень 2011 року - організовано семінар "Формування толерантності в 
контексті підготовки України до УЄФА ЄВРО 2012™". Захід організовано 

спільно з Східно - європейським інститутом розвитку та представництвом ім. 

Фрідріха Еберта в Україні. Участь взяли керівники ГО Львова, найактивніші 

волонтери, представники МНС, етнічних меншин, всього 50 учасників. 

- Червень 2011 року - організовано науково-практичну конференцію 

"УЄФА ЄВРО 2012™ - наш спільний шанс". Участь взяли керівники ГО 

Львова, волонтери, журналісти, представники місцевого самоврядування всього 

90 учасників. 

- Липень 2011 року - Організовано "Мовний табір для волонтерів". Мета - 

вдосконалити рівень англійської мови та популяризувати волонтерський рух. 10 

волонтерів - з Європи, 60 волонтерів приймаючого міста. Тривалість - 2 тижні. 

- Вересень 2011 року - Організація кампанії з набору волонтерів. 
- Жовтень 2011 року - Організація волонтерської служби на відкриття 

стадіону. Загальна кількість учасників - 1500. 

- Жовтень 2011 року - Залучення Ольги Фреймут та Ігоря Худобяка до 

промоції волонтаріату та присвоєння їм статусу "почесних волонтерів". 

- Листопад 2011 року - Відкриті лекції проведено для студентів таких ВНЗ: 
Католицький університет, Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності, НУ "Львівська політехніка", факультет міжнародних відносин 

ЛНУ ім.І.Франка. 

- Грудень 2011 року - проведено навчання інтерв'юерів. 
- Протягом року - волонтери залучалися до всіх заходів, що відбулися у 

Львові. 

- Станом на 31 грудня 2011 року залучено 650 волонтерів. 
3. Організація та проведення заходів та діяльності, спрямованих на 

популяризацію Чемпіонату Європи з футболу 2012 та футболу загалом, до, під 

час та після проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012. 

Протягом 2011 року було організовано та співорганізовано наступні заходи: 

- лютий 2011 року - святкування 500 днів до початку УЄФА ЄВРО 2012™. 

Проведення вікторини на радіо, в інтернеті та на вулицях Львова; 

- березень 2011 року - проведення Lviv Euro 2012 Fashion Day - конкурсу 
молодих дизайнерів на тему футболу та чемпіонату Європи з футболу 2012 

року. Переможниця конкурсу Оля Романова стала другом ЄВРО 2012. Рекламна 

кампанія заходу включала розробку, створення та розміщення біл-бордів, сіті-

лайтів, афіш, аудіо ролика на радіо, проведено розіграш запрошень у 
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соціальних мережах, на сайті і радіо. Було залучено 15 волонтерів. За 

підсумками заходу було змакетовано і надруковано фотокнигу. 

- квітень 2011 року - спів організовано конференцію на тему Фан-

посольств. 

- квітень 2011 року - святкування дня Українського футболу. Захід 

проведений спільно з Федерацією футболу у Львівській області. Центром 

Львова відбувся парад дитячих футбольних команд і футбольні ігри. 

- травень 2011 року - співорганізація Святкування дня міста Львова. В 

рамках святкового параду одна із частин була присвячена УЄФА ЄВРО 2012™. 

На автомобільному подіумі були представлені моделі у вбраннях футбольної 

тематики, а також футбольні вболівальники з прапорами (використання 

комбінованого логотипу приймаючого міста). Спільно з управлінням культури 

та відділом спорту було проведено спортивне свято до Дня Львова. Також було 

представлено танцювальний футбольний виступ. 

- травень 2011 року - Співорганізовано 5-тий міжнародний фан-фестиваль 

для футбольних вболівальників "ЄВРОФАН 2011" - інформаційна підтримка, 

залучення волонтерів. 

- червень 2011 року - організовано святкування року до початку чемпіонату 
Європи з футболу 2012 року. В рамках святкувань відбулося встановлення 

годинника зворотного відліку до початку чемпіонату, нагородження 

переможців фінальної частини кубку Львова серед загальноосвітніх шкіл 

"Котим'яч", святковий концерт та частування тортом виготовленим у формі 

футбольного поля. На території свята всі охочі могли зіграти у настільний 

футбол, розмалювати футбольний банер, та виграти подарунки від компанії 

Coca-Cola. Електронний годинник зворотного відліку було розміщено на 

електронних інформаційних кіосках біля ЛМР та пам'ятника Д.Галицькому. 

- червень 2011 року - співорганізовано День Молоді - в рамках 

загальноміського святкування, спільно з Асоціацією любительського футболу 

Львівщини проведено спортивні ігри Квадрат, змагання з футболу і конкурси. 

- липень 2011 року - організовано реконструкцію першого в історії України 
та Польщі футбольного матчу. Квест на футбольну тему, показ фотографій 

старого Львова, виступ оркестру і музичного гурту. У заході взяли участь 

міський голова Львова та друзі ЄВРО 2012. 

- серпень 2011 року - співорганізовано Першу пивну олімпіаду серед 

професіоналів. 

- серпень 2011 року - номінація "Спортивний чобіток" фестивалю 

LeoFlower на найкращу композицію, присвячену УЄФА ЄВРО 2012™. 

- вересень 2011 року організовано відкритий урок, присвячений чемпіонату 
Європи з футболу 2012 року "Ми господарі Євро", за участі А.Садового та 

М.Лубківського у Львівській лінгвістичній гімназії. Для дітей також виступили 

талісмани Турніру. 

- вересень 2011 року - участь у щорічному Ярмарку спортивних 

можливостей. 

- вересень 2011 року -разом з ФФУ у Львівській області в організовано 

фінал турніру "Шкіряний м'яч". 



111 

 

- вересень 2011 року - спів організовано Футбольний турнір "Надія на Євро 
2012", відповідно до регламенту змагань була відібрана команда (Школа- 

інтернат № 2) для участі в Польському Міжнародному футбольному чемпіонаті 

серед дітей з неповноцінних сімей "Надія на Євро 2012", для забезпечення 

участі команди у змаганні було залучено спонсора, який забезпечив оплату 

транспортних послуг (Львів-Варшава, Варшава-Львів). Також було забезпечено 

допомогу та підтримку у виготовленні віз. За підсумками змагання команда 

Школи-інтернат № 2, яка представляла на змаганні Україну, посіла 1-е місце. 

- жовтень 2011 року - організовано та проведено за підтримки компанії 

McDonald's змагання Кубку Львова серед загальноосвітніх шкіл "Котим'яч", 

"На зустріч ЄВРО" та творчого конкурсу серед учнів 1-4 класів 

загальноосвітніх шкіл Львова. 10 учнів з команди, яка перемогла у 

футбольному турнірі, а також 20 переможців творчого конкурсу 

супроводжуватимуть футболістів матчів УЄФА ЄВРО 2012™ на Арені Львів. 

- жовтень 2011 року - агенція стала співорганізатором екологічного 

проекту EcoFan компанії Coca-Cola, проведено першу акцію в рамках проекту, 

організовано прес-конференцію. 

- листопад 2011 року - агенція стала співорганізатором проекту Fair Play - 
було здійснено відбір шкіл, які стануть учасниками проекту - системи навчань 

для футбольних тренерів. 

- жовтень - грудень 2011 року організовано та проведено районну частину 
Кубку Львова серед загальноосвітніх шкіл "Котим'яч" у вікових категоріях 5-6, 

7-8 та 9-11 класи, у якому взяло участь понад 4 500 школярів. 

- грудень 2011 року організовано спільний перегляд Фінального 

жеребкування УЄФА ЄВРО 2012™ для молоді в ресторанах McDonalds та для 

бізнес-середовища Львова в Хмільному домі Роберта Домса. 

- грудень 2011 року - агенція стала співорганізатором проекту "Легенди 

Львова", організовано прес-конференцію, виїзд до школи Новаківського, 

отримано дозвіл на розміщення металевих конструкцій, забезпечено надання 

митцям куль. 

- створено промоційний стенд та рекламний спайдер ПМ Львова. 

- взято участь у підготовці концепції перед матчевих церемоній. 
- підготовлено презентацію пропозицій для спонсорів Турніру. 
- взято участь у робочій зустрічі приймаючих міст у Мюнхені та 

Нюрнберзі (Німеччина), 21-24 вересня 2011 року. 

- Крім відео, яке презентувало Львів на стенді міста під час фінального 
жеребкування - виготовлено сувенірні магніти Приймаючого міста Львів; 

- підготовлено перше читання концепції розважальної програмну фан-зоні. 

4. Виготовлення, постачання та монтаж додаткових засобів для здійснення 

ознакування міста Львова згідно з відповідними вимогами до забезпечення 

естетичного вигляду, а також шаблонами оформлення, визначеними УЄФА. 

- Лютий - жовтень 2011 року - Розроблено Концепцію оформлення 

приймаючого міста. Визначено місця для розміщення інформації на соціальних 

правах - білбордів, сітілайтів, брандмауерів, холдерів, прапорів. Ініційовані та 

подані на розгляд виконавчого комітету відповідні рішення, які були прийняті. 
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- Лютий-грудень 2011 року - Організовано соціальні кампанії для промоції 

Турніру. Оформлено місто промоційними матеріалами з нагоди: Початок 

продажу квитків (лютий - березень), 1 рік до Турніру (травень - червень), 

Приїзд делегації УЄФА на чолі з М. Платіні (вересень), Фінальне жеребкування 

(листопад - грудень). 

- Липень 2011 року - Організація семінару "Проведення УЄФА ЄВРО 

2012™ у Львові: нові можливості для ринку зовнішньої реклами". Проведено 

зустріч з власниками рекламних конструкцій Львова або їх уповноваженими 

представниками - 30 учасників. Під час зустрічі надано інформацію про 

зобов'язання міста в частині розміщення соціальної та комерційної реклами під 

час Турніру. Операторам надіслані листи з рекомендаціями дотримуватися 

"принципу чистого місця". 

- Вересень 2011 року - Розроблення Концепції оформлення залізничного 

вокзалу. Організовано робочу зустріч щодо оформлення Львівської залізниці 

під час УЄФА ЄВРО 2012™, пропозиції оформлення надано УЄФА. 

- Лютий-грудень 2011 року - Співпраця з комерційними партнерами 

Турніру, національними спонсорами Турніру щодо розміщення їхньої реклами 

у Львові під час УЄФА ЄВРО 2012. 

- Організація заходів на місцевому рівні та організація роботи офіційної 
фан-зони в місці її розміщення та координація діяльності підприємств та 

організацій регіону незалежно від форм власності у питаннях, пов'язаних із 

Чемпіонатом Європи з футболу 2012. 

- Розроблено карту інфраструктури (план-схему) фан-зони на 

Генеральному плані міста. На план-схемі позначено розташування основної 

сцени з екраном, додаткових екранів, наметів з їжею та напоями, розважальні 

активності та магазини спонсорів, інформаційні пункти, магазини приймаючого 

міста, медпункт, організаційний штаб, розташування входів, виходів, аварійних 

виходів, шляхи потрапляння обслуговуючої техніки, санітарні зони, зони для 

неповносправних та VIP-гостей. 

- Спільно зі службами швидкого реагування розроблено схеми 

розташування та патрулювання мобільних груп МНС, МВС та медиків. 

Визначені місця евакуації фанатів в разі настання надзвичайної ситуації. 

- Визначені місця можливих джерел підключення фан-зони до міської 

електромережі. 

- Складено карту навантажень (кВт) фан-зони, відповідно до якої, спільно з 

Львівськими міськими електромережами (ПАТ "Львівобленерго"), розроблено 

нову схему електрифікації фан-зони з новими джерелами живлення. Під час 

реконструкції проспекту Свободи Львівськими міськими електромережами 

проведено більшу частину робіт по реалізації проекту електрифікації фан-зони. 

- Спільно з спеціалістами по проведенню електромонтажних робіт 

складено схему розгалуження електромережі для забезпечення живлення усіх 

елементів інфраструктури фан-зони. Розроблені також схеми додаткового 

(аварійного живлення) основних інфраструктурних елементів фан-зони. 

- Проведено роботи з забезпечення водопостачання та водовідведення у 
фан-зоні. Спільно з ЛМКП "Львівводоканал" (відділами каналізаційних та 
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водопровідних мереж) визначені місця усіх можливих джерел водопостачання 

(гідранти, внутрішньо будинкові мережі) та водовідведення (каналізаційні 

колодязі, дощоприймачі) на території фан-зони. Відповідно до отриманих 

даних складено схему з розташування усіх комунікацій. 

- Локалізовано місця розташування усіх пожежних гідрантів на території 
фан-зони та на прилеглих територіях. ЛМКП "Львівводоканал" здійсненна 

перевірка вищезгаданих гідрантів на предмет несправностей. Частину 

несправних гідрантів відремонтовано. 

- Надано запит у ЛМКП "Львівводоканал", відповідно до якого отримано 

технічні умови на водопостачання та водовідведення інфраструктурних об'єктів 

фан-зони. 

- Створена 3D модель фан-зони з деталізацією усієї інфраструктури. 

- Відповідно до усіх напрацювань оновлена концепція фан-зони, а також 

створено концепцію управління фан-зоною (концепція інфраструктури та 

гостинності). 

- Проведено пошук та робота з постачальниками необхідних товарів та 
послуг для створення фан-зони (огорожа, сценічне обладнання, офісні 

контейнери, санітарні контейнери, рекламні конструкції, обладнання для 

електрифікації та водопостачання фан-зони, тентові конструкції для VIP-зони 

та зони харчування фан-зони, проектно-кошторисні та монтажні роботи по 

водопостачанню, водовідведенню та електропостачанню). 

- На основі отриманих даних складено бюджет закупівлі товарів та послуг 
для офіційної фан-зони. 

- На основі проведеної роботи із офіційними спонсорами складено 
концепцію спонсорських активностей на території фан-зони. 

- Відповідно до вимог наданих УЄФА, щодо місць облаштування КПК, 
було проведено моніторинг території навколо стадіону. Спільно з Галицькою 

районною адміністрацією та управлінням архітектури департаменту 

містобудування Львівської міської ради було визначено перелік потенційно 

можливих місць для КПК. 

- Підготовлено п'ять потенційних місць розташування КПК з 

викопіюванням місцевості: пл. Данила Галицького (перед Ляльковим театром), 

вул. Коперника - вул. В. Стефаника (біля бібліотеки ім. В. Стефаника), пл. Св. 

Теодора (за нічним клубом "Міленіум"), вул. Підвальна, 2 (територія СЗШ № 

8). 

 

Управління туризму - у 2011 році місто було представлено на таких 

міжнародних туристичних виставках: 

- міжнародна туристична біржа "ІТВ 2011" (м. Берлін, 9-13 березня 2011 

року), на якій експозиція міста Львова зайняла 6 місце; 

- міжнародна спеціалізована туристична виставка "UITT 2011" (м. Київ, 23-

25 березня 2011 року); 

- IV Туристична виставка-презентація "Харків: Партнерство в туризмі" у 

рамках Щорічного туристичного форуму (м. Харків, 15-16 квітня 2011 року); 

- ТурЕКСПО (м. Львів, 12-14 жовтня 2011 року); 
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- INWETEX - CIS TRAVEL MARKET (м. Санкт-Петербург, 12-14 жовтня 

2011року); 

- WTM (м. Лондон, Великобританія, 7-10 листопада 2011 року). 

 

Управління туризму взяло участь у Генеральній асамблеї та щорічній 

конференції туристичної організації "European Cities Marketing", м. Ліон, 

Франція, 08-11 червня 2011 року На даний момент Львів є єдиним українським 

містом, котре є членом даної організації.  

Продовжується співпраця у рамках заходів міст-партнерів: культурний, 

мистецький, туристичний потенціал представлено на VI Міжнародній зустрічі 

міст-партнерів у м. Фрайбург (ФРН). Взято участь в Українській туристичній 

бізнес-місії (у рамках "Українсько-польської економічної конференції"), м. 

Криниця, м. Закопане, м. Рабка, м. Краків, Польща, 12-15 квітня 2011 року У 

Харкові, Санкт-Петербурзі, Фрайбурзі стенди для львівської експозиції було 

надано безкоштовно. 

Організовано робочі зустрічі з питань розвитку туризму для членів 

делегації Асоціації малих міст України (08 квітня 2011 року та 18 грудня 2011 

року) щодо обміну інформацією, спільного планування заходів. Планується 

залучати міста Львівщини до спільних акцій, навчань (1-2 дні з львівських 

фестивалів проводити в цих містечках, популяризувати їхні акції і фестивалі, 

залучати туристичний бізнес до навчань в рамках школи "Галицька 

гостинність"). 

Управління туризму взяло участь у форумі "Санкт-Петербург - регіони 

України" (Російська Федерація, 19-21 травня 2011 року), з обговоренням 

перспектив співпраці в туристичній сфері. 

Взято участь у загальнонаціональній конференції керівників органів 

місцевого самоврядування курортних та туристичних центрів України 

"Гостинне місто" (м. Ялта, 27-29 жовтня 2011 року), за підсумками якої було 

підписано Протокол про приєднання Львова до загальноукраїнської програми 

"Національна туристична ініціатива". У рамках цієї співпраці за підтримки 

туристичного бізнесу міста Львова розміщено 35 метролайтів із рекламою-

запрошенням відвідати зимовий Львів. 

Організовано та проведено заходи щодо презентації Львова для 

представників уряду м. Санкт-Петербурга та ЗМІ цього міста під час їх візиту в 

Україну 4 червня 2011 року. 

Проведено робочу зустріч щодо покращення ефективності перетину 

державного кордону туристами і екскурсантами (14 червня 2011 року), за 

участю представників Львівської митниці, Західного регіонального управління 

Державної прикордонної служби України, ГУ МВС України у Львівській 

області та представників туроператорів Львова. Подібні зустрічі плануються і 

надалі. 

У приміщенні Львівської міської Ради відбувся Міжнародний Форум 

Ради Європи з Стратегій розвитку стійкого туризму у рамках міжнародного 

туристичного проекту "Вино. Культура. Туризм. Обміни" (6 червня 2011 року). 

В продовження Форуму відбувся п'ятиденний "Тренінг для Тренерів" з 
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розвитку Стійкого Культурного Винного Туризму під керівництвом 

спеціалістів з цілого світу, до якого було залучено 7 представників 

туристичного бізнесу Львова. 

Спільно з ГО "Етновир", представниками туристичної сфери Львова та за 

сприяння міжнародної організації "European Cities Marketing" було організовано 

третю львівську туристичну конференцію "Перемагай з Левом !" (24-25 

листопада 2011 року) на якій обговорювались питання публічно-приватного 

партнерства у туристичній сфері. Участь у конференції взяли близько 100 осіб 

із 8 країн (України, Польщі, Англії, Німеччини, Австрії, Туреччини, Росії та 

Грузії) та 16 провідних спеціалістів. 

Взято участь у серії семінарів "Стала мобільність в українських містах: 

майбутнє за велорухом", організованих управлінням зовнішньоекономічних 

відносин та інвестицій спільно з німецьким товариством з міжнародного 

співробітництва GIZ. 

Традиційно у Львові у 2011 році було проведено близько 100 туристично-

привабливих заходів і фестивалів, серед них: 

- святкова акція "Вихідні у Львові за півціни" (16-18 грудня), до участі в 

акції 2011 року зголосилось 55 учасників. Інформацію про акцію розіслано 

туроператорам, готелям, ресторанам, кнайпам, розважальним закладам не лише 

Львова, а й партнерам по всій Україні, Польщі, Росії. Було створено 

багатомовні сторінки у соціальних мережах. Загалом новина про цей захід 

облетіла близько 10000 адресатів; 

- промоційні заходи до святкування Днів Європейської спадщини (10 
вересня 2011 року) та Всесвітнього Дня туризму у Львові (27 вересня 2011 

року), спільно з відділом промоції ЛМР, організацією GIZ та представниками 

туристичного бізнесу міста, було організовано ряд промоційних заходів для 

львів'ян та гостей міста. 

Незмінною є підтримка та сприяння в організації численних львівських 

свят та фестивалів та інших промоційних заходів, наприклад "Дні Львова" в 

інших містах України та, на перспективу, за кордоном (спільно з ГО "Етновир", 

компанією "Дік Арт", управлінням культури та відділом промоції ЛМР). 

Підтвердженням найбільшого з усіх українських міст туристичного 

потенціалу є визначення туризму та ІТ-сектору двома найбільш привабливими 

кластерами розвитку міста у Стратегії підвищення конкурентноздатності 

Львова (затвердженою ухвалою Львівської міської ради від 07.05.2010 № 3460). 

Додатковим мотиваційним чинником є можливість приймати у Львові матчі 

ЄВРО 2012. 

У рамках розробки Стратегії підвищення конкурентоспроможності Львова 

(із залученням міжнародної консалтингової компанії Monitor Group) 

організована робоча група з питань розвитку туризму м. Львові, представники 

якої залучаються до розробки стратегічних напрямків розвитку туризму: 

спільних проектів, у т. ч. проектів для вирівнювання туристичних потоків у 

міжсезоння. Віднедавна до співпраці також активно залучаються члени 

новоствореної ГО "Туристичний альянс м. Львова". 
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Продовжено роботу над туристичним ознакуванням міста. Подано 

пропозиції щодо назв зупинок туристичного транспорту. Надалі 

проводитиметься робота для покращення туристичної інфраструктури в т.ч. 

пристосування туристичної інфраструктури для потреб неповносправних осіб. 

Управлінням туризму департаменту "ЄВРО 2012" спільно з відділом кадрів 

у рамках програми "Перший кар'єрний крок" проведено серію тренінгів для 

студентів "Практики туристичного бізнесу", які відвідало більше 500 студентів 

та інших зацікавлених осіб та для проведення яких було запрошено 28 

провідних фахівці туристичного і готельного бізнесу. Метою цих тренінгів є 

формування середовища молодих професіоналів, ознайомлення із сучасними 

потребами та вимогами туристичної індустрії, застосування на практиці вмінь 

та знань. Студенти та випускники ВНЗ профільних спеціальностей України, а 

також молоді фахівці залучаються до всіх напрямків роботи управління 

туризму ЛМР через проходження практики та стажування. 

Постійно проводиться робота із волонтерами (ЦРТ): проект "Я знаю Львів- 

спитай мене!" (травень, серпень 2011), виставка фото "Львів усміхнений" 

(травень 2011), квести для самостійно подорожуючих туристів (липень 2011). 

Управління туризму департаменту "ЄВРО 2012" постійно сприяє 

проведенню та набору учасників шести курсів екскурсоводів та гідів- 

перекладачів у місті Львові задля підвищення кваліфікації фахівців 

туристичного супроводу. Львівською міською радою проводиться робота з 

впорядкування екскурсійної діяльності через контроль фахівців туристичного 

супроводу працівниками управління муніципальної дружини м. Львова. 

Контроль за екскурсійною діяльністю проводиться вперше в Україні, ведеться 

реєстр реально працюючих фахівців туристичного супроводу. Управління 

туризму Львівської міської ради на підставі розгляду поданих заяв безкоштовно 

видало понад 400 бейджів Львівського зразка. Більш ніж 60 екскурсоводів та 

гідів-перекладачів вже отримали бейджі повторно. 

Створено та постійно наповнюється єдина база даних туристичної 

інфраструктури та база даних екскурсій по Львову та області (ЦРТ). 

Управлінням туризму постійно готуються інформаційні матеріали для 

іноземних та українських ЗМІ. Здійснюється переклад інформаційних бюлетнів 

іноземними мовами. 

Реалізуються проекти інформування туристів, гостей та мешканців міста 

про культурно-мистецькі та туристичні події: 

- розповсюдження карт міста; 
- розповсюдження щомісячного інформаційного календаря подій "ОТ-ОТ"; 

- буклет "Львів - столиця фестивалів 2011" є новинкою перспективного 

інформування. PDF-версію (українською, англійською, німецькою мовами) 

розіслано представникам тур-бізнесу Львова для інформування партнерів в 

Україні та за кордоном; 

- промоційна кампанія "Львів: з ним варто познайомитись" - реклама 

основних фестивалів і подій; 
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- постійне оновлення інформації туристичних рубрик на офіційному сайті 
ЛМР www.city-lviv.ua (у т. ч. адміністрування даних рубрик), www.lviv.travel та 

на спеціалізованих фестивальних сайтах; 

- інформація про місто та найактуальніші події регулярно додається до 
бортових журналів та оголошується на бортах літаків Австрійських авіаліній; 

- спільно з туристичними операторами за фінансової підтримки німецького 
товариства з міжнародного співробітництва GIZ розроблено промоційний 

Каталог міста, який буде презентовано на ІТВ 2012. 

Інтернет - це колосальний інформаційний ресурс і дуже дієвий спосіб 

просування туристичного продукту, тож інформація про Львів на українській, 

російській, англійській мовах уже розміщена на багатьох туристичних сайтах 

України, Росії, Білорусії, Німеччини. Постійно ведеться пошук нових 

туристичних порталів в Україні та за кордоном для розміщення інформації про 

місто. 

Продовжувалася робота над туристичним ознакуванням міста, у т. ч. над 

проектом ознакування туристично-привабливих об'єктів. Пріоритетним 

напрямком надалі є пристосування туристичної інфраструктури для потреб 

неповносправних осіб. 

Був здійснений переклад інформації з експозиції 16 залів історичного музею 

на англійську мову (ЦРТ) для збільшення туристичної привабливості та 

доступності музеїв міста. Проект продовжуватиметься. 

ЛКНП "Центр розвитку туризму м. Львова" забезпечував комплекс 

інформаційних послуг для туристів. Центр туристичної інформації працює, в 

основному, з самостійно подорожуючими туристами. Протягом 2011 року ТІЦ 

відвідало 17927 осіб, з них 43 % туристів з України, зокрема, з Києва, Донецька, 

Одеси, Тернополя, Івано-Франківська, Полтави, Харкова та Запоріжжя, 57 % - 

іноземці з таких країн як Росія, Польща, Німеччина, США, Великобританія, а 

також туристи з Франції, Нідерландів, Канади, Фінляндії, Китаю, Марокко, 

Іспанії, Італії, Австрії, Швейцарії, Ізраїлю, Норвегії та Данії. Центр адмініструє 

роботу сайту www.touristinfo.lviv.ua. 

У 2011 року проведена робота з погодження відкриття туристичних 

інформаційних пунктів (ТІП) в аеропорту та на залізничному вокзалі (відкриття 

планується у 2012 році) 

Щодо самих туристів, то згідно з проведеними дослідженнями понад 50 % 

людей, які відвідують Львів, приїжджають сюди саме на відпочинок. Близько 

10 % - відвідати друзів та родичів. З кожним роком зростають такі різновиди 

туризму як проща, навчання та лікування. Традиційно у нашому місті їх 

приваблює архітектура, культура та традиції, які зберігаються у місті, а також 

те, що туристи вважають наше місто безпечним для відвідин та відзначають 

гостинність та вічливість львів'ян. Окрім цього, все більше туристів вважають, 

що відвідати Львів - це престижно. 

Щодо львів'ян, то понад 60 % з них позитивно ставляться до того, що місто 

обрало туризм як одну з пріоритетних галузей (дані соціологічного 

дослідження, яке проводив Центр вивчення громадської думки КУ "Інституту 

міста"). 

http://www.city-lviv.ua/
http://www.lviv.travel/
http://www.touristinfo.lviv.ua/
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Управління капітального будівництва 

 

Управління капітального будівництва здійснює функції замовника та 

забезпечує реалізацію державної та місцевої політики у галузі будівництва, 

реконструкції та ремонту об'єктів міського господарства.   

У своїй роботі протягом 2011 року управління керувалося ухвалою 

міської ради від 10.03.2011  № 237 "Про внесення змін до міського бюджету м. 

Львова на 2011 рік і затвердження переліків об'єктів, видатки на які у 2011 році 

будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. 

Львова та цільового фонду розвитку соціальної інфраструктури м. Львова" зі 

змінами та доповненнями, наказами Національного агентства з питань 

підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 

року з футболу щодо здійснення видатків за бюджетною програмою 

"Будівництво, реконструкція та ремонт автомобільних доріг комунальної 

власності у містах проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року 

з футболу" зі змінами та доповненнями, іншими розпорядчими документами. 

Відповідно до вищезазначених документів для управління у 2011 році було 

затверджено видатки в сумі 316,732 млн. гривень, з яких: 

- за рахунок бюджету розвитку міського бюджету - 146,165 млн. гривень; 

- за рахунок запозичених у 2010 та 2011 роках коштів для виконання 

Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної 

частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (робіт з будівництва, 

реконструкції та ремонту автомобільних доріг комунальної власності у м. 

Львові) - 75,0 млн. гривень.  

- за рахунок субвенції з Державного бюджету України на будівництво, 

реконструкцію, ремонт та утримання вулиць та доріг комунальної власності у 

м. Львові - 40,0 млн. гривень; 

- за рахунок коштів Державного бюджету України у 2011 році для 

виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні 

фінальної частини чемпіонату європи 2012 року з футболу (робіт з будівництва, 

реконструкції та ремонту автомобільних доріг комунальної власності у м. 

Львові, а також трамвайних і тролейбусних ліній) - 53,0 млн. гривень; 

- видатки цільового фонду розвитку соціальної інфраструктури - 2,1278 

млн. гривень; 

- інших джерел фінансування (інвесторські кошти) - 0,4388 млн. гривень. 

Структура капітальних вкладень за 2011 рік за рахунок коштів з усіх 

джерел фінансування:  

Джерела 

фінансування 

План 2011 року 

млн. грн. 

Виконання млн. 

грн. 

Фінансування 

млн. грн. 

Бюджет розвитку 

міського бюджету 
146,165 24,009 22,846 

Запозичені кошти 

державної підтримки 
75,000 75,000 75,000 

Субвенція 40,000 29,959 29,959 
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Державного 

бюджету України 

Державний бюджет 53,000 32,339 32,339 

Цільовий фонд 

розвитку соціальної 

інфраструктури 

2,128 0,989 0,942 

Інші джерела 0,439 0,439 0,439 

Всього 316,732 162,735 161,525 

 

У 2011 році роботи виконувались на 36 об'єктах. Протягом 2011 року 

проведено 38 процедури закупівель. За результатами їх проведення укладено 39 

договорів підряду. 

Обсяг виконаних робіт за 2011 рік за рахунок усіх джерел фінансування 

по управлінню капітального будівництва склав 162,735 млн. грн., у т. ч. в 

розрізі галузей: 

Перелік галузей План 2011 року 

млн. грн. 

Виконання млн. 

грн. 

Фінансування 

млн. грн. 

Будівництво, 

реконструкція та 

капітальний 

ремонт 

автомобільних 

доріг комунальної 

власності та 

тролейбусних 

ліній з усіх 

джерел 

фінансування 

276,040 151,587 150,755 

у т. ч. за рахунок 

коштів 

Державного 

бюджету України, 

запозичених 

коштів та коштів 

субвенції 

168,000 137,298 137,298 

Інші галузі 40,692 11,148 10,77 

Всього 316,732 162,735 161,525 

 

Шляхове господарство - всього виконано робіт на суму 151,587 млн. грн. 

Роботи велись на таких основних об′єктах: 

1. Реконструкція вул. В. Липинського (від просп. В. Чорновола до вул. Б. 

Хмельницького). Роботи розпочаті у 2010 році. У 2011 році продовжувались 

роботи з реконструкції вулиці. Реконструкцію виконано на ділянці довжиною 

2,46 км (проїжджа частина, технічні тротуари, заміна водопровідних мереж, 

встановлено два світлофорних об'єкти на перетині з вулицею 
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Замарстинівською, виконана заміна трамвайних колій на вул. Замарстинівській, 

виконано частково велодоріжки, встановлено два павільони на зупинках 

громадського транспорту). Виконано робіт на суму 34477,1 тис.гривень. 

2. Реконструкція вул. Городоцької (від вул. Кульпарківської до межі 

міста). У 2011 році виконувалася реконструкція вулиці на ділянці від вул. 

Кульпарківської до вул. Ряшівської. Реконструкцію виконано на ділянці 

довжиною 1,6 км (проїжджа частина, технічні тротуари, часткова заміна 

водопровідних мереж діам. 600мм та теплових мереж). Виконано та оплачено 

робіт на суму 17928,4 тис. гривень.  

3. Реконструкція вул. Т. Шевченка (від вул. Винниця до межі міста). 

Виконано перекладку мереж водопроводу діам. 600 мм, реконструкцію 

проїжджої частини вулиці, встановлені опори зовнішнього освітлення, 

влаштовано 5 павільйонів на зупинках громадського транспорту. 

Реконструкцію виконано на ділянці довжиною 2,87 км. Обсяг виконаних та 

профінансованих робіт - 35375,7 тис. гривень. 

4. Реконструкція вул. Зеленої (від вул. Луганської до межі міста). 

Реконструкцію виконано на ділянці довжиною 2,98 км (проїжджа частина, 

технічні тротуари, часткова заміна водопровідних мереж). Виконано робіт на 

суму 18956,6 тис. гривень. 

5. Реконструкція просп. В. Чорновола (від вул. В. Липинського до вул. 

Варшавської). Реконструкцію виконано ділянці довжиною 1,13 км (проїжджа 

частина вулиці та технічні тротуари). Виконано робіт на суму 11368 тис. 

гривень. 

6. Реконструкція вул. Пасічної (від вул. Зеленої до вул. Личаківської). 

Заміна водопровідних мереж діам. 500 та 200 мм, влаштовано нижні шари 

асфальтобетонного покриття довжиною 1,5 км.  

7. Реконструкція просп. Свободи (від вул. Городоцької до вул. М. 

Вороного), у т. ч. закупівля тротуарної плитки. Виконано реконструкцію 

ділянки проспекту від вул. Городоцької до вул. Академіка В. Гнатюка 

довжиною 0,39 км. Дорожнє покриття виконано з мозаїки, замінено покриття 

тротуарів, влаштовано велосипедну доріжку, виконано заміну водопровідних 

мереж діам. 600 мм довжиною 148 м. Обсяг виконаних та оплачених робіт - 

1932,7 тис. гривень. 

8.Капітальний ремонт тротуарів на пл. Ринок. Виконано роботи з заміни 

покриття тротуарів на суму 257,3 тис. гривень. 

9.Капітальний ремонт пл. Ринок від будинку № 2 до будинку № 10. 

Виконано роботи з перемощення бруківкою східної частини площі на суму 

263,4 тис. гривень. 

10. Капітальний ремонт вул. Галицької у м. Винники. Виконано 

капітальний ремонт ділянки магістральної вулиці м. Винники на суму 1018,8 

тис. гривень. 

11. Капітальний ремонт вул. Генерала М. Юнаківа. Капітальний ремонт 

виконано на ділянці довжиною 0,258 км. (проїжджа частина, тротуари, заміна 

водопровідних мереж). Обсяг виконаних робіт - 1878,6 тис. гривень. 

12. Капітальний ремонт вул. В. Винниченка. Для оптимізації дорожнього 
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руху на вул. Підвальній виконано капітальний ремонт дорожнього покриття 

ділянки вул. В. Винниченка для здійснення руху в односторонньому напрямку. 

Виконано робіт на суму 294,3 тис. гривень. 

 

Окрім того, виконувалися роботи на об'єктах вулично-шляхової мережі, 

зокрема: 

Будівництво вул. Ряшівської (від вул. Є. Патона до вул. Кульпарківської з 

транспортними розв'язками). Частково виконані роботи з влаштування 

колектора дощової каналізації довжиною 810 м/п з гофрованої безнапірної 

труби діам. 1000 мм, влаштовано 11 шт. колодязів діам. 2000 мм, влаштовано 

16 шт. колодязів діам. 800 мм для дощоприймачів та виконано підключення 

гофрованою безнапірною трубою діам. 300 мм довжиною 220 м/п. Влаштовано 

дорожнє корито на площі 25 тис. кв. м, підстилюючий шар з піску на площі 17 

тис. кв. м, шар основи з щебеню фр. 40-70 мм. на площі 15 тис. кв. м, 

влаштовано шар основи щебенево-цементної суміші на площі 12 тис. кв. м.  
Будівництво вул. В. Вернадського (від просп. Червоної Калини до вул. 

Стрийської). Виконано ділянку вул. В. Вернадського від вул. Стрийської до 

проїзду № 8 (заїзд до стадіону), влаштовано нижні шари дорожнього покриття 

вулиці, водопровідні мережі. 

Будівництво тролейбусних ліній - роботи велись на об′єкті "Тролейбусна 

лінія по вул. Науковій від вул. В. Симоненка до вул. Стрийської (будівництво)". 

Роботи розпочаті у 2010 році, зокрема були встановлені опори для монтажу 

контактної мережі тролейбуса. У 2011 році виконувались роботи з монтажу 

кронштейнів, підвісів, контактної мережі, прокладено кабельну ЛЕП від тягової 

підстанції до тролейбусної лінії на вул. Науковій. Довжина тролейбусної лінії - 

5,1 км в одноколійному вимірі. Виконано робіт у 2011 році на суму 2339,1 тис. 

гривень. 

У 2011 році виконано проектні роботи 48 об'єктів на суму 10,1 млн. грн., 

зокрема:  

Реконструкція вулиць з коліями трамвайного маршруту № 2 та № 6, а 

саме:  

- вул. С. Бандери (від вул. Генерала Т. Чупринки до вул. М. Коперника); 

- вул. М. Коперника (від вул. С. Бандери до школи № 9); 

- вул. Личаківської (від вул. І. Мечникова до вул. Пасічної), з кільцем 

розвороту трамвая; 

- вул. Чернівецької, з кільцем розвороту трамвая; 

- вул. Городоцької (від вул. Т. Шевченка до вул. Шпитальної); 

- вул. Б. Хмельницького (від пл. Князя Ярослава Осмомисла до вул. 

Мулярської); 

- вул. Замарстинівської (від вул. Мулярської до вул. Гайдамацької); 

- вул. Гайдамацької (від вул. Замарстинівської до вул. Б. Хмельницького); 

- вул. Б. Хмельницького (від вул. Гайдамацької до вул. Промислової); 

- вул. Промислової (від вул. Б. Хмельницького до вул. Волинської). 

Виконано також проект на будівництво трамвайної лінії у житловий 

масив "Сихів" (від вул. Угорської до вул. В. Вернадського), а також проекти на 
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ряд об'єктів реконструкції вуличної мережі у місті та будівництва тролейбусних 

ліній. 

Інші об'єкти та заходи - роботи велись на 14 об′єктах, основні з яких: 

1. Реконструкція приміщення стоматполіклініки на просп. Червоної 

Калини під Сихівську районну адміністрацію. Виконано реконструкцію 

приміщень перших трьох поверхів будівлі для Сихівської райадміністрації. 

Здано в експлуатацію 1877,9 кв. м загальної площі приміщень при загальній 

площі споруди 5600 кв. м. Виконано також роботи з оздоблення 

конференцзалу. У 2011 році виконано робіт на 1003,3 тис.гривень. 

2.Капітальний ремонт даху та системи електропостачання на вул. 

Академіка О. Богомольця, 9. Виконано роботи з влаштування мансардного 

поверху корисною площею 120 кв. м, оздоблювальні роботи приміщень, а 

також замінено систему електропостачання споруди. Виконано робіт на суму 

421,5 тис.гривень. 

3. Реставраційно-ремонтні роботи церкви св. Іллі на вул. Дорога 

Кривчицька - виконано заміну покриття бані церкви на мідне – 144 кв. м. 

Виконано робіт на 223,8 тис.гривень. 

4. Реставраційно-ремонтні роботи покрівлі церкви Пресвятої Богородиці 

на вул. Богданівській – виконана заміна покриття даху церкви на мідне - 130 кв. 

м. Виконано робіт на 232,5 тис.гривень.  

5. Палац Любомирських на пл. Ринок, 10 - реставраційно-ремонтні роботи 

- виконано оздоблення фасаду, заміну частини вікон будівлі, заміну покрівлі з 

оцинкованої бляхи 380 кв. м. Виконано робіт на 452,2 тис.гривень. 

6. Реконструкція та ремонтно-реставраційні роботи (першочергові 

аварійні роботи) пам'ятки архітектури XX ст. - адміністративної споруди на 

вул. П. Саксаганського, 13. Виконано роботи з заміни дахових конструкцій з 

влаштуванням покрівлі з черепиці – 460 кв. м покриття. Профінансовано робіт 

на 200 тис. гривень. 

7. Катедральний собор Пресвятої Богородиці на вул. М. Грушевського у 

м. Львові (заміна вікон) – виконана заміна 6 вікон-вітражів собору на суму 

128,4 тис.гривень. 

8. Реставрація меморіальної колони біля церкви св. Андрія на пл. 

Соборній. Виконано роботи з реставрації колони на суму 253,7 тис.гривень. 

9. Реконструкція будинку на просп. Т. Шевченка, 17/19. Виконано 

роботи з заміни вікон на суму 212,3 тис.гривень. 

 

Впродовж 2011 року управління капітального будівництва здійснювало 

супровід по 52-х судових справах, з них: 41 справа розглядалась у порядку 

господарського судочинства, 2 справи у порядку цивільного судочинства, 9 

справ у порядку адміністративного судочинства. Більшість справ, які 

розглядались господарськими судами у 2011 році, це справи майнового 

характеру (про стягнення заборгованостей за договорами підряду та на 

проведення проектно-вишукувальних робіт), окрім того, справи про 

відшкодування матеріальної та моральної шкоди, про стягнення штрафів. 
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Протягом 2011 року здійснювались перевірки використання коштів 

контролюючими органами, зокрема контрольно-ревізійним управлінням у 

Львівській області, прокуратурою міста Львова, Антимонопольним комітетом 

України, Львівським обласним управлінням боротьби з організованою 

злочинністю, Львівським обласним управлінням боротьби з економічною 

злочинністю. Суттєвих порушень використання коштів не виявлено. Виявлені 

порушення оперативно були усунені під час перевірки.  
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Управління охорони історичного середовища 

 

У 2011 році управління охорони історичного середовища виконувало функції 

замовника на проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках 

архітектури національного та місцевого значення: 

- реставрація Вірменського Собору (опрацьовано проектно-кошторисну 

документацію на реставраційно-ремонтні роботи подвір'я (51,1 тис. грн.)  

- реставраційно-ремонтні роботи даху костелу Петра і Павла ордену 

Єзуїтів на вул. Театральній,11 (1000,7 тис. грн.); 

- ремонтно-реставраційні роботи храму св. Івана Хрестителя на пл. Старий 

Ринок (213,5 тис. грн.); 

- ремонтно-реставраційні роботи житлового будинку на вул. Краківській, 

14 (298,35 тис. грн); 

- проектно-кошторисна документація реставрації балконів житлових 

будинків - пам'яток архітектури (58,1 тис. грн.); 

- ремонтно-реставраційні роботи церкви свв. Єлизавети та Ольги на пл. М. 

Кропивницького, 1 (1,1 тис. грн.); 

- реставраційно-ремонтні роботи будинку страхового товариства "Дністер" 

на вул. Руській, 20 (7,4 тис. грн.). 

  

Також проводився нагляд за веденням ремонтно-реставраційних робіт та 

надання консультацій на об'єктах: церква св. Іллі (вул. Кривчицька дорога); 

палац Любомирських (пл. Ринок, 10); житлові будинки на просп. Свободи №№ 

41, 43; пл. С. Яворського, пл. Ринок, вул.Староєврейська (впорядкування та 

замощення); просп. Т. Шевченка, 10, вул. М. Коперника, 1 (аптека) тощо. 

З метою охорони об'єктів культурної спадщини протягом 2011 року: 

- проведено близько 800 перевірок дотримання фізичними та юридичними 
особами вимог пам'яткоохоронного законодавства; 

- укладено 308 охоронних договорів з власниками (користувачами) 

пам'яток архітектури та укладено 105 попередніх договорів про укладення у 

майбутньому охоронних договорів з користувачами (орендарями) пам'яток 

архітектури;  

- скеровано у районні адміністрації та інші установи 257 листів про 
притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності за порушення 

пам'яткоохоронного законодавства, 

- складено 105 протоколів про адміністративне правопорушення у сфері 
охорони культурної спадщини та сформовано адміністративні справи. 

Внаслідок накладання штрафних санкцій до міського бюджету надійшло понад 

38 тис. грн.; 

- взято участь у розгляді 53 судових справ та подано понад 20 звернень до 
правоохоронних органів та установ стосовно вжиття заходів по проведенню 

самовільних робіт на пам'ятках; 

- надано 691 висновок для обмеження втручання, внесення змін у пам'ятки, 
встановлення невідповідної реклами, інженерних елементів на фасадах тощо. 
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Протягом 2011 року опрацьовано 2717 пакетів документів (наказів, рішень, 

ухвал) щодо приватизації об'єктів на території м. Львова, подану районними 

відділами приватизації та управлінням комунальної власності; підготовлено 

1056 висновки щодо проектної документації на проведення ремонтно-

реставраційних робіт; розглянуто 21 містобудівне обгрунтування та 36 

історико-містобудівних обгрунтувань на будівництво, реконструкцію споруд у 

межах історичного ареалу міста, розглянуто та затверджено 54 реставраційні 

завдання; опрацьовано 548 проектів на встановлення вивісок та зовнішньої 

реклами і малих архітектурних форм та надано відповідні висновки; надано 102 

довідки про коефіцієнт культурної цінності об'єкта культурної спадщини. 
Управління охорони історичного середовища було представлено у 

міжвідомчій комісії при районній адміністрації Галицького, Личаківського, 

Шевченківського, Залізничного, Франківського, районів; комісії з видачі 

дозволів на встановлення відкритих літніх майданчиків; робочій групі з 

попереднього розгляду документів для розміщення реклами та погодження 

проектів вивісок; комісії з підготовки пропозицій для надання в оренду майна 

територіальної громади м. Львова; секторі погодження інженерних мереж 

Львова; комісії з визначення коефіцієнтів культурної цінності об'єктів 

культурної спадщини м. Львова; консультативній раді при управлінні охорони 

історичного середовища; робочій групі по розробці порядку розміщення 

вивісок.  

Консультативна рада при управлінні провела 7 засідань, на яких розглянуто 

23 питання. 
З метою організації та координації робіт з моніторингу стану об'єктів 

культурної спадщини у 2011 році було обстежено технічний стан 324 пам'яток 

архітектури, історії, а також проведено "круглі столи" для обговорення теми 

літніх майданчиків, брукування вулиць та тротуарів. 

У рамках спільного проекту "Муніципальний розвиток та оновлення старої 

частини міста Львова" було завершено роботи над Інтегрованою концепцією 

розвитку центральної частини Львова та видана друкована версія Інтегрованої 

концепції; організовано та проведено міжнародну конференції (14-15 листопада 

2011 року) "Інтегрований розвиток старої частини Львова як ефективний 

інструмент сталого розвитку міста"; опрацьовано та видано друком Довідник 

облаштування міста (правила поведінки в історичному ареалі); реставровано 

сходову кліткц будинку на пл. Ринок, 5; проведено курси підвищення 

професійного рівня ремісників-реставраторів металу - реставрація балкону 

будинку на вул. Вірменській, 17; реалізовано проект реставрації вікон та дверей 

(126 вікон та 30 брам).  

У рамках проекту "Спільна спадщина" виконано робіт на суму понад 3 млн. 

грн., зокрема: проведено реставрацію шести надгробків Личаківського 

кладовища (надгробки на Габріели Запольської, Куриловичів, Антона Шімзера, 

Іларіона Єлясевича, родини Валіш, Ізидора Полянського); виконувались 

реставраційні та консерваційні роботи дерев'яного вівтаря "Голгофа", 
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дерев'яного розп'яття фасаду, алебастрових епітафій; проведено черговий етап 

консервації стінопису північної стіни Вірменського собору. 

У 2011 році управління охорони історичного середовища брало участь у 

програмі ревіталізації "Львів-Підзамче 2012-2025". 

Протягом 2011 року продовжувалася співпраця з органами охорони 

культурної спадщини вищого рівня: 

- з Національною комісією у справах ЮНЕСКО, зокрема подано звіт до 

Комітету Світової Спадщини ЮНЕСКО про стан збереження "Ансамблю 

історичного центру" у 2010 році;  

- з департаментом національної культурної спадщини Міністерства 

культури України в частині укладення охоронних договорів на пам'ятки 

національного значення, спільних семінарів та нарад; 

- з Львівською обласною державною адміністрацією, в частині, укладення 

охоронних договорів на пам'ятки національного значення та поточних завдань 

охорони об'єктів культурної спадщини. 
 

Управління охорони історичного середовища у 2011 році здійснювало 

міжнародну діяльність у галузі охорони і використання об'єктів культурної 

спадщини: 

- українсько-польська співпраця - робота у проектах "Спільна спадщина"; 

проект "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.; 

- українсько-німецька співпраця - робота у проекті "Муніципальний 

розвиток та оновлення старої частини м.Львова", (GIZ – управління охорони 

історичного середовища). 
 
ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар" - у 2011 році доходи Львівського 

комунального підприємства "Музей "Личаківський цвинтар" становили 2 млн. 

412 тис. грн. 

За кошти, отримані від господарської діяльності, виконано поточний ремонт, 

благоустрій та озеленення військових меморіалів "Пагорб Слави" на вул. 

Пасічній та Личаківське військове кладовище на вул. І. Мечнікова; благоустрій 

території, ремонтні роботи з переукладання бруківки на полі № 67 

Личаківського цвинтаря, переукладення облицювальної плитки на меморіалі 

УГА (поле № 76), меморіалу "Стіна Пам'яті", вирівнювання надмогильних 

пам'ятників на втрачених могилах, встановлення хрестів з табличками; ремонт 

окремих надмогильних пам'ятників, виконання робіт з перепоховання учасника 

бою під Крутами І. Лоського, благоустрій біля могил; встановлення камер 

відеоспостереження на всій території ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар".  
 
ЛКП "Археологічно-архітектурна служба м. Львова" - у 2011 році обсяг 

реалізованих послуг юридичним та фізичним особам склав 557,9 тис. грн. На 

замовлення юридичних та фізичних осіб виготовлено 27 паспортів пам'яток 
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архітектури, 58 актів технічного стану пам'яток архітектури, 9 архітектурних 

проектів, 7 історико-містобудівних та містобудівних обгрунтувань, 10 проектів 

вивісок та реклами, 3 реставраційних завдання. 
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Юридичне управління 

 

Протягом 2011 року проведено правову експертизу на відповідність 

чинному законодавству України: ухвали Львівської міської ради – 2012, рішень 

виконавчого комітету – 1126, розпоряджень Львівського міського голови – 729, 

розпорядження Львівського міського голови з кадрових питань – 915, наказів 

департаментів, управлінь – 3593, договорів департаментів, управлінь – 120, 

контрактів з директорами ЛКП - 18. 

У 2011 році було підготовлено нормативних та ненормативних актів: 

ухвал Львівської міської ради – 30, рішень виконавчого комітету – 21, 

розпоряджень Львівського міського голови – 25, наказів з кадрових питань – 

202, наказів з основної діяльності (розпорядчі) – 28.  

 У 2011 році від імені позивачів юридичне управління виступало у 208 

справах. У 2011 році від імені відповідачів юридичне управління виступало у 

870 справах.  

У 2011 році за рішеннями судів визнано недійсними 5 актів 

ненормативного характеру: 3 ухвали Львівської міської ради та 2 рішення 

виконавчого комітету.  

У провадженні судів знаходяться справи про визнання незаконними та 

скасування ухвал про внесення змін до регламенту Львівської міської ради 

(ухвала від 10.11.2011 №877 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 

31.03.11 №304"), про визнання незаконною та скасування ухвали від 29.09.2011 

№744 "Про визнання незадовільною роботи виконавчого комітету Львівської 

міської ради". 

Також суди розглядають справи за позовами громадських організацій, 

юридичних та фізичних осіб про визнання незаконними та скасування рішень 

виконавчого комітету Львівської міської ради від 24.09.2010 № 1272 "Про 

заборону реалізації алкогольних напоїв" та від 01.10.2010 № 1319 "Про 

внесення змін до рішення виконавчого комітету від 24.09.2010 № 1272", про 

визнання незаконним та скасування рішення виконавчого комітету Львівської 

міської ради від 20.12.2010 № 1768 "Про заборону роздрібної торгівлі 

алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (окрім безалкогольного)", 

про визнання нечинною ухвали Львівської міської ради від 15.12.2011 № 1000 

"Про обмеження роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними 

напоями та пивом (крім безалкогольного) на території м. Львова". Заходи 

забезпечення позову скасовані на підставі заяви юридичного управління. 

На підставі поданих юридичним управлінням позовних заяв за рішеннями 

судів вивільнено 205,7 кв. м загальної площі квартир. Опосередкована вартість 

1 кв. м загальної площі квартир будинків по Львівській області на 2011 рік, 

затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва 

України від 13.10.2010 № 401, становить 5363 грн. Відповідно, вартість 205,7 

кв. м загальної площі квартир становить 1103169,1 грн.  

На підставі поданих позовних заяв за рішеннями судів звільнено 2,0631 га 

самовільно зайнятої землі у м. Львові. Загальна сума стягнених коштів за 

самовільне користування земельними ділянками становить 441963,67 грн. 
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Підготовлено та подано 7 позовних заяв про стягнення заборгованості зі 

сплати пайового внеску, з них 2 позовні заяви задоволено, решта справ 

перебувають у провадженні, сума стягнення становить 230000 грн.  

Львівська міська рада подано до суду позови, за результатами яких 

прийнято у комунальну власність 2 гуртожитки. 

Також за результатами судових справ: 

- Скасовано рішення Господарського суду Львівської області про надання в 
оренду ТзОВ "АЙПІЄ-Л" земельної ділянки площею більше 10 га; 

- Відмовлено Військовій прокуратурі Львівського гарнізону у скасуванні 
права комунальної власності на приміщення Музею Національно-визвольних 

змагань (вул. М. Лисенка, 11); 

- Задоволено позов Львівської міської ради до Мельника Р. Л. про 

розірвання договору оренди та звільнення земельної ділянки на вул. Я. 

Ярославенка; 

- Вивільнено приміщення підземного переходу на пл. Митній, яке 

безпідставно займало СП "Народна торгівля"; 

- Відмовлено ФОП Риба Г. М. у наданні дозволу на розміщення двох літніх 

майданчиків на пл. Ринок площею 170 кв. м кожний; 

- Демонтовано літній майданчик на пл. Соборній, 17, який самочинно 
встановило ТзОВ "Олександра"; 

- Відмовлено ДП ЖКК у позові про скасування оформлення права 

комунальної власності на приміщення гуртожитку по вул. В. Стефаника, 4 

площею 223 кв. м; 

- Відмовлено юридичним особам у задоволенні позовних заяв про 

визнання права власності на об'єкти самочинного будівництва за адресами: вул. 

Богданівська, 23/13 (площею 264 кв. м), вул. Плугова 6-Б (площею 182,3 кв. м), 

вул. Тракт Глинянський, 101 (самочинно встановлений металевий гараж), вул. 

Городоцька, 367-А (площею 121,7 кв. м), вул. П. Грабовського, 11 (площею 

133,6 кв. м). 

Прокурором м. Львова за ініціативи юридичного управління подано 

позовну заяву до ВАТ "ЛСМБУ № 1" про стягнення коштів в сумі 1077118 грн. 

З оголошення опублікованого у газеті "Інформатор" від 24-30.11.2011 стало 

відомо, що ПП "Спеціалізоване підприємство "Юстиція" проводить прилюдні 

торги з реалізації арештованого нерухомого майна, що було спробою 

незаконного відчуження комунального майна – нежитлових приміщень 

загальною площею 1125,94 кв. м (вул. Київська, 11). Подано позовну заяву та 

заяву про вжиття заходів забезпечення позову. Прилюдні торги не відбулися. 

Справа знаходиться у провадженні Франківського місцевого суду. Подано 

позовну заяву про визнання дій Інспекції ДАБК у Львівській області та 

скасування дозволу на виконання будівельних робіт, виданого гр. Вольф В. М. 

щодо будівництва 15-ти поверхового будинку на вул. М. Лукаша. 

Подано позов до гр. Баляш О. М. про розірвання договору оренди земельної 

ділянки, де самовільно здійснено демонтаж адміністративного будинку (вул. 

Лижв'ярська, 42)  
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У 2011 році юридичне управління надало відповіді на звернення 

депутатів Львівської міської ради – 71, депутатів Верховної ради України – 6, 

громадян – 250, юридичних осіб – 120. Також було надано відповідей-

роз'яснень на звернення виконавчих органів Львівської міської ради – 374.  

Протягом 2011 року було розглянуто 46 протестів прокуратури (з них 

задоволено – 16, відхилено – 28, відкликано – 1, знаходяться на розгляді – 1), а 

також інших актів прокурорського реагування – 101 

У 2011 році юридичне управління брало участь у роботі постійно діючих: 

- Комісії з питань визначення та погашення боргу перед бюджетом з плати 
за землю у м. Львові; 

- Узгоджувальної комісії з вирішення земельних спорів; 
- Робочої групи для впорядкування користування юридичними (фізичними) 

особами земельними ділянками на території м. Львова для забезпечень 

надходження коштів до бюджету міста від сплати за землю. 

Окрім цього, юридичне управління було представлене у 30 спеціально 

утворених робочих групах та комісіях. 

Також у 2011 році юридичне управління брало участь в укладанні та 

організації виконання договорів андеррайтингу, кредитних договорів, договорів 

іпотеки; у координація роботи юридичних віділів районних адміністрацій; в 

організації семінарів для працівників виконавчих органів, у т. ч. щодо 

забезпечення доступу до публічної інформації, відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень. 
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Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення 

 

У 2011 році обліковано 4 надзвичайні ситуації, 66 некласифікованих 

подій та 175 інших подій надзвичайного характеру, внаслідок яких загинуло 30 

осіб та постраждало 153 особи (з них 20 дітей),  

у т. ч.: 

- наявність шкідливих речовин понад ГДК – 59; 

- пожежі – 37; 

- нещасні випадки з людьми – 40 

- аварії на системах електропостачання – 34 

 

Найбільш резонансними були: 

- надзвичайна ситуація місцевого рівня, яка склалася внаслідок отруєння 

людей в результаті споживання неякісних продуктів харчування під час весілля 

17 липня на вул. М. Пимоненка, 7 у приміщенні їдальні Львівського 

технологічного коледжу Національного університету "Львівська політехніка" 

(госпіталізовано 52 особи, з них 11 дітей); 

- некласифікована подія, яка трапилась 14 вересня на вул. Зеленій, 407 

внаслідок ДТП маршрутного таксі "Львів-Давидів" (потерпіло 28 осіб, з них 2 

дітей); 

- некласифікована подія, яка трапилась 27 січня в міській клінічній 

лікарні швидкої медичної допомоги в результаті отриманої інформації про 

замінування приміщення лікарні (тимчасово виведено в безпечне місце до 600 

хворих та персоналу лікарні); 

- некласифікована подія, яка трапилась 22 березня на вул. Городоцькій, 

183 внаслідок пожежі у приміщенні ДП "Львівський державний цирк (завдано 

збитків на суму понад 1,5 млн. грн.). 

 

Виконання, як довгострокових попереджувальних заходів, так і 

вирішення оперативних питань з ліквідації аварій було організовано через 

комісії з питань ТЕБ і НС міського та районних рівнів, де було прийнято 1585 

протокольних рішення. 

За результатами міської комісії з питань ТЕБ і НС підготовлено та видано 

6 рішень виконавчого комітету щодо залучення коштів з резервного фонду 

міського бюджету в сумі 1400,1 тис. грн. на проведення невідкладних 

протиаварійних та аварійно-відновлювальних робіт на 10 об'єктах комунальної 

інфраструктури. 

 Видано 10 наказів начальника цивільного захисту та цивільної оборони 

міста – міського голови з питань оперативного реагування на надзвичайні 

ситуації та запровадження відповідних режимів функціонування міської ланки 

територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ. Підготовлено та направлено 230 доручень 

та звернень до адміністративних та комунальних органів управління з 

пропозиціями щодо вирішення проблем із запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. 
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У 2011 році продовжена робота з організації виконання та реалізації 

державних програм та доручень Кабінету Міністрів у сфері цивільного захисту: 

- 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)", розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року 

№ 1963-р зі змінами, проведена технічна інвентаризація захисних споруд 

комунальної власності м. Львова в кількості 11 одиниць. Продовжується робота 

з проведення технічної інвентаризації захисних споруд державної та інших 

форм власності. 

- виконання "Плану першочергових заходів щодо запобігання 

надзвичайним ситуаціям у м. Львові на 2011 рік", яким передбачено виконання 

робіт обсягом 33924,931 тис. грн.; 

- накопичення Львівського місцевого резерву матеріально-технічних 

ресурсів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій природного і 

техногенного характеру та їх наслідків. Станом на 01.01.2012 у міському 

резерві накопичено і зберігається матеріальних цінностей на випадок ліквідації 

надзвичайних ситуацій на суму більше 320 тис. грн. 

Одним із головних завдавань цивільного захисту є завчасна оцінка 

природних і техногенних ризиків та планування дій органів управління і сил 

цивільного захисту. Протягом 2011 року управління розробило та уточнило: 

- Плани дій органів управління і сил цивільного захисту з попередження і 

ліквідації надзвичайних ситуацій; 

- Плани забезпечення заходів цивільного захисту та Плани взаємодії; 

- Плани евакуації населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 

- Паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій на території 

м.Львова у 2011 році; 

- Плани цивільного захисту на особливий період; 

- Плани дій органів управління та сил цивільного захисту при виникненні 

надзвичайних ситуацій під час проведення масових спортивних та культурно-

видовищних заходів на об'єктах, які залучаються до розміщення та 

обслуговування учасників та гостей чемпіонату ЄВРО-2012 з футболу; 

- План першочергових заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям 

у м. Львові на 2011 рік; 

- інші плануючі документи згідно з вимогами існуючого законодавства. 

 

З метою підготовки керівного складу міського та районного рівнів, а 

також керівників спеціалізованих служб цивільного захисту було прийнято 

участь: 

- 14 квітня 2011 року у тренуванні на тему: "Дії органів управління 

функціональних ланок територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ щодо запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру при 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у разі аварії на залізничному 

транспорті в екстремальних умовах мирного часу; 

- 29 вересня 2011 року у тренуванні на тему: "Переведення органів 
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управління функціональних та територіальних ланок ЄДС запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру з 

режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий 

період; 

- 9 листопада 2011 року 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". 

Проведено 3 червня 2011 року командно-штабне навчання з органами 

управління та силами ЦЗ Франківського 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". Загальна оцінка району за підсумками 

навчання – добре. 

На обласних курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів навчально-

методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської 

області пройшли функціональну підготовку 251 особа керівного складу ЦЗ 

підприємств, установ та організацій, що складає 91,3 %, на міських курсах ЦЗ – 

724 особи, що становить 93%. 

Управлінням забезпечено стале функціонування міського запасного 

пункту управління, на якому при підготовці до навчання з територіальної 

оборони "Сприяння – 2011" з допомогою районних адміністрацій минулого 

року проведено поточний ремонт будівлі та наведено порядок на прилеглій 

території. 

Відповідно до планів підготовки до проведення фінальної частини 

чемпіонату Європи 2012 року з футболу прийнято участь: 

- у 4 заходах Регіональної координаційної групи Антитерористичного 

центру при управлінні СБУ у Львівській області; 

- у 12 заходах регіонального міжвідомчого координаційного штабу з 

питань безпеки та правопорядку під час підготовки та проведення фінальної 

частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у м. Львові. 

 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 1023 комплексних об'єктових, штабних 

об'єктових та тактико-спеціальних навчань і комплексних об'єктових тренувань, 

до участі в яких залучено 39256 осіб.  

Підготовка міських ланок у 2011 році здійснювалась на підставі 

організаційно-методичних рекомендацій МНС України і реальної оцінки стану 

справ у зазначеній сфері. 

 Спільно з управлінням освіти, районними відділами освіти 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 ЦЗ", "Тижнів безпеки дитини", до яких 
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було залучено 86780 дошкільнят, учнів СЗШ та ВПУ, а також 117 556 студентів 

ВНЗ, прийняли участь майстри виробничого навчання міських курсів 

цивільного захисту навчально-методичного центру цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності Львівської області, техніка та особовий склад 

районних відділів м. Львова ГУ МНС України в Львівській області, викладачі 

всіх шкіл та дошкільних навчальних закладів міста. 

 Відповідно до вимог наказу МНС України від 07.06.2011 № 587 "Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та 

забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного 

захисту при житлово-експлуатаційних організаціях", "Положення про навчально-

консультаційний пункт", введеного в дію наказом начальника цивільного захисту 

Львівської області від 15.03.2002 №2 у місті Львові у повному обсязі відновлена 

мережа консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при ЛКП. 

Обладнання, документацію та організацію роботи консультаційних пунктів з 

питань цивільного захисту, відповідно до доручення першого заступника міського 

голови, було перевірено під час огляду-конкурсу на кращу навчально-матеріальну 

ЦЗ комісією у складі представників управління з питань НС та ЦЗН ЛМР, 

районних адміністрацій та навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Львівської 

області. За підсумками роботи виданий наказ начальника цивільного захисту міста 

Львова - міського голови від 31.10.2011 № 24-мг, у якому підведені підсумки 

огляду-конкурсу, визначено переможців, вказано на виявлені недоліки.  

Питання навчання та підтримання готовності до дій сил та засобів краще 

вирішувались у Залізничному, Франківському та Галицькому районах, 

спеціалізованими службами ЦЗ міста: медичною, охорони громадського 

порядку, житлового господарства та інфраструктури, оповіщення та зв'язку, 

комунальними підприємствами ЛМКП "Львівводоканал", ЛМКП 

"Львівтеплоенерго", ЛКП "Залізничнетеплоенерго", ЛКП "Львівсвітло", а також 

підприємствами, установами і організаціями: ДП "Львівський державний 

ювелірний завод", Залізнична станція "Львів", УМГ "Львівтрансгаз", ПАТ 

"Львівський жиркомбінат", ПАТ "Львівський локомотиворемонтний завод", 

Національний лісотехнічний університет України, АТ "Галичфарм",  

З метою вжиття конкретних заходів щодо попередження ймовірних для 

міста надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру протягом 

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; 

- комісійно обстежено та уточнено дані щодо кількості та стану зберігання 

на території міста непридатних і заборонених до використання пестицидів. У 

2011 році проведена інвентаризація непридатних для використання пестицидів і 

місць їх зберігання на території м. Львова та планується для вивезення і 

знешкодження 15653кг непридатних отрутохімікатів в сухому вигляді та 624 кг 

в рідкому стані, які зберігаються на території ВАТ "Агрофірма "Провесінь"; 

- продовжено безстрокову акцію "Дні прийому ртуті від львів'ян". Під час 
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цієї акції було зібрано та передано на утилізацію у МПП "Еколог Буковини" у 

2011 році 70 кг ртуті. 

З метою запобігання загибелі людей на водних об'єктах міста, у квітні-

травні 2011 року виконавчими органами Львівської міської ради відповідно до 

вимог доручення першого заступника голови облдержадміністрації від 

15.04.2011 № 10 були організовані заходи з попередження нещасних випадків.  

У підготовчий період до відпочинкового сезону людей на воді спільно з 

управлінням екології та благоустрою було проведено практичну перевірку стану 

водної поверхні та берегової лінії всіх водних об'єктів на адміністративній 

території Львівської міської ради з подальшим розглядом аналізу стану на 

міській комісії ТЕБ і НС. 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 проведені 

інструктажі із учнями щодо цього. Разом з тим, у місцях, не відведених для 

купання, у 2011 році загинуло 3 осіб. 

 На виконання рішень міської комісії ТЕБ та НС від 23.03.2011 протокол № 

5 і пункту 1 протоколу № 6 від 06.04.2011 управлінням з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення спільно з районними адміністраціями і 

працівниками районних відділів ГУ МНС України в Львівській області були 

організовані попереджувальні заходи з недопущення виникнення пожеж у 

весняно-літній та літньо - осінній пожежонебезпечні періоди. 

 У 2011році управлінням проводилось постійне інформування населення 

про загрозу і виникнення НС, хід ліквідації НС та заходи, які проводились щодо 

захисту населення і територій, надавались рекомендації про поведінку (дії) 

населення в умовах НС та інших несприятливих ситуаціях.  

Через ЗМІ передано 171 повідомлення та інформацій, в т.ч.: 

 - опубліковано інформації в пресі - 17; 

 - проінформовано через радіо - 24;  

 - проведено прес-конференцій – 20; 

 - розміщено на сайті Львівської міської ради різного роду попереджень 

та інформації з питань безпеки життєдіяльності – 110. 
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Управління державної реєстрації 

 

 З дати введення в дію Закону України "Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців" (з 01.07.2004) до Єдиного державного 

реєстру включено відомості про 13548 юридичних осіб та 16307 фізичних осіб-

підприємців. Проведено державну реєстрацію 9401 юридичної особи та 36496 

фізичних осіб-підприємців. Проведено державну реєстрацію припинення 

підприємницької діяльності 1650 юридичних осіб і 6716 фізичних осіб-

підприємців.  

За січень - грудень 2011 року вчинено 30629 реєстраційних дій, у т. ч.: 

проведено державну реєстрацію 1333 юридичних осіб, проведено державну 

реєстрацію 3177 фізичних осіб-підприємців, проведено державну реєстрацію 

припинення діяльності 294 юридичних осіб, проведено державну реєстрацію 

припинення діяльності 1884 фізичних осіб-підприємців, включено відомості 

про 1329 суб'єктів господарювання до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців, проведено державну реєстрацію змін до 

установчих документів 2573 юридичних осіб. 

 У 2011 році внесено в Єдиний державний реєстр юридичних та фізичних 

осіб-підприємців: 6423 зміни до відомостей про юридичних осіб та фізичних 

осіб – підприємців, 5471 підтвердження відомостей про юридичних осіб, 

судових рішень про припинення діяльності 74 юридичних осіб та 753 фізичних 

осіб , що не пов'язано з банкрутством; 280 інформацій щодо відсутності 

підтвердження відомостей про юридичних осіб, 447 інформацій про відсутність 

юридичних осіб за вказаною адресою. 

У 2011 році видано інформації з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб – підприємців: виписок - 13158 одиниць, витягів - 27199 

одиниць, довідок - 5225 одиниць, довідок про резервування найменування 

юридичних осіб - 731 одиниць. 

 У 2011 році зареєстровано 54 міські громадські організації (у т. ч. 3 

громадські організації легалізовано шляхом повідомлення), 51 об'єднання 

співвласників багатоквартирних будинків. 

 Від реєстраційного збору у місцевий бюджет поступило 462,9 тис. грн., 

що на 7,7% більше від запланованого показника. 

Відповідно до розпорядження голови Львівської обласної державної 

адміністрації від 19.02.2009 №131/0/5-09 "Про роботу комісії з питань 

упорядкування обліку юридичних осіб" управлінням проведено інвентаризацію 

15 об'єктів державної власності. 

 У 2011 році управління державної реєстрації прийняло участь у 167 

судових засіданнях з питань державної реєстрації. 

На виконання вимог ст. 19 Закону України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" скеровано рекомендованими 

листами 1389 юридичним особам повідомлення про необхідність подання 

державному реєстратору реєстраційної картки про підтвердження відомостей 

про юридичну особу.  
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 З метою підтримки розвитку підприємництва, враховуючи зміни до 

даного Закону впроваджено такі спрощення: відмінено процедуру резервування 

найменування юридичних осіб; відмінено термін дії виписки з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; припинено 

видачу та заміну Свідоцтв про державну реєстрацію; відмінено подання 

нотаріально посвідчених копій документів і довіреностей; відмінено вимогу 

підтвердження формування статутного фонду для господарських товариств; 

реєстрація об'єднання співвласників багатоквартирного будинку проводиться 

по спрощеній процедурі; державна реєстрація суб'єктів підприємницької 

діяльності проводиться на підставі подання документів в електронному вигляді; 

державна реєстрація товариств з обмеженою відповідальністю проводиться на 

підставі модельного статуту; проводиться державна реєстрація припинення 

суб'єктів підприємницької діяльності за їх рішенням по принципу мовчазної 

згоди. Крім цього, відмінено дозволи на виготовлення печаток та штампів.  

 На ВЕБ-сторінці Львівської міської ради для суб'єктів підприємницької 

діяльності та осіб, які бажають займатись підприємницькою діяльністю 

розміщена та постійно оновлюється інформація з питань державної реєстрації. 

Вказана інформація розміщена на інформаційних стендах в приміщенні, де 

здійснюється прийом державними реєстраторами суб'єктів підприємницької 

діяльності. 

У приміщені управління проводяться платежі за вчинення реєстраційних 

дій через касу Львівського відділення №2 ПАТ "Ідея Банк", що є зручним для 

підприємців. 

У 2011 році по спеціальному фонду як плата за надані послуги (витяги та 

довідки з ЄДР) надійшли кошти на загальну суму 132905,96 грн. 
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Управління "Дозвільний офіс" 

 

Управлінням "Дозвільний офіс" виконує функції обласного дозвільного 

центру у співпраці з регіональними дозвільними органами, які не мають 

власних представництв в регіонах області. Управлінням "Дозвільний офіс" 

налагоджено співпрацю  з такими регіональними дозвільними органи як 

Інспекція Держархбудконтролю у Львівській області, Держлісгосп у Львівській 

області, Держгірпромнагляд по Львівській області, Держтехногенбезпеки у 

Львівській області, санепідемстанція у м. Львові, ДЗ "Львівська обласна 

санітарно-епідеміологічна станція", ДЗ "Львівська обласна санітарно-

епідеміологічна станція"на Львівській залізниці, Управління ветеринарної 

медицини у м. Львові, Управління Держкомзему у Львівській області, 

Держземінспекція у Львівській області, Державне управління охорони 

навколишнього середовища у Львівській області, Державна інспекція з 

енергозбереження, Облводгосп, Управління ДАІ УМВСУ у Львівській області. 

 Відповідно до затвердженого графіку представники місцевих дозвільних 

органів приймають участь у роботі Дозвільного офісу. 

Комплект послуг в 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, 2011 

рік – 161 процедура. 

Етапи формування роботи управління “Дозвільний офіс”, од.

 
Управління "Дозвільний офіс" розміщено у новому просторому корпусі 

на вул. Весняній, 4. Державні адміністратори дозвільного центру та 

представники місцевих та регіональних дозвільних органів надають суб'єктам 

господарювання вичерпну інформацію про отримання ДДХ. Здійснювалося 

оперативне оновлення сайту "Дозвільний офіс". В приміщенні Дозвільного 

офісу розміщені інформаційні стенди, які містять вичерпну інформацію про 

перелік послуг та необхідних документів для їх отримання. 
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Протягом 2011 року адміністраторами Дозвільного офісу прийнято 17348 

заяв від суб'єктів господарювання на отримання документів дозвільного 

характеру, що на 23% більше ніж у 2010 році. Таке значне збільшення кількості 

заяв на отримання ДДХ можна пояснити активізацією ділової активності 

суб'єктів господарювання, створення сприятливих умов для ведення бізнесу. Із 

загальної кількості прийнятих у 2011 році заяв на отримання ДДХ: 73% - 

видано дозволи, 21 % - надано заявникам вмотивовані відмови. Решта 

заявлених документів станом на 01.01.2012 перебувають в роботі. Аналізуючи 

кількість заяв поданих через управління "Дозвільний офіс" протягом 2011 року 

можна зауважити, що із загальної кількості заяв 53 % надійшли до виконавчих 

органів Львівської міської ради і 47 % 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 (39 %), ОблСЕС (12 %), пожежної охорони (11 

%), Держгірпромнагляд (10 %), Держлісгосп та Державна архітектурно-

будівельна інспекція (8 %). 

Розглядаючи кількість поданих заяв на отримання ДДХ до виконавчих 

органів міської ради слід зауважити, що найбільша кількість заяв надійшла до 

управління архітектури (33 %), управління природних ресурсів та регулювання 

земельних відносин (13 %), управління економіки (21 %), управління 

комунальної власності (19 %), управління охорони історичного середовища (12 

%). 

У 2011 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. Так, 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. Управління 

"Дозвільний офіс" у листопаді 2011 року прийняло участь у підсумковій 

конференції щодо налагодження ефективної роботи дозвільних центрів, 

організованою вищезазначеним проектом у Сімферополі. 

За результатами роботи управління "Дозвільний офіс" у 2011 році 

стверджувати про певні здобутки у напрямку спрощення дозвільної системи на 

місцевому рівні, зокрема: 

- підвищення поінформованості суб'єктів господарської діяльності про 

порядок отримання документів дозвільного характеру в результаті надання 

фахової консультативної допомоги; 

- налагодження співпраці з місцевими та регіональними дозвільними 

органами, забезпечення роботи Дозвільного офісу за принципом організаційної 

єдності; 

- запровадження дієвої системи документообігу та посилення 

контрольних функцій за процесом видачі документів дозвільного характеру; 
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- мінімізація відносин суб'єкта господарювання з представниками 

місцевих та регіональних дозвільних органів, шляхом виключення участі 

підприємця на проміжних стадіях проходження сформованого пакету 

документів між різними службами. 
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Адміністративно-господарське управління 

 

У 2011 році зареєстровано 69903 вхідних документи та 6264 внутрішніх 

документи. Крім того, протягом 2011 року зареєстровано 3763 громадянина на 

особистий прийом до керівництва міської ради та її виконавчих. 

З 69903 вхідних документів, зареєстрованих у 2011 році, 30491 звернення 

громадян, 16970 звернень юридичних осіб, 22442 – документи органів 

державної влади. 

Від громадян надійшло 30491 звернення, що на 11,6% більше ніж у 2010 

році (27314). На першому місці за кількістю звернень є питання утримання 

житлового фонду, благоустрою та житлової політики. Так, за 12 місяців 

минулого року надійшло 6502 звернення з питань житлового господарства, що 

становить 21,3% від загальної кількості звернень. Як правило, у зверненнях 

житлово-комунального характеру поєднуються одразу декілька питань. 

Питання утримання прибудинкових територій зазвичай пов'язані з питаннями 

незадовільного технічного стану будинків. У місті здебільшого будинки старої 

забудови, які вичерпали свій потенціал і потребують проведення капітального 

ремонту, який у свою чергу може бути виконаний за умови цільового 

фінансування з державного бюджету. Ще одним важливим питанням, яке 

порушують мешканці у своїх зверненнях, є незадовільна робота ліфтів, 

оскільки вони відпрацювали нормативний термін і потребують заміни або 

модернізації. Зазначене питання є особливо болючим для осіб похилого віку, 

інвалідів та сімей з маленькими дітьми. Також мешканці звертаються з приводу 

поточного ремонту сходових кліток, покрівель, благоустрою прибудинкових 

територій, паркових зон. Мешканцям, які бажають створити ОСББ, надається 

консультативна допомога з цього питання. Значну кількість звернень протягом 

останніх років посідають звернення щодо забезпечення житлом. На 

квартирному обліку в місті перебуває велика кількість сімей, а та кількість 

квартир, яка щороку виділяється, вкрай недостатня для поліпшення житлових 

умов черговиків. Тому, надання роз'яснень заявникам про стан їх квартирної 

черги, порядок отримання житлової площі було основним результатом розгляду 

звернень із зазначених питань. Порівняно з 2010 роком на 4,8% збільшилась 

кількість звернень з питань комунальної власності. У 2011 році кількість таких 

звернень становить 4711 (15,5% від загальної кількості звернень за 2011 рік). 

Актуальними залишаються питаннями модернізації, реконструкції житлового 

фонду. У 2011 році за відповідними висновками і дозволами до управління 

архітектури надійшло 4478 звернень, що становить 14,7% від загальної 

кількості. Серед питань, з якими мешканці звертаються до міської ради, значна 

частка належить питанням соціального захисту. Слід зазначити, що кількість 

таких звернень у 2011 році становить 3680 звернень. В основному, це питання 

надання матеріальної допомоги. Кількість звернень з питань землекористування 

та забудови – 3573, що становить майже 11,7% від загальної кількості звернень 

громадян у 2011 році. Решта звернень: з питань економіки – 2043 (6,7 %), з 

питань охорони історичного середовища – 1794 (5,9 %), з питань комунального 

та інженерного господарства – 571 (1,9 %), з питань діяльності органів 
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місцевого самоврядування – 483 (1,6 %), з питань транспорту, зв'язку – 386 (1,3 

%), з питань сім'ї, дітей – 384 (1,3 %) тощо. 

Від органів державної влади одержано 22442 документи. Звернення 

органів державної влади розподілилися таким чином: найбільша кількість 

документів – 12981 надійшла від правоохоронних органів, а саме: судів, 

прокуратури, державної виконавчої служби, органів внутрішніх справ тощо. На 

другому місці за кількістю одержаних документів від органів державної влади – 

звернення міністерств, комітетів, відомств – 3209 документів. Від Львівської 

обласної державної адміністрації надійшло 2876 документів.  

Від юридичних осіб надійшло 16970 звернень. Найбільшу частку від 

загальної кількості документів, які надійшли від юридичних осіб, становлять 

звернення з економічних питань, що стосуються бюджету, майнових 

сертифікатів, розрахунку розміру внеску у розвиток соціальної інфраструктури 

м. Львова - 3688 (21,7 %). На другому місці за кількістю – це звернення щодо 

питань комунального власності – 2237 звернень (13,2 %). 1968 звернень (11,6 

%) зареєстровано з питань житлового господарства: про передачу у комунальну 

власність відомчого житла, про розрахунки тарифів комунальних послуг тощо. 

Значна кількість звернень – 1237 (7,3 %) стосується питань 

землевпорядкування: приватизація, надання в оренду земельних ділянок, 

укладення договорів оренди тощо. 982 звернення (5,8 %) надійшло з питань 

культури та культурної спадщини. 742 (4,4 %) звернення 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 689 (4,1 %). Решта звернення стосувались: питань проведення 

масових заходів – 576 (3,4 %), питання діяльності органів місцевого 

самоврядування – 529 (3,1 %), питань освіти, науки – 417 (2,5 %). 

За типом звернення у порядку зменшення кількості розподілилися таким 

чином: заяви – 37479 (від громадян – 21408, від юридичних осіб – 16071), заяви 

з повним пакетом документів /адміністративні послуги/ – 7852 (від громадян – 

7362, від юридичних осіб – 490), скарги – 1166 (від громадян – 1107, від 

юридичних осіб – 59), пропозиції – 137 (від громадян – 107, від юридичних осіб 

– 30). 

У 2011 році кількість скарг збільшилася на 10,8% і становить 1166 або 

2,5% від загальної кількості звернень громадян і юридичних осіб. Заявники 

скаржаться з питань: житлово-комунального господарства (компетенція 

районних адміністрацій) – 546, житлово-комунального господарства 

(компетенція департаменту житлового господарства та інфраструктури) – 180, 

незадовільної роботи громадського транспорту – 92, щодо розгляду звернень з 

питань архітектури – 59, землекористування – 47, комунальної власності – 27, з 

питань інженерного господарства – 24, сім‘ї, дітей, молоді – 21, соціального 

захисту – 20, освіти – 19, культури – 10 та з інших питань. 

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 1435 електронних 
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звернень, які надійшли протягом 2011 року, з них: аварійні звернення – 58, з 

приводу надання консультацій – 424, пропозиції – 107, скарги – 845, 

адміністративні послуги – 1. Переважну кількість електронних звернень 

громадян є з питань житлово-комунального господарства (більше тисячі 

звернень). 

Інші послуги, які надає відділ "Центр обслуговування мешканців" крім 

реєстрації документів, умовно можна поділити на консультативні та 

інформаційні. Основний вид консультативних послуг – безпосередній прийом 

громадян та відповіді на телефонні, електронні звернення. Інформаційні 

послуги Центру полягають у роботі на інформаційне випередження. Це, перш 

за все, співпраця з виконавчими органами міської ради, залучення їх до 

проведення інформаційних кампаній, стимулювання регулярного та 

послідовного висвітлення нагальних питань. Важливою ділянкою роботи щодо 

надання інформаційних послуг є наповнення, оновлення реєстру 

адміністративних послуг, який ведеться управлінням. Реєстр доступний для 

усіх мешканців міста на web-сторінці міської ради. З метою забезпечення 

доступу до інформації у Центрі обслуговування мешканців працює сенсорний 

термінал. З його допомогою громадяни отримують інформацію про 

адміністративні послуги, які надають виконавчі органи міської ради, процедуру 

їх розгляду та вирішення, переліки необхідних документів, переглядають та 

роздруковують бланки заяв, ознайомлюються з ухвалами міської ради, 

рішеннями її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та 

новинами міської ради, що розміщені на офіційній web-сторінці. 

У рамках нормативно-правового забезпечення функціонування Центру 

затверджено: 

- Концепцію покращання надання публічних послуг виконавчими 

органами міської ради (рішення виконавчого комітету від 18.02.2011 № 175); 

- Перелік заходів зі створення Універсаму послуг у м. Львові на 2011-

2013 роки для реалізації Концепції покращання надання публічних послуг 

виконавчими органами міської ради (рішення виконавчого комітету від 

23.09.2011 № 856). 

Відповідно до Концепції покращання надання публічних послуг, якою 

передбачалось підвищити якість надання адміністративних послуг, 

виконавчими органами міської ради реалізовано такі основні завдання: 

- оновлено і приведено до єдиного стандарту адміністративні послуги, які 

надаються виконавчими органами міської ради; 

- запроваджено нові принципи роботи з відвідувачами, що, у першу 

чергу, базуються на ввічливості, розумінні і бажанні допомогти, забезпеченні 

належних умов для прийому та реєстрації документів; 

- уніфіковано процедуру надання послух у районних адміністраціях. 

На виконання рішення виконавчого комітету від 23.09.2011 № 856 "Про 

перелік заходів зі створення Універсаму послуг у м. Львові на 2011-2013 роки 

для реалізації Концепції покращання надання публічних послуг виконавчими 

органами міської ради", з метою продовження роботи щодо удосконалення 



144 

 

системи надання адміністративних послуг, розроблена Програма створення 

Універсаму послуг у м. Львові. 

Створення Універсаму послуг забезпечить: спрощення процедури 

одержання фізичними і юридичними особами послуг; підвищення ефективності 

та оперативності виконання функцій шляхом оптимізації адміністративних 

процедур і дій; скорочення кількості документів, необхідних для одержання 

послуг та строків надання послуг; очікувану якість, комфортність та 

доступність надання послуг фізичним і юридичним особам; підвищення 

ефективності і оперативності виконання функцій шляхом підготовки 

персоналу; протидію корупції під час надання послуг; підвищення якості 

інформування заявників про порядок, способи та умови надання послуг. 

Серед напрямів щоденної роботи районних Центрів обслуговування 

мешканців можна виділити такі: прийом громадян і надання загальних 

консультацій з питань, що належать до компетенції районних адміністрацій; 

реєстрація звернень у системі документообігу; виготовлення та 

розповсюдження інформаційних матеріалів; аналіз звернень, підготовка 

аналітичних матеріалів. 

У практиці роботи районних Центрів застосовується чергування 

спеціалістів відділів районних адміністрацій у приміщеннях Центрів. Графіки 

чергувань готуються завчасно, узгоджуються зі спеціалістами, затверджуються 

головами адміністрацій та доводяться до відома мешканців. Така практика 

дозволяє одночасно підвищувати професійний рівень працівників Центрів і 

якість послуг, які надаються мешканцям. 

За 2011 рік районні Центри обслуговування мешканців у районних 

адміністраціях опрацювали таку кількість звернень громадян та юридичних 

осіб: Галицького району – 3702, Залізничного району – 3729, Личаківського 

району – 4467, Сихівського району – 3136, Франківського району – 4154, 

Шевченківського району – 3705. 

 

Протягом 2011 року загальним відділом опрацьовано та передано на 

виконання 143458 документів, у т. ч.: 69903 вхідні документи, 6264 внутрішні 

документи, 67291 документ, зареєстрований у розносних книгах кур'єрів 

(відповіді на вже зареєстровані документи, службова переписка). Опрацьовано і 

передано за призначенням 6264 внутрішні документи. Крім цього опрацьовано і 

передано за призначенням 67291 документ, зареєстрований у розносних книгах 

кур'єрів. У 2011 році опрацьовано та відправлено поштою 102982 документи. 

До вищезазначеної загальної кількості відправлених поштою листів входить 

33821 документ, що надсилався рекомендованим відправленням. Крім цього 

загальним відділом протягом 2011 року: проводилася фіксація в журналі та 

передача виконавцям з організаційного управління нормативних документів 

міської ради – 36389 примірників; опрацьовано та сформовано у картотеку 

понад 80 тис. контрольно-реєстраційних карток. Завершено формування та 

підготовлено для архівного зберігання картотеку за 2011 рік; проводилася 

фіксація у спеціальному журналі та видача під розписку виконавцям 

кореспонденції від іноземців (728 документів); проводилося опрацювання, 
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тиражування, письмове складання описів, їх доставка у відділення ВАТ 

"Укртелеком" телеграм, яких у 2011 році було 623; проводилася реєстрація 

вихідних ініціативних документів – 1156. При цьому слід зазначити, що 

загальним відділом не проводилася реєстрація вихідних ініціативних листів 

директорів департаментів, як це робилось у 2010 році; скеровувалися засобами 

електронної пошти у відповідні інстанції повідомлення про проведення у м. 

Львові масових заходів; щотижнево загальним відділом проводилась підготовка 

узагальненої інформації щодо отриманих повідомлень про проведення масових 

заходів для подальшої передачі до прокуратури м. Львова. 

У відділ "Гаряча лінія міста" протягом 2011 року надійшло 154205 усних 

звернень громадян, одержаних телефоном. З загальної кількості – 23132 

звернення щодо аварійних ситуацій:  

- аварії на інженерних мережах – 3228 звернень, у т. ч.:  

 - електропостачання – 617 звернень; 

- водопостачання, каналізація – 1383 звернення; 

- гарячого водопостачання, теплопостачання – 64 звернення; 

 - газопостачання – 66 звернень;  

 - витоки води – 1098 звернень. 

- питань вуличного освітлення – 302 звернення; 

- несправність ліфтів – 1695 звернень; 

- транспортні питання – 871 звернення; 

- питання житлового господарства – 15108 звернень, у т. ч.: 

- ремонт конструкцій будинків – 1127 звернень; 

- режим теплопостачання будинку – 2531; 

- витоки води в підвалі та у квартирі –1230; 

- витоки каналізації в підвалі та у квартирі –1201; 

- проблеми з дахами та ринвами –1433; 

- відсутність освітлення сходових кліток –504; 

- відсутність електропостачання в частині будинку та у квартирі – 

1391; 

- проблеми з холодним водопостачанням –1595; 

- проблеми з гарячим водопостачанням –1437; 

- не прибирається і не вивозиться сміття – 615; 

- не працює змієвик у ванній кімнаті – 463; 

- благоустрій території –263; 

- не прибирається під'їзд – 461; 

- незаконне будівництво та перепланування – 369; 

- інше –488. 

- питання благоустрою (незадовільний стан доріг, порушення термінів 

вивезення побутових відходів та інше) – 1499 звернень; 

- з інших питань (несанкціонована торгівля, продаж алкоголю у нічний 

час, не працює радіоточка у квартирі, гучна музика) – 429 звернень. 

З метою подальшого вдосконалення взаємодії диспетчерських служб 

міста (різного підпорядкування) та підвищення оперативності реагування на 

надзвичайні ситуації, аварійні ситуації, аварії чи некласифіковані події, що 
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становлять загрозу для довкілля, життя, здоров'я та порушення нормальних 

умов життєдіяльності населення у м. Львові розроблено Положення про 

координацію та взаємне інформування між диспетчерськими службами 

підприємств, установ та організацій міста Львова, яке було затверджене 

рішенням виконавчого комітету від 07.10.2011 № 888. Для покращення 

взаємодії у 2011 році відділ брав участь у різноманітних робочих зустрічах, 

семінарах і нарадах, які проводились управлінням з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради, Головним 

управлінням МНС України в Львівській області, ПАТ "Львівобленерго" та з 

іншими міськими службами. Також протягом 2011 року працівники відділу 

взяли участь у тренінгу з практики ведення телефонного діалогу, де дізналися 

як правильно вести розмову у різних ситуаціях, про методи релаксації та зняття 

стресу під час роботи. 

Додатково надаються консультації по лінії інформаційної довідки (тел. 

297-59-75) щодо адміністративних послуг, які надають виконавчі органи 

міської ради. Щоденно готується оперативний звіт для міського голови та 

першого заступника міського голови. Додатково в оперативному звіті 

акумулюється інформація міських аварійних служб за минулу зміну. Крім того 

готуються: щоденні звіти (станом на 7-му годину ранку по районах міста); звіти 

про відсутність теплопостачанням і гарячого водопостачання в житлових 

будинках; звіти зі скаргами з питань транспорту; щотижневі звіти щодо 

неякісного прибирання та різноманітні звіти за потребою виконавчих органів: 

моніторинг роботи районних адміністрацій; звіти з питань перебоїв у роботі 

електропостачання, витоків води тощо. 

Введено у роботу модуль обробки дзвінків та ліній, завдяки якому 

реалізована можливість у реальному часі, через web-інтерфейс вести 

моніторинг дзвінків, що прийняті, не прийняті та знаходяться в черзі, 

оперативно формувати звіт з кількості прийнятих та втрачених дзвінках за 

будь-який період, є можливість швидкого пошуку вхідних дзвінків за номером 

телефону, а також можливість прослухати необхідну розмову. Реалізовано 

роботу автовідповідача при вхідному дзвінку, який використовується для 

запису та відтворення повідомлення для інформування мешканців про планові 

роботи, відключення, тощо. У разі, якщо зайняті всі телефонні лінії, система 

ставить дзвінок у чергу для подальшого автоматичного з'єднання з вільним 

працівником. Під час очікування мешканець отримує інформацію з корисними 

номерами телефонів міських аварійних служб для вирішення проблемного 

питання. 

 

ЛКП "Ратуша – сервіс" забезпечило надання виконавчим органам міської 

ради автотранспортних послуг та послуг з обслуговування нежитлових 

приміщень. Протягом 2011 року проведено ремонт майстерні автогаражу 

підприємства, здійснено заходи з заміни пристроїв обліку електричної енергії в 

адміністративній будівлі міської ради, проведено ремонт-реставрацію та 

фарбування усіх вікон в адміністративній будівлі міської ради, частину 

персоналу підприємства переміщено підприємства на нову адресу. Розроблено 
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комплекс заходів з пожежної безпеки в адміністративній будівлі міської ради на 

пл. Ринок, 1 (затверджено розпорядженням міського голови від 14.12.2011 № 

679).  

 

ЛКП "Міський центр інформаційних технологій" у 2011 році проведено 

технічний супровід пленарних засідань сесій міської ради (обслуговування 

системи "Рада", аудіозапис та аудіотрансляція через Internet в реальному часі), 

засідань виконавчого комітету, апаратних нарад, різноманітних презентацій, 

конференцій, брифінгів тощо; супровід програмного забезпечення, 

обслуговування і адміністрування комп'ютерної мережі, системи доступу до 

мережі Internet, інформаційної системи "ЛІГА – закон" (у т. ч. оновлення версій 

всіх клієнтських робочих місць), системи документообігу; обслуговування та 

відновлення працездатності комп'ютерної техніки; обслуговування системи 

сигналізації в адміністративній будівлі міської ради та усіх районних 

адміністраціях; виготовлення поліграфічної продукції на замовлення 

виконавчих органів міської ради; реалізацію заходів спрямованих на розвиток 

Львівської інтегрованої системи обробки інформації (ЛІСОІ); обслуговування 

програми обліку квартирної черги управління житлового господарства; 

Окремо слід відзначити виконання наступних робіт: 

- розвиток, наповнення та оновлення офіційної web-сторінки міської 

ради, яка посідає 2-ге місце у рейтингу "Веб-місто" серед великих міст України. 

Проведено роботи з підвищення зручності оболонок у яких працюють 

працівники виконавчих органів – адміністратори відповідних рубрик. 

Проводяться підготовчі роботи до повної модернізації порталу, однак їх 

продовження потребуватимуть додаткового фінансування. Створено нові 

розділи "ЦОМ" та "е-помічник". Оновлено інформацію у рубриках "Влада 

міста" та "Львів'янину". Триває постійна робота над оновленням "Афіші" та 

"Довідника Львова". Працюють різноманітні довідники, наявна велика кількість 

статичних даних (до прикладу, сторінки виконавчих органів міської ради) та 

динамічної інформації з автоматичним оновленням, у т. ч. з системи 

документообігу ("Документи ЛМР", "Структура", "Телефонний довідник ЛМР", 

"Тендери", "Адміністративні послуги та процедури" та багато іншого). 

Розпочато роботи з розширення та реконструкції web-сторінки, щодо її 

умовного поділу на три складові: адміністративну, портал для мешканців та 

соціальну мережу. Статистика відвідувань web-сторінки становить 4-4,5 тисячі 

відвідувань за добу. 

- обслуговування плазмового екрану в холі адміністративної будівлі 

міської ради, сенсорних кіосків - електронного центру допомоги туристам; 

- встановлення придбаного мережевого обладнання в частині приміщень 

адміністративної будівлі міської ради; коштом підприємства прокладено 

високошвидкісне міжповерхове оптоволоконне з'єднання; 

- проведення значного обсягу робіт, спрямованих на покращення 

параметрів передачі даних до віддалених користувачів, а саме налаштовано 

зв'язок та новий сервер у новому адміністративному приміщенні Сихівської 

районної адміністрації, замінено частину мережних комутаторів в 



148 

 

адміністративній будівлі міської ради, переключено Галицьку районну 

адміністрацію з SHDSL-модемів на більш швидкі лінії оптоволоконного зв'язку; 

- створення та налаштування на сервері city-adm.lviv.ua поштових 

скриньок усім працівникам міської ради за новим єдиним зразком; 

- підключення та налаштування нового web-сервера міської ради; 

- проводення робіт з розвитку програмного забезпечення АРМ ЦДС 

відділу "Гаряча лінія міста". Загальна кількість клієнтських місць на кінець 

2011 року – 97. Працює web-аплікація для перевірки стану поданого звернення 

на web-сторінці міської ради; можливість формування звітів для виконавців 

(комунальних підприємств, що обслуговують житловий фонд); 

- обслуговування системи обліку робочого часу "Золоті ворота" в 

адміністративній будівлі міської ради та у всіх районних адміністраціях; 

- здійснення підтримки та розвитку системи документообігу (середовище 

IBM Lotus Notes): доробки звітів різних баз даних ("Проекти ухвал", "Масові 

заходи", "Call Centr"), доповнено базу даних "Адміністративні послуги та 

процедури" сервісом обліку прийнятих від заявника документів, створено бази 

даних наказів для підрозділів міської ради, створено та адаптовано бази даних 

розпоряджень голів районних адміністрацій, проведено злиття обліку вхідних 

документів в єдину базу вхідних документів міської ради з розділеним 

переглядом для районних адміністрацій та управління "Дозвільний офіс"; 

- розроблення web-оболонки для оперативного і швидкого отримання 

гнучких звітів з системи електронного документообігу Lotus Notes (з 

використанням зовнішніх засобів: SQL-сервера та внутрішнього порталу на 

основі SharePoint); 

- продовження супроводу 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 2011 року 

було 37 ЛКП міста;  

- здійснення різноманітних картографічних робіт: регулярне поновлення 

електронної карти, нанесення точкових об'єктів комунального господарства та 

зон відповідальності суб'єктів господарювання (до прикладу, у 2011 році 

оновлено зони відповідальності медичних закладів, нанесено маршрути 

вивезення твердих побутових відходів та місця розташування контейнерів), 

проводилась оперативна підготовка і друк різноманітних карт-схем за 

потребами структурних підрозділів міської ради, розпочато пілотну роботи з 

перенесення у електронний вигляд карти міста масштабу 1:500; 

- впровадження доменної системи, що створює підґрунтя для підвищення 

надійності роботи мережі в цілому та підвищення рівня захисту даних. 

Розподілено права користувачів. Стало можливим спрощене та гнучке 

управління системою. Забезпечено засоби автоматичного резервування даних 

збережених на сервері, що створює додатковий рівень надійності. 
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Розроблено Програму "Львівська інтегрована система обробки 

інформації", яка затверджена ухвалою міської ради від 31.03.2011 № 308 та 

Положення про координаційну раду зі створення, експлуатації і розвитку 

Львівської інтегрованої системи обробки інформації, яке затверджене 

розпорядженням Львівського міського голови від 18.05.2011 № 196. Програмою 

організовано процеси розвитку інфраструктури інформаційних технологій у 

Львівській міській раді, її виконавчих органів та комунальних підприємствах. 
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Організаційне управління 

 

У 2011 році було зредаговано та видрукувано проектів рішень 

виконавчого комітету - 1246, проектів розпоряджень міського голови - 747. 

 У 2011 році організаційне управління продовжувало вносити у базу даних 

електронних документів "Документи Львівської міської ради" у середовищі 

Lotus Notes всі зареєстровані розпорядження Львівського міського голови, та її 

виконавчого комітету. З середовища Lotus Notes документи попадають на web-

сторінку міської ради та доступні для перегляду користувачів Інтернету. Всі 

документи були оприлюднені вчасно – на наступний день після реєстрації– та в 

повному обсязі (з врахуванням вимог Закону України "Про інформацію" щодо 

конфіденційної інформації). Протягом 2011 року було опубліковано 1812 

документів  

 У 2011 році організаційне управління займалося формуванням справ для 

передачі на зберігання в архівний відділ. Були сформовані 32 томи ухвал 

міської ради, 164 томи рішень виконавчого комітету, 13 томів розпоряджень 

міського голови. 

 Протягом 2011 року було зареєстровано 1024 ухвали міської ради, 1111 

рішень виконавчого комітету, 55 протокольних доручень виконавчого комітету 

та 729 розпоряджень Львівського міського голови.  

З кожного зареєстрованого документа було виготовлено необхідну 

кількість копій, належним чином їх завірено та розіслано по підрозділах. 

Загальна кількість виготовлених у 2011 році копій нормативно-розпорядчих 

документів становить 44591 примірники.  

У 2011 році було підготовлено і проведено 59 засідань виконавчого 

комітету. На засіданнях виконавчого комітету протягом 2011 року було 

розглянуто 1366 питань (у т. ч. прийнято 1111 рішень, з них 56 прийнято з 

доопрацюванням) та надано 55 протокольних доручень. 

 У 2011 році було взято на контроль 446 розпоряджень Львівського 

міського голови, 299 ухвал міської ради, 457 рішень виконавчого комітету, 55 

протокольних доручень виконавчого комітету.  

У 2011 році зафіксовано 69903 вхідних документи. Серед них 30491 

звернення громадян, 16970 звернень юридичних осіб, 22442 - органів державної 

влади.  

Загальна кількість вхідних документів у порівнянні з 2010 роком 

збільшилася на 8,1 % (у 2010 році зареєстровано 64649 документів), а кількість 

документів, взятих на контроль збільшилася на 20,8 % (у 2010 році на контроль 

було взято 37017 документів).  

  Протягом 2011 року для вищого керівництва було підготовлено 52 

щотижневі довідки про стан виконання доручень міського голови, 

нормативних-розпорядчих документів Львівської міської ради, звернень 

фізичних і юридичних осіб. 

 Відповідно до розпорядження Львівського міського голови від 04.09.2009 

№ 411 "Про виконання доручень міського голови" щотижнево заступникам 

міського голови та директорам департаментів розсилалися листи-нагадування 
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про незняті вчасно з контролю документи, які знаходяться у підпорядкованих 

виконавчих органах міської ради. 

 Відповідно до розпорядження Львівського 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. 

 Відповідно до розпорядження Львівського міського голови від 22.06.2011 

№ 274 "Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної 

інформації" двічі на місяць для керуючого справами виконкому виготовлялася 

довідка про незняті з контролю інформаційні запити. 

 Щотижнево для управління "Секретаріат ради" виготовлялася довідка про 

протерміновані депутатські запити і звернення за період 2010-2011 років, яка 

зачитувалася на апаратних нарадах у міського голови.  

 Щотижнево в управління контролю та аудиту, відповідно до 

розпорядження Львівського 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 2007-2011 

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 

Львівського міського голови – за виконавцями, яким на виконання скеровано 

звернення з особистого прийому міського голови, ведеться персональний 

контроль і щотижнево Львівському міському голові надається детальна 

інформація про стан виконання звернень за конкретно визначений особистий 

прийом міського голови.  

 Подібно, серйозна підготовка приділяється підготовці до особистого 

прийому міського голови - детально опрацьовуються всі попередні звернення 

заявника, починаючи з 2005 року; зазначаються у формі довідки скільки разів 

заявник попередньо звертався до міської ради, які питання порушував у своїх 

зверненнях, хто розглядав його звернення, які були резолюції керівників, які 

результати розгляду цих звернень. 

Окрім щотижневих звітів вищому керівництву про протерміновані 

документи, листів-нагадувань у виконавчі органи, листів директорам 

департаментів (заступникам міського голови) про вжиття заходів впливу, окрім 

безпосередніх контактів з виконавцями звернень – про що було сказано вище – 

організаційне управління як профілактичний захід проводить для працівників 

виконавчих органів міської ради навчальні семінари щодо правильного зняття з 

контролю документів. 

 З ініціативи організаційного управління запроваджено та функціонує на 

даний час загальнодоступна для всіх працівників виконавчих органів міської 

ради електронну базу даних "Масові заходи", яка постійно наповнюється 
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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 2011 року 

надійшло і було внесено у базу даних "Масові заходи" 780 повідомлень від 

політичних партій, громадських організацій, державних установ і громадян на 

проведення 6189 масових заходів у місті. 
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Архівний відділ міської ради 

 

 У 2011 році 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 77 аркушів, відремонтовано 287 справ, 320 справ 

перекартоновано, продовжувалась робота щодо дотримання пожежної безпеки і 

правил охорони приміщення архіву. Перевірено наявність 1371 справ фондів 

Ленінська районна рада (865 справ), Шевченківська районна рада (365 справ), 

Радянська районна рада (141 справ). Велика увага приділялась створенню та 

розвитку науково-довідкового апарату до документів, що знаходяться на 

зберіганні в архівному відділі Львівської міської ради. У зв'язку з цим у базу 

даних заносяться дані на документи, що зберігаються в архіві. На державне 

зберігання прийнято 203 одиниць зберігання фонду Львівська міська рада. 

Розроблено номенклатури справ низки установ освіти та охорони здоров'я, 

казначейств, судів, санепідемстанції, районних відділів виконавчих служб, 

районних РАЦС управління юстиції ,Сихівської районної адміністрації. На 

ЕПК Державного архіву Львівської області затверджено 23 Номенклатур справ, 

3 Положення про архів, 3 Положення про ЕК, 1 Інструкція з діловодства. 

Затверджено на ЕПК описи на 10290 справ, з них управлінських документів - 

8225, справ особового складу - 2065 справ. Значна робота проведена щодо 

внутрішнього описування документів особового складу ряду фондів: Ф.384. 

"Фабрика індпошиття та ремонту одягу" - 71 справа, Ф.381. "РО "Промтовари" - 

90 справ, Ф.391. "Комбінат громадського харчування Шевченківського району" 

- 110 справ - всього понад 41 тис. карток особових рахунків.  

 У 2011 рік в архівному відділі видано 1448 довідок соціально-правового 

характеру, 4 тематичних запитів (про земельні питання, про райони міста, 

захоронення на Янівському кладовищі, про монастирські приміщення, які були 

зайняті експозиціями "Пагорбу Слави").  

  Підготована 1 радіопередача, 1 телепередача про розвиток архівної 

справи та діловодства у м. Львові.  

Було проведено 5 нарад-семінарів про ведення архівної справи з 

працівниками установ, комунальних підприємств, судів, управління юстиції. 

Надано 193 консультації з питань складання номенклатури справ, формування 

описів справ з працівниками установ, які вперше приступили до роботи.  

  На виконання Програми розвитку архівної справи замінено 

пожежну і охоронну сигналізацію, створено паливну кімнату і замінено 

систему опалення. У 2011 році вирішено питання підключення нової 

електричної мережі, що дало можливість підвищити пожежостійкість архіву. 
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Управління муніципальної дружини 

 

 У 2011 році управління муніципальної надавало послуги із забезпечення 

громадського порядку відповідно до укладених угод, а саме: у будинку 

Львівської міської ради (пл. Ринок, 1), у центральному пункті цивільної 

оборони, на територіях ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар" , ТзОВ 

"Привокзальний ринок", ДПІ "Львівдіпрокомбуд", управління державної 

реєстрації, управління капітального будівництва. Управління муніципальної 

дружини тісно співпрацювало з працівниками ветеринарного відділу, було 

проведено 49 рейди, під час яких проводилась роз'яснювальна робота з 

власниками собак щодо правил утримання собак у місті Львові. 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. 

 Відповідно до ухвали міської ради від 23.10.2008 № 2139 "Про 

затвердження Положення про порядок проведення екскурсійної діяльності у 

місті Львові" на управління муніципальної дружини Львівської міської ради 

покладено повноваження проведення перевірки правомірності екскурсійної 

діяльності на території міста Львова гідами-перекладачами, екскурсоводами та 

іншими фахівцями туристичного супроводу. 

 Протягом 2011 року управління 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.  

  



155 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галицька районна адміністрація 



156 

 

Галицька районна адміністрація 

 

На території Галицького району знаходиться біля 300 пам'яток 

архітектури державного значення (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 2011 рік загальному та спеціальному фондах було 

передбачено кошторисних призначень у сумі 86908,7 тис. грн., з них відділу 

освіти - 55976,8 тис. грн., що складає 64,0 % від загальної суми Виділені на 

2011 рік асигнування освоєні у межах кошторисних призначень. 

У зв'язку з недостатнім фінансуванням з міського бюджету станом на 

01.01.2012 виникла кредиторська заборгованість на суму 4701,3 тис. грн. 

 

У загальноосвітніх закладах навчалося 7095 учнів, дошкільні навчальні 

заклади відвідувала 971 дитина. На базі шкіл функціонувало 14 груп 

короткотривалого перебування дітей, у яких виховується 182 дитини. За 

результатами проведеного у 2011 році обліку дітей і підлітків шкільного віку на 

території Галицького району зареєстровано 5329 дітей та підлітків шкільного 

віку від 6 до 18 років та 426 дітей п'ятирічного віку за визначеними територіями 

обслуговування. Навчально-виховний процес у закладах освіти забезпечують 

1419 працівників. Середня заробітна плата педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності становила - 

2557 грн., у дошкільних навчальних закладах - 1918 грн. 

У 2011 році у закладах освіти виконано ремонтні роботи, фінансування 

яких здійснювалося з бюджету розвитку, на суму 734 тис. грн.: капітальний 

ремонт приміщень ДНЗ № 43 (49 тис. грн.), реконструкція харчоблоку ДНЗ № 

25 (50 тис. грн.), капітальний ремонт каналізації та санвузлів ДНЗ № 32 (200 

тис. грн.), капітальний ремонт приміщень, вивільнених від оренди у ДНЗ № 21 

(145 тис. грн.), реконструкція системи опалення ДНЗ № 38 (290 тис. грн.). За 

кошти загального фонду бюджету проведено ремонтні роботи на суму 93799 

грн. у СЗШ №№ 9, 87 та ДНЗ № 109. Покращено матеріально-технічну базу 

дошкільних навчальних закладів на суму 228 тис. грн. 

 

За кошти Державного бюджету України встановлено два комп'ютерних 

класи у СЗШ № 10 та СЗШ № 87. 

Протягом 2010-2011 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 1103 учнів. Кращі учні (9 учнів) 

отримують стипендію Львівського міського голови. При підведенні підсумків 

ІІІ етапу предметних олімпіад було визначено 2 перших місця, 6 других місць, 

10 третіх місць (всього 18). Четверо учнів ССЗШ № 28 та один учень ССЗШ № 

52 імені М. Лобачевського зайняли призові місця на ІV етапі Всеукраїнських 

олімпіадах з базових дисциплін. 92 % випускників закладів освіти району взяли 



157 

 

участь у зовнішньому незалежному оцінюванні; 9 випускників з Львівської 

лінгвістичної гімназії, ССЗШ № 28 та Львівської академічної гімназії отримали 

200 балів. Всіма видами оздоровлення та відпочинку було охоплено 4817 учнів 

1-10 класів, що становить 77,2 %. 

 

 У 2011 році у Галицькому районі налічувалося 2107 житлових будинків, 

які перебувають на обслуговуванні 7 комунальних підприємств. Загальна 

площа житлового фонду району – 1300 тис. кв. м, в основному будинки 

старовинної забудови, серед яких 121 – пам'ятки архітектури державного та 620 

– місцевого значення. 

Історико-архітектурна старовинна забудова території району зумовлює 

особливості експлуатації та утримання житлового фонду. За технічним станом 

у Галицькому районі 2 будинки визнано ветхими, 6 аварійними. Житловий 

фонд налічував 24514 квартир, що на 534 кв. менше ніж у 2010 році. 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.  

Продовжується, започаткована спільно з управлінням охорони 

історичного середовища та німецьким товариством міжнародного 

співробітництва ГІЗ, робота щодо проведення обстежень технічного стану 

житлових будинків на предмет збереження архітектурних елементів фасадів та 

зокрема художньої ліпнини. Відповідно до розпорядження Львівського 

міського голови від 26.08.2010 № 351 "Про утворення робочої групи щодо 

впорядкування фасадів будинків на проспекті Свободи" розроблено дорожню 

карту приведення зовнішнього вигляду фасадів будинків до європейських 

стандартів: 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"). На ці потреби виділено 

бюджетні кошти у розмірі 1062,2 тис. грн. Німецьким товариством 

міжнародного співробітництва ГІЗ проводиться співфінансування реставрації 

дерев'яних вікон в сумі 570 тис. грн. На даний час у будинку № 43 на просп. 

Свободи, на фасадній стороні, вікна замінені на дерев'яні по аналогії до 

автентичних. 

У 2011 році з міського бюджету було виділено 6468,8 тис.грн на 

утримання об'єктів житлового господарства. З 6468,8 тис. грн. було освоєно 

4326,7 тис.грн, за які проведено ремонтні роботи у 117 будинках. З них: у 27 

будинках відремонтовано балкони на суму 881,5 тис. грн.; у 45 будинках 

проведено ремонт покрівель на суму 1539,8 тис. грн.; у 26 будинках – ремонт 

інженерних мереж на суму 779,2 тис. грн.  

 За результатами 2011 року всі ЛКП Галицького району отримали 

прибутки. Загальний результат по району складає 43 тис. грн. Заборгованості із 

виплати заробітної плати немає.  

 План доходів від квартирної плати виконано на 100,7 %. При нарахуванні 

квартирної плати 19148,6 тис.грн поступило від мешканців 19278,6 тис. грн. За 
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спожиту теплову енергію від мешканців отримано 3286,3 тис.грн при 

нарахуванні 3210,8 тис.грн, що склало 102,4 %. Львівські комунальні 

підприємства району перерахували ЛМКП "Львівтеплоенерго" 4056,1 тис.грн, 

що склало 102,6%. За водопостачання від мешканців отримано 10720,9 тис.грн 

при нарахуванні 10648,1 тис.грн, що склало 100,7 %. Львівські комунальні 

підприємства району перерахували ЛМКП "Львівводоканал" 11828,9 тис. грн., 

що склало 100,9 %. 

 З метою стягнення з мешканців заборгованості за житлово-комунальні 

послуги ЛКП району здійснювали претензійну роботу. У 2011 році подано до 

суду 629 позовних заяв на суму 892,7 тис. грн. Державна виконавча служба 

Галицького району відкрилао 569 виконавчих проваджень на суму 853,5 тис. 

грн., стягнення склали 396,1 тис. грн., що становить 46,4 %. Найкращий 

відсоток стягнень забезпечило ЛКП "Цитадель-Центр"(77,3 %), найнижчий 

показник зафіксовано у ЛКП "Снопківське" (32,8 %). Відділ Державної 

виконавчої служби Галицького району видав 380 постанов "Про арешт майна 

боржника та оголошення заборони на його відчуження" (арешт накладено на 10 

транспортних засобів та 370 одиниць нерухомого майна). 

За результатами проведеної роботи з боржниками на кінець 2011 року 

кількість боржників із заборгованістю 1000 грн. і більше зменшилась на 51 

особу і становить 662 особи із загальною заборгованістю 1898,4 тис. грн. 

 На виконання розпорядження Львівського міського голови від 04.09.2007 

№ 407 "Про запровадження толоки для покращення благоустрою та санітарного 

стану міста" у Галицькому районі проведено толоку, під час якої охоплено 2107 

будинків. У будинках проведено ремонт інженерних мереж і оголовків 

димовентиляційних каналів, пофарбовано водостічні та газові труби, двері, 

засклено вікна та виконано інші роботи з благоустрою і впорядкування 

території району.  

У 2011 році було відремонтовано 27 балконів на суму 881,5 тис. грн.  

 Протягом вересня-грудня 2011 року у 28 будинках з високим рівнем 

оплати мешканцями за житлово-комунальні послуги встановлено на сходових 

клітках 160 кв. м пластикових вікон на суму 83,8 тис. грн.  

 Відповідно до угод, укладених з районною адміністрацією, у 89-ти 

будинках за кошти підприємців проведено ремонт фасадів на рівні першого 

поверху. В 11 будинках виконано ремонт фасадів цілого будинку: на вулицях 

Ф. Ліста, 4, Князя Романа, 22, Д. Лукіяновича, 9, Вірменській, 20, Шептицьких, 

26, П. Дорошенка, 37, Ю. Мушака, 20, на пл. Данила Галицького, 6, пл. Ринок, 

10, пл. Є. Маланюка, 4, просп. Свободи, 19. 

 За 2011 рік облаштовано сітчастою огорожею 30 контейнерних 

майданчиків, а також встановлено контейнери для роздільного збору твердих 

побутових відходів: скла – 41, пластику – 82 та паперу – 41. 

 Міжвідомчою комісією районної адміністрації розглянуто 658 звернень 

фізичних та юридичних осіб. Голова Галицької районної адміністрації видав 

347 розпоряджень про затвердження висновків міжвідомчої комісії, з них – 33 

про приведення об'єктів до попереднього стану, 18 – про демонтаж та 17 про 

погодження самочинної реконструкції. На рахунок Галицької районної 
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адміністрації надійшло 69,7 тис. грн. від укладених угод з розгляду питань 

самочинного будівництва. 

 Налагоджена системна робота ЛКП та інших підрозділів Галицької 

районної адміністрації щодо закриття звернень, які поступають на центральну 

міську диспетчерську службу. 

 У 2011 році з балансу ЛКП знято 3 будинки та передано їх у власність 

громадян. За 2011 рік створено ОСББ у 3-х будинках: на вул. М. Драгоманова, 

38, пл. Музейній, 1, пл. Ринок, 43. Всього у районі функціонувало 46 ОСББ.  
 

На утримання та ремонт зовнішнього благоустрою району у 2011 році з 

міського бюджету виділено 14037, 7 тис. грн., у т. ч. дороги - 2576, 0 тис. грн., 

санітарна очистка - 8386, 0 тис. грн., озеленення та інші роботи, включаючи 

придбання піскосуміші - 3075,7 тис. грн. 

 На балансі Галицької районної адміністрації знаходилося 3 проспекти, 22 

площі і 1 проїзд загальною площею мощення 841512 кв. м та 234 вулиці 

протяжністю 71 км. Всіма видами ремонту в 2011 році відремонтовано 12740 

кв. м дорожних покрить та 6200 кв. м тротуарів (включно з толокою). За кошти 

загального фонду відремонтовано 60 вулиць, серед яких вул. Скельна, пл. 

Старий Ринок, вул. Стрийська, пл. Данила Галицького та інші. Окрім цього, 

проведено дрібний ямковий ремонт асфальтових та брукованих покрить на 

площі 1221 кв. м. За кошти спеціального фонду переведено в брук вулиці 

Вороного (з влаштуванням велодоріжки), Пильникарську, Тиху, частково М. 

Грушевського. По програмі "Толока" відремонтовано тротуари на вулицях П. 

Грабовського, М. Коперника, І. Сеченова, Тютюнників та інших (всього 15 

вулиць). Значний обсяг робіт виконано за кошти суб'єктів підприємницької 

діяльності, вклад яких у ремонт вулиць склав понад 700,0 тис. грн., зокрема за 

участі суб'єктів підприємницької діяльності переведено в брук площу С. 

Яворського, вул. Шевську, відремонтовано ряд тротуарів. 

Для покращення безпеки руху нанесено 21 км дорожньої розмітки, 26 

написів "Школа", встановлено 150 дорожніх знаків, встановлено 376 м/п 

турнікетної огорожі та пофарбовано понад 2600 кв. м турнікетної огорожі. 

Окрім зазначеного, у 2011 році виведено з аварійного стану підпірну 

стіну на вул. Тютюнників, вартість робіт понад 130,0 тис. грн. У 2011 році 

зменшилась кількість поривів мереж водопроводу та каналізації на території 

району. Виконано значний обсяг робіт з ремонту та утримання об'єктів зеленого 

господарства, що знаходяться на балансі адміністрації: висаджено 1100 кв. м 

квітників, влаштовано логотип "Євро-2012", квітковий годинник, карту 

"Регіони України", квітковий Герб і Прапор України, 14 квіткових композицій 

на газонах, герб м. Львова на пл. Ринок, 180 підвісних композицій на опорах, 

засаджено квітами 170 ваз у пішохідній зоні, сформовано понад 200 дерев. У 

весняний період відремонтовано та пофарбовано паркове обладнання на просп. 

Свободи, просп. Т. Шевченка, пл. Ринок, у скверах біля цирку, на пл. Данила 

Галицького. За кошти природоохоронного фонду очищено озеро "Зелене око" 

на вул. Кримській.  
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Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради запроектовано 

та збудовано у 2011 році пам'ятник В. Івасюку. Галицька районна адміністрація 

виконала роботи з благоустрою території біля пам'ятника (175,0 тис. грн. 

бюджетних коштів). Окрім цього, на утримання пам'ятників у 2011 році 

витрачено 75,0 тис. грн.  

 

Протягом 2011 року проводився аналіз фінансово-економічного стану 

підприємств Галицького району і, відповідно, вживалися заходи щодо 

погашення заборгованості з виплати заробітної плати, детінізації доходів та 

відносин у сфері зайнятості населення. Відбулись 51 засідання районної комісії, 

заслухано 510 керівників підприємств різних галузей економіки (зокрема, 

громадське харчування, торгівля продовольчими та непродовольчими 

товарами, надання послуг у сфері нерухомості, аптеки, будівельна галузь, 

СТО), з яких 389 погодились переглянути рівень заробітної плати працівників, 

та керівників підприємств, які допустили заборгованість з виплати заробітної 

плати. Щодо керівників підприємств, які допустили заборгованість з виплати 

заробітної плати працівникам та щодо яких виявлено порушення Закону 

України "Про оплату праці", вживалися заходи відповідно до чинного 

законодавства. У січні 2011 року заборгованість з заробітної плати становила 

1661 тис. грн., у листопаді - 2169,2 тис. грн. та на 01.01.2012 - 1696,2 тис. грн. 

Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно-активних 

підприємствах Галицького району, відповідно до статистичних даних, станом 

на 01.01.2011 становила 691,8 тис. грн., на 01.07.2011 – 1109,8 тис. грн., а на 

01.01.2012 становить – 32,9 тис. грн. В результаті проведеної роботи з 

керівниками підприємств-боржників впродовж 2011 року погашена 

заборгованість у сумі близько одного мільйона гривень. 

З метою підвищення розміру середньої заробітної плати до рівня 

середньогалузевого спільно з представниками ДПІ, Пенсійного фонду, 

Міського центру зайнятості, прокуратури району та Галицького районного 

відділу міліції проведено 421 виїзне обстеження підприємств. Предметом 

обстежень також було дотримання вимог Закону України "Про оплату праці". 

Проведено роботу з філіями та відокремленими підрозділами 

підприємств, які зареєстровані за межами міста Львова, щодо сплати податку з 

доходів фізичних осіб (ПДФО) за місцем здійснення діяльності. За 

результатами проведеної роботи до місцевого бюджету додатково надійшло 

748 818,65 грн. 

 В частині легалізації найманої праці впродовж 2011 року обстежено 115 

об'єктів (заклади торгівлі та громадського харчування), де виявлено 217 

неоформлених працівників. Станом на 01.01.2012 з 210 працівниками 

оформлено трудові відносини. Щодо 2 СПД, які не дотримались зобов'язань 

щодо офіційного працевлаштування виявлених осіб, скеровано листи у 

правоохоронні органи. 

  На території Галицького району знаходиться 161 мала архітектурна 

форма. Підлягають демонтажу 17 тимчасових споруд (МАФ), у яких термін 
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оренди земельної ділянки закінчився у 2011 році Стосовно зазначених МАФ 

Галицька районна адміністрація прийняла розпорядження про їх демонтаж.  

З метою ліквідації стихійної вуличної торгівлі проведено 423 рейдові 

перевірки, у т. ч. 91 - з правоохоронними органами, за результатами яких 

складено 95 адміністративних протоколів. На території району ліквідовано 

вуличну торгівлю на пл. Галицькій, пл. Князя Ярослава Осмомисла, просп. 

Свободи, просп. Т. Шевченка, проїзді Крива Липа, вул. П. Куліша, вул. 

Зерновій, вул. Галицькій, вул. Князя Романа, вул. Краківській, вул. П. 

Дорошенка. Незважаючи на вжиті заходи не ліквідовано вуличну торгівлю 

сільськогосподарською продукцією на вул. Старій та вул. П. Саксаганського.  

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 54 

рейдм, виявлено порушень та складено 15 протоколів про адміністративне 

правопорушення. Адміністративна комісія Галицької районної адміністрації 

винесла 7 постанов про притягнення порушників до відповідальності на суму 

3230,00 грн.  

Впродовж 2011 року на території Галицького району функціонувало 13 

інтерактивних клубів, у результаті вжитих районною адміністрацією заходів 

щодо впорядкування діяльності інтерактивних клубів порушено 2 кримінальні 

справи, вилучено 66 одиниць комп'ютерної техніки, 7 клубів припинили 

діяльність. У результаті перевірки, проведеної 15.02.2012, з інтерактивного 

клубу на вул. П. Куліша, 4 вилучено 21 одиницю комп'ютерної техніки. 

 

На кінець 2011 року на первинному обліку у відділі у справах дітей 

перебувало 63 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є 

мешканцями Галицького району: 15 дітей-сиріт, 48 дітей, позбавлених 

батьківського піклування (з них 20 підлягають усиновленню). 10 дітям надано 

статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Проведено 25 засідань комісії з питань захисту прав дитини, на яких 

розглянуто 157 питань та підготовлено 111 розпоряджень. Виявлено 7 випадків 

порушень житлових та майнових прав дітей. У 4 випадках відновлено житлові 

права та у 3-х випадках подано позовні заяви до суду про визнання недійсними 

договорів купівлі-продажу квартир.  ЗЗадоволено 2 позови щодо захисту 

житлових прав дітей, які подано у попередні роки. 

Згідно з інформацією відділу кримінальної міліції у справах дітей 

Галицького ВР ЛМУ У МВС України у Львівській області за 2011 рік на 

території Галицького району скоєно 19 злочинів неповнолітніми, стосовно яких 

порушено кримінальні справи. 

 У 2011 році адміністративна комісія розглянула та винесла постанови по 

385 адміністративних справах. Сума накладеного штрафів у 2011 році 

становить – 32317 грн., з загальної суми накладеного штрафу у 2011 році 

добровільно сплачено 12512 грн. 
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Залізнична районна адміністрація 

 

Видатки районної адміністрації та відділу освіти із міського бюджету у 

2011 році становили 119188,3 тис. грн. - 79 % (94337,9 тис. грн.) всіх видатків 

припадає на освіту району, 18 % (21397,1 тис. грн.) припадає на житлово-

комунальне господарство, 3,0 % (3453,4 тис. грн.) - на утримання апарату 

адміністрації. Видатки на житлово-комунальне господарство з загального та 

спеціального фондів міського бюджету профінансовані в сумі 19608,2 тис. грн., 

фактичні видатки склали 21397,1 тис. грн., тобто на кінець 2011 року виникла 

кредиторська заборгованість у розрахунках з підрядними організаціями в сумі 

4520,2 тис. грн. Частину заборгованості в сумі 602,4 тис. грн. проплачено у 

січні 2012 року. 

  Впродовж 2011 року проводилась робота з залучення сплати 

підприємствами ПДФО. У 2011 році надійшло 240,3 млн. грн. З метою 

збільшення надходжень здійснювалися заходи з справляння податку з доходів 

фізичних осіб за рахунок залучення до сплати філій, структурних та 

відокремлених підрозділів підприємств. Таким чином вдалось залучити 28 

філій, що призвело до сплати 946,6 тис. грн. Однак, з усіх коштів, що надійшли, 

до місцевого бюджету переказано лише 181 млн. грн. при плановому завданні 

200,9 млн. грн., тобто ненадходження становить 9,9 %.  

 Незважаючи на активну роботу районної комісії з питань легалізації 

виплати заробітної плати та зайнятості населення, ліквідації заборгованості з 

виплати заробітної плати, забезпечення повноти і своєчасності сплати податків 

та єдиного соціального внеску, станом на 01.01.2012 заборгованість 

підприємств з виплати заробітної плати становила 7,68 млн. грн.  

 Проте, низка підприємств впродовж 2011 року повністю погасила 

заборгованість у загальній сумі 1,96 млн. грн. Станом на 01.01.2012 розмір 

середньої заробітної плати складав 2775 грн. При цьому ріст мінімальної 

заробітної плати протягом 2011 року склав 6,7 %.   

  Варто наголосити на проведеній роботі щодо виконання рішення 

виконкому від 20.12.2010 № 1767 "Про заборону роздрібної торгівлі 

алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (окрім безалкогольного)", 

зокрема за участю працівників Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у 

Львівській області було проведено 74 рейди, внаслідок чого складено 22 

адміністративні протоколи, які скеровані на розгляд адмінкомісій за місцем 

проживання правопорушників. Натомість, на адміністративну комісію при 

Залізничній районній адміністрації надійшло 27 справ, за розглядом яких 

накладено штраф на загальну суму 13,7 тис. грн., сплачено у добровільному 

порядку 2,9 тис. грн., на стягненні у виконавчій службі – 10,8 тис. грн.  

У 2011 році проведено 33 обстеження за участю працівників ВДСБЕЗ, 

ВКМСД Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області, відділу 

у справах дітей районної адміністрації, ДПІ у Залізничному районі, сектору 

торгівлі відділу торгівлі та тендерних закупівель з питань забезпечення 

виконання вимог закону "Про заборону грального бізнесу в Україні". Завдяки 

проведеній роботі було перепрофільовано 2 інтерактивних клуби: банк на вул. 
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Любінській, 100 та фітнес-центр на вул. Братів Міхновських – вул. Короткій, а 

також 1 клуб на вул. Чернівецькій, 7 (вагончик) демонтовано. Станом на 

01.01.2012 залишається функціонувати 12 інтерактивних клубів.  

У 2011 році демонтовано 58 об'єктів, з них МАФ - 36, літніх майданчиків 

– 7, яток – 6, автопричепів – 9. З метою недопущення та ліквідації 

несанкціонованої вуличної торгівлі у 2011 році спільно з представниками 

міліції проведено 389 рейдів, складено 113 протоколів про адміністративне 

правопорушення. Однак ситуація щодо наявності стихійної торгівлі не 

покращилась. Ліквідація несанкціонованої торгівлі надалі залишається 

проблемним питанням. Робота у цьому напрямку носить тимчасовий, а не 

постійний характер. Тому необхідно виставити додаткові наряди працівників 

Залізничного РВ за такими адресами: вул. Широка, 64-66, вул. І. Виговського 

(зупинка напроти ринку "Південний"), вул. С. Петлюри, 2, вул. С. Петлюри - 

вул. О. Бабія, вул. Т. Шевченка, 45/47.  

 

Житловий фонд Залізничного району є надзвичайно різноманітним, це і 

стара історична забудова, і масиви нових будинків, і численний приватний 

сектор: 1230 будинків комунальної власності, 35 відомчих будинків, 8 

гуртожитків, 53 будинки ОСББ, 59 будинків житлово-будівельних 

кооперативів, 2806 будинків приватного сектору. Житловий фонд налічує 33445 

квартир. 

 У 2011 році з міського бюджету на потреби житлово-комунального 

господарства Залізничного району виділено 7616,3 тис. грн., з них 1609 тис. 

грн. - заборгованість за виконані роботи 2010 року, 3138,7 тис. грн. - на 

поточний ремонт прибудинкових доріг і тротуарів. На поточний ремонт 

житлового фонду 2011 році було витрачено коштів на суму 2845 тис. грн. 

Виконано такі ремонтні роботи: 28 покрівель на суму 2192 тис. грн.; 15 

будинкових інженерних мереж на суму 487,1 тис. грн.; влаштування 3 пандусів 

для інвалідних візків на суму 81,1 тис. грн. (вул. О. Кульчицької, 12, вул. Є. 

Патона, 14, вул. Т. Шевченка, 55); встановлення підкачувальної станції 

холодної води на суму 64,4 тис. грн. (вул. І. Виговського, 47); інші роботи на 

суму 19,9 тис. грн. 

На проведення робіт капітального ремонту житлового фонду було 

використано 188,2 тис. грн. Були виконані роботи: ремонт системи холодного 

та гарячого водопостачання на суму 94,3 тис. грн. (вул. С. Петлюри, 47); ремонт 

системи холодного водопостачання на суму 31,6 тис. грн. (вул. Суботівська, 2); 

ремонт балконів загального користування, фасаду та водостічних труб на суму 

41,7 тис. грн. (вул. О. Степанівни, 20); аварійно - відновлювальні роботи на 

суму 20,6 тис. грн. (вул. Г. Квітки-Основ'яненка, 30).  

Протягом 2011 року у власність територіальної громади м. Львова 

прийнято 2 житлових будинки керамзаводу: № 17 і № 19 на вул. Низинній. 

Крім цього, у 2011 році у 2-х будинках було створено об'єднання співвласників 

багатоквартирних будинків: вул. Д. Бортнянського, 38 та вул. Д. Чижевського, 

63. Всього у районі функціонувало 53 ОСББ. 
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 Комунальні підприємства погашали нарощену у попередні роки 

заборгованість перед іншими підприємствами, зокрема ЛКП 

"Залізничнетеплоенерго", ЛМКП "Львівводоканал". Таким чином, борги перед 

цими організаціями на кінець 2011 року порівняно із 2010 роком зменшились 

на 1020,5 тис. грн.  

Районна адміністрація постійно веде претензійну роботу з мешканцями, 

які допустили заборгованість з оплати комунальних послуг. З цього приводу 

подано 2719 справи до Залізничного районного суду на суму 5548,0 тис. грн., з 

яких отримано 1111,6 тис. грн., але це складає лише 20 %. 

У під'їздах будинків, у яких мешканці не мають заборгованості за 

житлово-комунальні послуги, з серпня 2011 року ЛКП району розпочали 

встановлення пластикових вікон. В результаті встановлено пластикові вікна 

площею 164,2 кв. м у 14-ти будинках, вартість яких складає 88,6 тис. грн. 

Для покращення благоустрою території району та проведення поточних 

ремонтних, відновлювальних робіт львівські комунальні підприємства 

скеровують левову частину своїх доходів на проведення толок. Таким чином, у 

2011 році проведено 12 толок за запланованими адресами, під час яких 

очищено 103 горища, відремонтовано 309 сходових кліток, проведено ремонт 

покрівель 458 будинків, відремонтовано інженерні мережі у підвалах 1035 

будинків, а також проведено фарбування водостічних та газових труб, дверей, 

дитячих майданчиків, скління вікон у під'їздах тощо. Всього виконано робіт під 

час толок на загальну суму 2,91 млн. грн. 

 Впродовж 2011 року на території Залізничного району було встановлено 

50 контейнерних майданчиків, у т. ч. встановлено контейнери для роздільного 

збору ТПВ (для скла – 47, для пластику – 120, для паперу – 39).  

 

Загальна площа шляхово-мостового господарства Залізничного району 

становить 844,786 тис. кв. м, площа тротуарів – 298,662 тис. кв. м, довжина 

доріг складає 111,011 км.  

На санітарне прибирання вуличної мережі району використано 8249,7 

тис. грн., зокрема на ручне санітарне прибирання - 6213,8 тис. грн., 

механізоване прибирання - 2035,9 тис. грн. За неналежне ручне прибирання 

районна адміністрація з підрядних організацій стягнула штрафних санкцій на 

суму 177,8 тис. грн., з них 50 тис. грн. використано на механізоване прибирання 

району вакуумною машиною, а решту (127,8 тис. грн.) повернуто у міський 

бюджет м. Львова. 

 За 2011 рік районною адміністрацією відремонтовано дорожнього 

покриття площею близько 46,7 тис. кв. м та тротуарів 3 тис. кв. м на суму 8,42 

млн. грн., що становить 5,52 % від загальної площі проїжджої частини доріг. 

Було здійснено поточний ремонт вулиць Вернигори, І. Виговського, С. 

Голубовича, Залізничної, О. Кульчицької, Є. Патона, В. Перова, Ряшівської, О. 

Сорохтея, О. Стороженка, Широкої, Левандівської, І. Блажкевич, Скниліської 

(розв'язка), Братів Міхновських, А. Головатого, Н. Морозенка, Я. Головацького 

та пл. Двірцевої. 
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Виконано роботи з середнього ремонту вулиць І. Сірка, С. Петлюри, 37-

39, Городоцької, Генерала В. Курмановича, Суботівської, Рудненської, 

Короткої, 8а, І. Виговського, 37, Білогорщі, С. Петлюри, 18 а, б, в. 

Капітально відремонтовано вул. П. Полтави. 

Відповідно до "Програми вдосконалення системи управління, ремонту та 

обслуговування житлового фонду м. Львова на період 2010-2012 років" 

виконано ремонт прибудинкових та внутрішньоквартальних територій на суму 

2,88 млн. грн. за такими адресами: С. Петлюри, 2, С. Петлюри, 25, Сигнівка, 5, 

Сигнівка, 9, О. Стороженка, 23-37, Каховська, 6, Каховська, 15, І. Шараневича, 

2-10, Щекавицька, Роксоляни, 24, Вернигори, 7, Р. Декарта, 3, 5, 7, 11, 11-А, 17, 

Садової, 4-29, О. Степанівни, 50-А, О. Степанівни, 50-Б, Є. Патона, 4, Є. 

Патона, 6-А, С. Петлюри, 51-53, Вигоди, 56, Вигоди, 60, Любінська, 105, О. 

Степанівни, 8, Любінська, 101-Б, Д. Яворницького, 3-А, С. Голубовича, 34, 35-

А, 36, Д. Яворницького, 5-5-А, Д. Яворницького, 7-А-7-Б, Д. Яворницького, 9-9-

А, Д. Яворницького, 11, Любінська, 89-Б. 

  

У 2011-2012 навчальному році у 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 яких навчаються 11267 учнів. У порівнянні 

з 2010-2011н.р. у закладах освіти району кількість класів збільшилась на 3, 

учнів – на 139. У 2011-2012 навчальному році у другу зміну навчалося – 242 

учні у СЗШ №№ 74, 75, що становило 2 % від загальної кількості учнів району. 

У ЗНЗ району у 2011-2012 році функціонувало 164 гуртки, у яких займалося 

3550 учнів, що становить 32 % всіх учнів району. 

У 2011 році у Залізничному районі функціонувало 3 позашкільні 

навчальні заклади – Центр туризму і краєзнавства "Левандівка", дитячо-

юнацька спортивна школа №1, Центр дитячо-юнацької творчості, які 

відвідувало 1910 учнів. 

Протягом 2011 року у районі функціонувало – 17 ДНЗ комунальної 

форми власності, 2 навчально-виховних комплекси, 2 приватні ДНЗ. ДНЗ 

району відвідувало – 4046 дітей, що становить 52% від загальної кількості дітей 

віком від 0 до 6 років, які проживають на території Залізничного району. 

У всіх загальноосвітніх навчальних закладах району організовано 

харчування школярів. Станом на жовтень 2011 року усіма видами харчування 

охоплено 100 % дітей, у т. ч. гарячим харчуванням 89 %. Безкоштовні обіди 

отримували 58 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 56 

дітей із малозабезпечених сімей. У школах Залізничного району безкоштовно 

харчувалися 4628 учнів, що становить 41 % до їх загальної кількості. На 

харчування було виділено 2,86 млн. грн. бюджетних коштів та залучено з 

власного господарства – 206,7 тис. грн.  

Протягом 2011 року у закладах освіти району проведено низку 

капітальних ремонтних робіт, на виконання яких було виділено з бюджету 

розвитку міста 1,14 млн. грн. Зусиллями батьків та спонсорів проведені поточні 

ремонтні роботи та придбано матеріалів на суму 680,8 тис. грн. 
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Впродовж 2011 року проводилась робота щодо заощадження 

енергоресурсів у закладах освіти, внаслідок чого вдалось досягти економії 

споживання енергоносіїв, а саме: електроенергії – 53,4 тис. кВт. год, газу – 

17,47 тис. куб.м, холодної води – 13,8 тис. куб. м, теплової енергії – 1,1 тис. 

Гкал. 

За 2011 рік загальна сума видатків для утримання установ освіти 

становила – 86,1 млн. грн., з них – працівникам установ освіти Залізничного 

району нараховано і виплачено заробітну плату в сумі 51,13 млн. грн. та 

здійснено перерахунок нарахувань по фондах на виплачену заробітну плату в 

сумі 18,17 млн. грн. Для покращення матеріально-технічної бази установ освіти 

Залізничного району було придбано предмети, матеріали, обладнання, 

інвентар, побутову техніку та м'який інвентар на суму 198,8 тис. грн.  

 Станом на 01.01.2012 на обліку у відділі у справах дітей перебувало 104 

неповнолітніх, з них 44 – дитини-сироти, 60 – дітей, позбавлених батьківської 

опіки, 5 – дітей з сімей, які опинились у скрутних життєвих обставинах. 

 Протягом 2011 року вилучено з сімей, які не виконують своїх 

батьківських обов'язків 3 дітей. Залізнична районна адміністрація скерувала до 

суду 10 позовних заяв щодо позбавлення батьків батьківських прав (з них 6 

розглянуто судом та прийнято рішення про позбавлення батьківських прав). 

Окрім того, надано 31 висновок на позбавлення одного з батьків батьківських 

прав. 

У 2011 році 20 дітям надано статус дитини-сироти, дитини, позбавленої 

батьківського піклування. З них 12 дітей влаштовано під опіку (піклування), 5 

дітей усиновлено, 2 влаштовано у заклади для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 1 дитина перебуває у сім'ї родичів, які оформляють 

опіку. 

На облік у відділ у справах дітей протягом 2011 року поставлено 12 дітей, 

які можуть бути усиновлені, з яких 5 усиновлено, 1 дитина передана під опіку. 

У 2011році 4 сімей усиновили дітей. Внутрішньосімейно усиновлено 4 дітей. 

 У 2011 році було проведено 24 бесіди та лекції з дітьми під час тижнів 

правових знань у навчальних закладах, 195 бесід та консультацій за місцем 

проживання дітей. 

 Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, 

надавалися скерування для вступу у навчальні заклади. У 2011 році надано 8 

скерувань - 1 дитина вступила до ЛНУ ім. І. Франка, решта – до училищ 

м.Львова. 

 Комісія з питань захисту прав дітей розглянула 430 звернень з питань 

опіки і піклування. 

  Адміністративна комісія прийнято 544 постанови та накладено стягнень 

на суму 129,8 тис. грн. (у зв'язку із внесенням змін до чинного законодавства 

щодо збільшення розмірів штрафів), добровільно сплачено штрафів на суму 

35,75 тис. грн. Велика різниця між накладенням та стягненням штрафів 

пояснюється повільним примусовим виконанням постанов адмінкомісії 

виконавчою службою. 
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Личаківська районна адміністрація 

 

На території Личаківського району розташовано 27 промислових 

підприємств та 11 ринків, 15 банківських установ, 7 науково-дослідних установ, 

інші господарюючі суб'єкти різних форм власності, а також консульство 

Російської Федерації, почесні консульства Німеччини та Канади в Україні, 

Західне оперативне командування прикордонних військ України. Медичне 

забезпечення населення здійснюють 14 закладів охорони здоров'я. Людьми 

похилого віку опікується Геріатричний інтернат. На території Личаківського 

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 коледж, техніко-економічний коледж, 

поліграфічний коледж, автомобільно-дорожний технікум. У навчальних 

закладах навчається понад 20 тисяч студентів та учнів. У Личаківському районі 

працює 21 загальноосвітня школа, 3 навчально-виховні комплекси - школа-

садок, 2 загальноосвітні навчальні заклади приватної форми власності, 16 

дошкільних навчальних закладів, 1 дитячий будинок, 6 позашкільних 

навчальних закладів (4 ДЮСШ та 2 БДЮТ). Для оздоровлення та відпочинку 

населення у Личаківському районі функціонують 3 стадіони, 8 комплексних 

спортивних майданчиків. 

 

На території Личаківського району згідно з даними районної державної 

податкової інспекції у 2011 році було зареєстровано 11499 суб'єктів 

господарювання, з них 7089 – фізичні особи та 4410 – юридичні особи. 

Протягом 2011 року проведено 51 засідання районної комісії з питань 

своєчасної сплати податків, виплати заробітної плати. Здійснено 519 виїзних 

обстежень підприємств. Щодо питань недотримання чинного законодавства в 

оплаті праці скеровано: 91 лист у прокуратуру, 90 у Територіальну державну 

інспекцію праці, 70 у Державну податкову інспекцію, 36 у районний відділ 

внутрішніх справ. 

Для усунення порушень законодавства про оплату праці, за актами 

прокурорського реагування порушено 6 кримінальних справ у сфері оплати 

праці, внесено 36 приписів і подань, задоволено 1 протест, притягнуто 21 

посадову осібу до відповідальності. За даними Пенсійного фонду, 

середньомісячна зарплата на підприємствах району зросла впродовж 2011 року 

з 1908,1 до 2440,3 грн. або на 27,9 %. Заборгованість з виплати заробітної плати 

зменшилась на 839,3 тис. грн. (16,7 %) і станом на 01.01.2012 становить 4185,0 

тис.грн, у т. ч. по економічно-активних підприємствах району - 1,8 млн. грн.  

Протягом 2011 року на території району демонтовано 26 МАФ.Станом на 

01.01.2012 розташовано 165 малих архітектурних форм (МАФ), з них 150 

функціонують з дозволами; 15 – знаходяться у Перспективній схемі, але 

функціонують без оформлених дозволів, підлягають демонтажу - 1 (1 справа 
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знаходиться на розгляді в судових органах); не встановлених МАФ, які ввійшли 

у перспективну схему - 24.  

Постійно проводилась робота з ліквідації несанкціонованої торгівлі 

(здійснювались спільні рейди працівників райадміністрації та районного 

відділу внутрішніх справ), розроблялись заходи з запобігання несанкціонованої 

торгівлі. Зокрема, здійснено 358 рейдів з ліквідації несанкціонованої торгівлі, 

складено та скеровано до суду 63 адмінпротоколи, демонтовано 10 об'єктів 

стихійної торгівлі, вилучено товару на суму 3440 грн., що призвело до 

зменшення випадків несанкціонованої торгівлі на території району.  

На виконання рішень виконавчого комітету від 20.12.2010 № 1768 "Про 

заборону роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та 

пивом" представники районної адміністрації спільно з районним відділом 

внутрішніх справ здійснили 58 рейдів, склали 26 протоколів, наклали штрафів 

на суму 8,5 тис. грн.  

На кінець 2011 року на території Личаківського району розташовані 4 

інтерактивні клуби. В результаті проведених заходів (здійснено 26 рейдів 

спільно з представниками служб району та СДСБЕЗ, порушено 4 кримінальні 

справи (1 справа на розгляді), вилучено 64 системні блоки). Протягом 2011 року 

припинили діяльність або перепрофілювалися 7 інтерактивних клубів. 

 

На території району розташовані 5323 будинки, у т. ч. будинків 

комунальної власності – 1730. До житлового фонду старої забудови належать 

пам'ятки архітектури державного значення (11 будинків) та місцевого значення 

(445 будинків). Загальна площа житлового фонду станом на 01.01.2012 

становить 1224,2 тис. кв. м, у т. ч. комунального фонду 172,1 тис. кв. м, 

приватизованого 1052,1 тис.кв. м (86 %). Житловий фонд нараховує 3441 

квартиру, що на 121 квартиру менше ніж у 2010 році - це пов'язано із зняттям 

малоквартирних будинків з балансу місцевих рад та передачею житлового 

фонду на обслуговування ОСББ. Протягом 2011 року знято з балансу ЛКП 22 

будинки, прийнято на баланс 1 відомчий будинок та створено 13 ОСББ за 

адресами: вул. С. Палія, 15, вул. Милятинська, 2, вул. Потелицька, 22, вул. А. 

Навої, 16, вул. Мучна, 29, вул. Мучна, 31, вул. Миргородська, 35, вул. 

Академіка І. Крип'якевича, 9, вул. Стрілецька, 32 (Винники), вул. Барвінських, 

12, вул. І. Вишенського, 9, вул. Миргородська, 35, вул. Ковельська, 63. На 

кінець 2011 року у Личаківському районі налічувалось 85 об'єднань 

співвласників багатоквартирних будинків.  

Житловий фонд району обслуговує 8 ЛКП та аварійна служба МП 

"Стихія". Дохідну частину ЛКП становлять кошти за утримання будинків та 

прибудинкових територій, а також відсотки за касове обслуговування, які 

отримують від ЛМКП "Львівтеплоенерго" та ЛМКП "Львівводоканал" і 

скеровують на надання послуг населенню (прибирання сходових кліток та 

прибудинкових територій, вивіз ТПВ, проведення поточних ремонтних робіт та 

інші роботи пов'язані з обслуговуванням житлового фонду).  
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За результатами 2011 року сім ЛКП Личаківського району отримали 

прибутки в розмірі 46 тис. грн., проте ЛКП "За Замком" отримало збитки на 

суму 9 тис. грн. Заборгованості з виплати заробітної плати працівникам немає. 

 Збір коштів за послуги з утримання будинків та прибудинкової території 

виконано на 101,5 %. При нарахуванні 20245,5 тис. грн. поступило від 

мешканців 20558,8 тис. грн. За послуги з теплопостачання мешканці сплатили 

19749,7 тис. грн., при нарахуванні 19435,4, що склало 101,6 %. Комунальні 

підприємства району перерахували ЛМКП "Львівтеплоенерго" 22466,2 тис. 

грн., що склало 100,5 %. За водопостачання від мешканців отримано 9351,8 тис. 

грн. при нарахуванні 9248,5 тис. грн., що склало 101,1 %. Львівськими 

комунальними підприємствами району перераховано ЛМКП "Львіводоканал" 

10334,8 тис. грн., що склало 101 %.  

За 2011 рік ЛКП Личаківського району забезпечили 100 % розрахунки за 

надані першочергові послуги. Одним із проблемних питань є несплата 

мешканцями-боржниками за надані їм комунальні послуги. У 2011 році ЛКП 

району подали до суду 721 заяву про видачу наказу для стягнення 

заборгованості за житлово-комунальні послуги на суму 1453,4 тис. грн., у т. ч.: 

за вказаний період ухвалено 604 накази про стягнення коштів на суму 1043,4 

тис. грн. На розгляді у суді перебуває 151 заява на суму 366,4 тис. грн. (в т.ч. за 

2010 рік). За 2011 рік у відділ державної виконавчої служби Личаківського 

району скеровано 710 виконавчих листи та накази на суму 1789,1 тис. грн. 

Станом на 01.01.2012 у відділі державної виконавчої служби Личаківського 

району знаходиться на виконанні 100 виконавчих листів на суму 412,6 тис. грн. 

У судовому порядку стягнуто 629,7 тис. грн. з 601 боржника за надані 

комунальні послуги. Відділ Личаківської виконавчої служби видав 512 

постанов "Про арешт майна боржника". У 13 квартирах вилучено 30 одиниць 

техніки на суму 23,6 тис. грн., 2 боржникам повернуто майно після сплати 

заборгованості на суму 3,2 тис. грн. 

За рахунок виділених 6 млн. грн. бюджетних коштів у 2011 році 

відремонтовано: покрівель у 50 будинках (на суму 3353,1 тис. грн.), балконів у 

2 будинках (на суму 87,8 тис. грн.), інженерних мереж у 26 будинках (на суму 

611,9 тис. грн.), внутрішньоквартальних доріг у 15 будинках (на суму 1487,8 

тис. грн.), інших робіи в 11 будинках (на суму 444,3 тис. грн.). 

Районною адміністрацією використано 58 тис. грн., що поступили від 

самочинного будівництва, для ремонту дитячих майданчиків на вул. М. 

Лисенка, 14, вул. Тершаковців, 1 тепломережі на вул. Тершаковців, 1- М. 

Рильського, 10; для вивозу сміття з вул. Д. Зубрицького, вул. Новознесенської; 

для демонтажу МАФ на вул. Медової Печери, Шота Руставелі. За кошти 

міського бюджету влаштовано 1 дитячий майданчик на вул. О. Бахматюка-

Личаківській. 

Значну частину доходів ЛКП скеровано на проведення толоки, а саме: 

проведення поточних ремонтних робіт для покращення благоустрою та 

санітарного стану району. Під час толоки у 2011 році відремонтовано 185 

сходових кліток на суму 1212,2 тис. грн., проведено ремонт покрівель у 474 

будинках, а також інженерних мереж у 608 будинках Личаківського району. 
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Проводились роботи по фарбуванню водостічних та газових труб, цоколів, 

дверей, засклено вікна у під'їздах та проведено впорядкування прибудинкових 

територій.  

Протягом вересня – грудня 2011 року у 17 будинках з високим рівнем 

оплати мешканцями за житлово-комунальні послуги на сходових клітках 

встановлено пластикові вікна на суму 62,8 тис. грн.  

На території району перевізниками облаштовано 28 контейнерних 

майданчиків (вулиці Глухий Кут, 1, Медової, Печери, 4, 5-7, 38-А, Пасічна, 51-

53, 70-72, 71-А-73, М. Голубця, 2, Дж. Вашингтона, 13, Лисеницька, 1-5, 9-11-

11а-13, Генерала Д. Грицая, 19, Родини Крушельницьких, 3, Й. Коциловського, 

10, Керченська, 9, 11, К. Левицького, 75, М. Туган-Барановського, 9-А, 

Чернігівська, 7, М. Конопницької, 15, Л. Толстого, 32, Г. Сковороди, 3, М. 

Некрасова, 5, Ніжинська, 9, Піскова, 17, М. Лисенка, 34), замінено контейнери 

на території ЛКП "№504" та встановлено 61 контейнер для пластмасових 

пляшок, 26 контейнерів для скла та 16 контейнерів для паперу. 

На проведення робіт з благоустрою об'єктів комунального господарства 

на 2011 рік з загального фонду міського бюджету виділено 11,98 млн. грн. 

Протягом 2011 року додатково виділялись кошти на проведення робіт, 

пов'язаних з будівництвом і реконструкцією шляхів, на охорону і раціональне 

використання природних ресурсів. 

У 2011 році виконано поточний ремонт вулично-шляхової мережі 

загальною площею 29, 2 тис. кв. м на вулицях Б. Котика, Глухий Кут, Зеленій (в 

районі вул Генерала М. Тарнавського), О. Архипенка (верхній з'їзд), Шота 

Руставелі, Дубовій (на ділянці від вул. Тракт Глинянський до будинку № 22), Г. 

Запольської (на ділянці від вул Пасічної до будинку № 16). Відремонтовано 

міжбудинкові проїзди до будинків на вул. Керченській, 7-9-11, Лисеницькій, 1, 

Пасічній, 72-74, Пасічній, 104, П. Шафарика, 14, Медової Печери, 5-29 та інші.  

Встановлено 15 урн на зупинках громадського транспорту. Очищено 1420 

дощоприймачів, проведено промивку 550 п/м дощової каналізації, влаштовано 

металеві огородження в кількості 250 п/м. Проведено фарбування 35 зупинок 

громадського транспорту, відремонтовано 5 зупинок громадського транспорту. 

Влаштовано дорожню розмітку на магістральних вулицях площею 5000 кв.м. 

Встановлено 60 нових дорожніх знаків та пофарбовано 1100 знаків існуючих.  

У весняний та осінньо-зимовий періоди виконувались роботи зі зняття 

аварійних та сухостійних дерев (175 шт.), санітарної і формувальної обрізки 

дерев (498 шт.) на вулицях і прибудинкових територіях. Висаджено 17850 шт. 

квіткової розсади на квітниках вул. Личаківської, К. Левицького, пл. Є. 

Петрушевича, пл. Митної, Верхньо-Зеленого скверу. За кошти 

природоохоронного фонду проведено зняття аварійних, сухостійних дерев, 

формувальну та санітарну обрізку дерев, що поражені омелою, на території 

району у т. ч. на території закладів освіти у СЗШ №№ 6, 42, 70, 71, "Лідер", 

ДНЗ №№ 88, 105, 149, "Барвінок", НВК "Провесінь". 

 

Система освіти району включає 47 навчальних закладів дошкільної, 

загальної середньої та позашкільної освіти. На початок 2011-2012 н.р. у денних 
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загальноосвітніх навчальних закладах району навчалося 8920 учнів, що на 191 

більше, ніж у минулому навчальному році. Таке значне зростання контингенту 

учнів спостерігається вперше за останні роки. Відповідно збільшилася мережа 

класів: з 361 до 367. 

Дошкільні навчальні заклади району відвідувало 2844 дитини. У 

дошкільних навчальних закладах району функціонує 104 групи, з них 17 

спеціального призначення. У 2011 року додатково відкрито 2 групи у ДНЗ № 

52. Особлива увага приділяється охопленню дошкільною освітою дітей 5- 

річного віку (охоплено 99 % дітей). 

На кінець 2011 року у загальноосвітніх навчальних закладах району з 

числа соціально-незахищених навчалось: 84 дитини-сироти та дітей 

позбавлених батьківського піклування, 86 дітей-інвалідів, 249 дітей з 

малозабезпечених сімей, 856 дітей з багатодітних сімей, 45 дітей, які 

постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 1 дитина, яка постраждала внаслідок 

Скнилівської трагедії. В усіх загальноосвітніх навчальних закладах району 

організовано гаряче харчування, яке відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. 

Згідно з моніторингом 59% учнів 1-11 класів охоплено таким харчуванням. З 

метою широкого охоплення дітей організованим відпочинком у червні 2011 

року на базі усіх загальноосвітніх навчальних закладів району було створено 

пришкільні табори в яких відпочило 2499 дітей (33 % від загальної кількості 

учнів 1-10 класів). 

Слід відзначити 100 % у порівнянні з минулими роками профільність 

таборів з денним перебуванням влітку 2011 року, а саме: краєзнавчий (СЗШ 

№№ 6, 7, 21, 42, 47, 49), німецькомовний (ЛСЗШ № 8), французькомовний 

(ССЗШ № 37), англомовний (СЗШ № 70, НВК "Школа І ст.-гімназія"), 

художньо-естетичний (СЗШ №№ 24, 63, "Лідер", ЗОШ "Берегиня"), еколого-

натуралістичний (СЗШ №№ 29, 71, 82, НВК "Провесінь"). Всього протягом 

червня-серпня 2011 року відпочило 3583 дитини (48 % від загальної кількості 

учнів 1-10 класів), з них за категоріями: 49 дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування, 20 дітей-інвалідів, 306 дітей з багатодітних та 118 

дітей з малозабезпечених сімей, 35 дітей групи-ризику, 565 обдарованих дітей. 

Гуртковою роботою у 2011 році охоплено 5370 дітей (59,5 % від загальної 

кількості дітей у районі). У гуртках Личаківського БДЮТу займається 1588 

вихованців, у БДЮТі м. Винники – 615 вихованців, у ДЮСШ – 1501 дитина, у 

гуртках шкіл – 1666 учні. 

У 2011 році вдалося досягти економії споживання енергоресурсів по 

теплу, газу, та електроенергії завдяки помірним погодним умовам та 

впровадженню малобюджетних енергоефективних заходів. По усіх видах 

енергоносіїв дотримано встановлених лімітів споживання. 

Протягом 2011 року у закладах освіти Личаківського району проведено 

ремонтно-будівельних робіт на суму 1726,7 тис. грн., а саме:  

- Відремонтовано дахи та покрівлі у 5 навчальних закладах: СЗШ № 37 

(початкова), № 82 (дашок над входом), школа-інтернат № 2, ДБ № 1, ДНЗ № 

132. 
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- Відновлено та утеплено дворову частину фасаду будівлі СЗШ № 37 

(початкова). 

- Проведена заміна вікон у 2 навчальних закладах: СЗШ №№37 

(початкова), 49. 

- Проведені ремонти систем опалення у 2 навчальних закладах – СЗШ № 

29, ДНЗ № 12. 

- Проведено заміну каналізаційних мереж у 6 навчальних закладах - СЗШ 

№№ 7, 29, 42, "Лідер", ДНЗ № 12, школі-інтернат № 2. 

- Відремонтовано 5 санвузлів у 4 навчальних закладах: СЗШ №№ 7, 29, 42 

та "Лідер". 

- Проведено ремонт електропостачання та освітлювальної мережі у 6 
навчальних закладах – СЗШ "Лідер", СЗШ №№ 49, 70, 82, ВШ № 12, ДЮСШ № 

7. 

- Проведені ремонтні роботи у внутрішніх приміщеннях 4 навчальних 
закладів: СЗШ №№ 37, 49, "Лідер", ДНЗ № 149 та відновлено 2 харчоблоки - у 

ДНЗ № 105 та № 149. 

 

У відділі у справах дітей (ВуСД) у 2011 році перебувало на обліку 95 

дітей, зокрема 33 сироти, 52 позбавлених батьківського піклування, 17 дітей, 

які опинились у складних життєвих обставинах. Протягом 2011 року 28 дітям 

надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. 

22 дитини влаштовано під опіку (піклування), 16 дітей влаштовано у 

навчально-виховні заклади, з них 13 у дитячі будинки та будинки дитини, 1 

дитину у притулок для дітей. Усиновлено 17 дітей, з них 10 усиновителями з 

України, 4 – іноземними громадянами, 3 - внутрішньосімейне усиновлення. У 

Галицькому районі функціонує 4 прийомні сім'ї, у яких виховуються 6 дітей. 

Всього у прийомних сім'ях та ДБСТ виховується 10 дітей, що перебувають на 

обліку у відділі у справах дітей. Сімейними формами виховання охоплено 87 % 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

У 2011 році працівники ВуСД провели 94 індивідуальні бесіди з дітьми та 

123 бесіди з батьками щодо належного виконання обов'язків по утриманню, 

вихованню, навчанню дітей. Профілактичними заходами охоплено понад 400 

дітей, надано адресну допомогу 238 дітям. Спільно з працівниками міліції 

проведено 17 рейдів, під час яких виявилено 5 дітей, яких повернуто до шкіл та 

у сім'ї. Представляючи інтереси дітей працівники відділу взяли участь у 268 

судових засіданнях . 

Личаківська районна адміністрацієя як органом опіки та піклування 

скерувала у Личаківський районний суд м.Львова 5 подань про доцільність 

призначення фізичних осіб опікунами над недієздатними особами, призначено 1 

особу помічником. 

 Протягом 2011 року районна адміністрація тісно співпрацювала з 

депутатами від Личаківського району у Львівській міській раді, зокрема 

проведено 2 спільних засідання з проблемних питань району та підготовці до 

зими. У приміщенні адміністрації виділено кабінет для прийому мешканців 

депутатами.  
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За сприянням депутата А. Мочарського діти-сироти, діти, позбавлені 

батьківського піклування, та малозабезпечені отримали 150 подарунків до Дня 

св. Миколая. 

 Відлагоджена робота з церковними громадами району. Проводяться 

зустрічі парафіян та духовних наставників з головою районної адміністрації 

після Богослужінь, порушені проблеми не залишаються без уваги. Ведеться 

тісна співпраця із закладом релігійної організації "Родинний дім "Покрова" під 

проводом Згромадження отців Салезіян при храмі Покрови Пресвятої 

Богородиці. Сьогодні на вихованні у Родинному домі перебуває 34 дитини, з 

них 26 – це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Серед 

дітей, якими опікується Родинний Дім "Покрова", є і діти з особливими 

потребами, зокрема з дитячим церебральним паралічем, незрячі, з іншим 

важкими розладами здоров'я.  
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Сихівська районна адміністрація 

 

 

На території району функціонує: 

- 27 великих промислових підприємств (ДП "Львівський бронетанковий 
ремонтний завод", ВАТ "Львівський хімічний завод", ВАТ "Іскра", ЗАТ 

"Львівський ізоляторний завод", ВАТ "ЛЗФВ", ТзОВ "Львівські автобусні 

заводи", ВАТ "Український інститут автобусо-тролейбусобудування", ДП 

"Львівський хлібзавод № 5" ПАТ "Концерн Хлібпром", ВАТ "Львівський завод 

будівельних виробів", ТзОВ ТВК "Львівхолод", ВАТ "Пластік", ВАТ "Галич-

Авто", ТзОВ "Західно-Український автомобільний дім", ВАТ "Львівметал", 

ТзОВ "ОЛМАР", ТзОВ ТВК "Перша приватна броварня "Для людей як для 

себе", ТзОВ "Мальви-Маркет", ТзОВ "Сігма", ПП "Аланда", АТ "Трембіта", 

ТзОВ "Електронпобутприлад", АТ ПБО "Львівміськбуд", ДП 

"Львівміськбудіндустрія", ТзОВ "Віконні системи",ТзОВ "Ролада", ВАТ 

"Львівський меблевий комбінат", ПАТ НВК "Полярон"); 

- 8 ринків (ТзОВ "Сихівська народна торгівля", Торговий дім 

"Народний", ТзОВ "Шувар" (змішаний), гуртовий ринок сільськогосподарської 

продукції "Шувар", ПП "Синтез", ринок ТзОВ "Замок", авторинок "Зелене 

коло", ТзОВ "Сихівське"); 

- 35 великих торгових об'єктів площею понад 100 кв.м (СМ "Арсен", 

ТЦ"ВАМ", ТЦ "Метро", СМ "Рукавичка", СМ "Степ"); 

- 134 малих торгових об'єктів площею до 100 кв. м. 
Протягом 2011 року кількість суб'єктів господарської діяльності 

зареєстрованих на території району зросла на 1059 одиниць та складає в 

загальному 14897 суб'єктів (фізичні та юридичні особи), у яких працює понад 

52 тисячі працівників. Платниками окремих видів податків впродовж року 

стали 642 особи. 

Разом з кількістю працюючих на підприємствах району у 2011 році, за 

даними Управління Пенсійного фонду зріс рівень середньомісячної заробітної 

плати: з 2115,52 грн. на початку 2011 року до 2733,32 грн. у кінці 2011 року (на 

29,2 %). Відповідно до росту заробітної плати у 2011 році спостерігалось 

зростання рівня сплати податку з доходів фізичних осіб з 5516,4 тис. грн. в січні 

до 11215,2 тис. грн. у грудні 2011 року. Зростання сплати податку з доходів 

фізичних осіб у 2011 році відбулось переважно за рахунок підприємств, які на 

початок 2011 року перейшли на облік у ДПІ у Сихівському районі. 

Незважаючи на позитивну тенденцію росту заробітної плати протягом 

2011 року заборгованість з виплати заробітної плати збільшилась на 2261,7 тис. 

грн. Та станом на кінець 2011 року складає 4770,4 тис. грн. за рахунок 

заборгованості, що виникла при ліквідації ТзОВ "Будівельна компанія 

"Комфортбуд-1". Також боржником з виплати заробітної плати стало ще одне 

будівельне підприємство району – ЗАТ ПБО "Львівміськбуд", що відображає 

негативну тенденцію спаду у будівельній галузі в цілому. Найбільшими 

боржниками з виплати заробітної плати у 2011 році були ТзОВ БК 

"Комфортбуд-1" – 2399,4 тис. грн., ПАТ НВК "Полярон" – 950,5 тис. грн., ДП 
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"Львівміськбудіндустрія" – 404,2 тис. грн. Станом на сьогоднішній день 

заборгованість ТзОВ БК "Комфортбуд-1" погашена. 

На виконання заходів, затверджених міською комісією з питань 

легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, ліквідації 

заборгованості з виплати заробітної плати, забезпечення повноти і своєчасності 

сплати податків та єдиного соціального внеску, у Сихівській районній 

адміністрації щотижнево проводилися засідання комісії, на яких 

заслуховувалися керівники підприємств з питань погашення заборгованості та 

детінізації заробітної плати. Протягом 2011 року заслухано 714 керівників 

підприємств, комісійно обстежено 542 підприємства різних форм власності. В 

результаті проведеної роботи для підтвердження підняття рівня заробітної 

плати отримано 435 нових штатних розкладів.  

Також щотижнево, комісійно, за участю представників райвідділу міліції, 

міського центру зайнятості, ДПІ, Пенсійного фонду та прокуратури, 

проводилися виїзні обстеження суб'єктів підприємницької діяльності на 

території Сихівського району з метою виявлення неоформлених трудових 

відносин. Протягом 2011 року обстежено 301 об'єкт та виявлено 78 

неоформлених працівників, які станом на кінець 2011 року працевлаштовані. 

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 310 малих 

архітектурних форм, розташованих на території Сихівського району, дозволи 

отримали 270. Решта суб'єктів підприємницької діяльності подали документи 

на розгляд для отримання документів на землекористування. Також, впродовж 

2011 року у Сихівському районі встановлено 8 нових МАФ та проведено заміну 

39 старих кіосків на нові павільйони, згідно з затвердженими типовими 

проектами малих архітектурних форм, що значно покращило їх зовнішній 

вигляд, санітарний стан прилеглої території та умови праці робітників. 

Протягом 2011 року демонтовано 31 малу архітектурну форму, які 

функціонували без дозвільних документів. На виконання ухвали Львівської 

міської ради від 21.05.2009 № 2685 "Про внесення змін до ухвал міської ради 

від 27.12.2007 № 1470, від 18.12.2008 № 2311 та від 09.04.2009 № 2606" щодо 

встановлення низькотемпературних прилавків та холодильників поруч з 

малими архітектурними формами, у 2011 році демонтовано 54 одиниці 

холодильного обладнання. 

Працівники Сихівської районної адміністрації спільно з дільничними 

інспекторами Сихівського РВ протягом 2011 року щоденно проводили рейди з 

недопущення несанкціонованої вуличної торгівлі на території району, під час 

яких зменшилась кількість випадків стихійної торгівлі на вул. І. Кавалерідзе, 2, 

вул. Зубрівській, 1-А та вул. М. Драгана, 1. Впродовж 2011 року дільничні 

інспектори Сихівського РВ здійснили 360 рейдів, склали 104 протоколи про 

адміністративні правопорушення, матеріали по яких скеровані до суду. Станом 

на початок 2012 року Сихівський райвідділ міліції забезпечено спеціальним 

приміщенням та розпочато вилучення товарів несанкціонованої торгівлі. 
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На виконання рішення виконавчого комітету від 20.12.2010 № 1768 "Про 

заборону роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та 

пивом (крім безалкогольного)" протягом 2011 року здійснено 78 спільних 

рейдів за участю Сихівського райвідділу міліції та представників районної 

адміністрації щодо виявлення фактів продажу алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв та пива у заборонений час у стаціонарних об'єктах торгівлі та малих 

архітектурних формах, розташованих на території Сихівського району. За 2011 

рік виявлено 38 порушень, складено 38 протоколів про адміністративне 

правопорушення, згідно ч. 2 ст. 156 КУпАП. На засіданнях адміністративної 

комісії у Сихівській районній адміністрації розглянуто 23 протоколи та 

накладено адміністративні стягнення у вигляді штрафів на загальну суму 17 425 

грн. 

На початок 2011 року на території Сихівського району функціонувало 12 

інтерактивних клубів, з яких на кінець 2011 року залишилось 9. У липні 2011 

року Головним відділом податкової міліції спеціалізованої державної 

податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Львові 

вилучено та відправлено на дослідження для отримання висновків 16 

системних блоків, але за результатами досліджень порушень не виявлено. У 

квітні та жовтні 2011 року працівники УДСБЕЗ та СДСБЕЗ вилучили 23 

одиниці комп'ютерної техніки та відправили на дослідження для отримання 

висновків, які підтвердили використання даної техніки для ведення ігрового 

бізнесу. Матеріали скеровано у прокуратуру Сихівського району для 

погодження у порушення кримінальної справи по ст. 203 КК України. Крім 

того, працівники СДСБЕЗ райвідділу міліції в інтерактивному закладі на вул. 

Сихівській, 8 вилучили 10 одиниць оргтехніки та порушили кримінальну 

справу щодо СПД Одінцова. Рішенням суду на СПД Одінцова накладено 

адміністративний штраф в сумі 3 тис. грн., але на сьогоднішній день у даному 

закладі інший підприємець відновив діяльність. На початку січня 2012 року 

працівники СДСБЕЗ райвідділу міліції скерували матеріали у прокуратуру 

Сихівського району для погодження у порушенні кримінальної справи по ст. 

203 КК України по інтерактивному закладі на вул. Довженка, 2 (за 

результатами досліджень попередньо вилучених 23-х одиниць оргтехніки). 

Для забезпечення потреб мешканців району та міста у Сихівському 

районі розширюється та оновлюється торгівельна мережа: відповідно до 

Державної програми "Про розвиток мережі оптових ринків" та Закону України 

"Про оптові ринки" на території ТзОВ "Оптовий ринок сільськогосподарської 

продукції "Шувар" відкрито термінал "Риба та морепродукти" і павільйон 

"Овочі та фрукти"; розпочато будівництво торгового центру ТзОВ "Сихівське" 

на вул. А. Манастирського, 2; у кінці травня 2012 року планується завершення 

будівництва торгівельного центру ТзОВ "Замок" на вул. Сихівській, 16-А.  

Особливої подяки заслуговують підприємці Сихівського району та 

керівники підприємств, що постійно долучаються до роботи з благоустрою та 

облаштування району. У 2011 році коштом підприємців встановлено зупинку 

громадського транспорту на вул. Сихівській, 5 вартістю 24,0 тис. грн. При 
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облаштуванні території навколо об'єктів торгівлі тротуарною плиткою було 

замощено 3 439 кв. м на загальну суму 722 тис. грн.  

 

Виконання видаткової частини по загальному фонду за 2011 рік: 

профінансовано видатків у 2011 році - 116276,9 тис. грн., у т. ч. освіта - 97959,0 

тис.грн, ЖКГ - 14583,2 тис.грн, органи місцевого самоврядування - 3 734,7 тис. 

грн. Виконання видаткової частини по спеціальному фонду за 2011 рік: 

профінансовано видатки у 2011році 11888,0 тис. грн., в т.ч. освіта 9594,9 

тис.грн, ЖКГ - 2287,2 тис.грн, органи місцевого самоврядування - 5,9 тис. грн. 

 

На території Сихівського району знаходиться 1681 житловий будинок, з 

них – 524 будинки місцевих рад та 87 будинків ЖБК, ОСББ та відомчих, які 

перебувають на балансі та обслуговуванні ЛКП. 

На кінець 2011 року заборгованості з виплати заробітної плати перед 

працівниками ЛКП немає. Найвища заробітна плата у 2011 році була в ЛКП 

"Старий Сихів" – 1745 грн., найнижча – у ЛКП "Дністер" – 1 493 грн. Протягом 

2011 року фінансовий стан ЛКП був задовільним, збиткових підприємств не 

було. 

У Сихівському районі найбільші нарахування за комунальні послуги в 

місті Львові, які у 2011 році становили 125311,2 тис. грн. В чому числі: 

квартирна плата – 38624,2 тис. грн., теплопостачання – 75014,1 тис. грн., 

холодне водопостачання – 11672,9 тис. грн. Проплата за комунальні послуги у 

2011 році зібрана на 100 %. Разом з тим, заборгованість за комунальні платежі 

минулих періодів станом на 01.01.2011 складала 14172 тис. грн., протягом 2011 

року зменшилася на 1493,5 тис. грн. та станом на 01.01.2012 становила 12678,5 

тис. грн. 

Налагоджена співпраця з судом та виконавчою службою щодо стягнень з 

мешканців району заборгованостей за комунальні платежі. За 12 місяців 2011 

року подано в суд 2 316 позовних заяв на суму 6236,8 тис. грн., розглянуто 

судом 2110 позовних заяв на суму 5955,8 тис. грн. Залишились не розглянутими 

206 позовних заяв на суму 281,0 тис. грн. За 2011 рік передано у виконавчу 

службу Сихівського району 2085 виконавчих листів на суму 5879,81 тис. грн., 

по яких відкриті виконавчі провадження. Стягнуто виконавчою службою 2 

907,0 тис. грн. Спільно з виконавчою службою протягом 2011 року проведено 

643 рейди. Протягом 2011 рік накладено 864 арешти на квартири та автомобілі 

боржників, надіслано 37 листів по місцю праці боржників про стягнення, по 26 

квартирах вилучено майна на суму 28,7 тис. грн.  

За кошти міського бюджету Сихівською районною адміністрацією 

проведено капітальний ремонт житлового фонду на суму 243,827 тис. грн., 

поточний ремонт на суму 991,591 тис. грн.  

Підрядні організації провели капітальний ремонт шатрового даху у 

будинку № 1 на вул. Енергетичній на суму 180,775 тис. грн.; ремонт 

індивідуального теплового пункту у будинку № 85 на просп. Червоної Калини 

на суму 25,459 тис. грн.; модернізацію системи водопостачання (заміну 
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існуючого господарського насоса на два насоси холодної води) на суму 37,593 

тис. грн. у будинку № 18 на вул. А. Кос-Анатольського. 

Проведено поточні ремонти м'якої покрівлі у 10 будинках (С. 

Литвиненка, 15, Дністерська, 15, Тернопільська, 5, Зубрівська, 7-А, Морозна, 

21-А, Морозна, 19; Г. Хоткевича, 6, Тернопільська, 1, І. Франка, 163, Я. 

Ярославенка, 47), площа виконаних робіт 4866 кв. м на суму 592,937 тис. грн. 

Проведено ремонти каналізаційної мережі у 3 житлових будинках на суму 

79,553 тис. грн. (Хуторівка, 42, І. Кавалерідзе, 19, В. Вернадського, 14), систем 

водопостачання та теплопостачання у 6 будинках на суму 108,367 тис. грн. 

(Стрийська, 75; Стрийська, 85, Г. Хоткевича, 10, Зубрівська, 7-А, А. Кос-

Анатольського, 18, Тернопільська, 2-А), герметизацію міжпанельних швів у 10 

будинках на суму 125,265 тис. грн. (В. Чукаріна, 22, В. Вернадського, 12, В. 

Вернадського, 14, І. Кавалерідзе, 7, Хуторівка, 42, Б. Антоненка-Давидовича, 1, 

Б. Антоненка-Давидовича, 9, Б.-І. Антонича, 22, А. Кос-Анатольського, 22, І. 

Кавалерідзе, 8), електрощитових у 4 будинках на суму 39,376 тис. грн. (Зелена, 

130, Дністерська, 17, Дунайська, 7, Тернопільська, 2-А), пусконалагоджувальні 

роботи ліфта у будинку № 81 на вул. Стрийській на суму 46,093 тис. грн. 

 Житлово-комунальні підприємства Сихівського району за рахунок коштів 

отриманих за квартирну плату відремонтовали 179 сходових кліток у 92 

житлових будинках на суму 2 484,4 тис. грн., 213 покрівель загальною площею 

13686 кв. м на суму 860,0 тис. грн., 380 підвальних розводок на суму 876,8 тис. 

грн. У житлових будинках ЛКП відремонтовано 558 дверей та 1090 вікон у 

під'їздах житлових будинків; цоколів у 98 будинках, водостічних труб у 116 

будинках, проведено фарбування газових труб у 50 будинках.  

На території Сихівського району здійснювалася заміна пластикових вікон 

на сходових клітках житлових будинків. Протягом 2011 року замінено вікна у 

20 під'їздах 15 житлових будинків на суму 180,8 тис. грн.  

У рамках "Програма вдосконалення систем управління, ремонту та 

обслуговування житлового фонду м. Львова на період 2010-2012 років", 

проведено ремонтні роботи, загальна вартість яких становила 3624,083 тис. 

грн., у т. ч.: проведено поточний ремонт покрівель у 17 будинках, площа 

виконаних робіт 9896 кв. м на суму 1136,601 тис. грн. (Г. Хоткевича, 58, Г. 

Хоткевича, 62, Червоної Калини, 63-А, Червоної Калини, 127, Червоної Калини, 

69, І. Кавалерідзе, 9-А, Червоної Калини, 97, Литовська, 10, Коломийська, 7, 

Хуторівка, 42, Фр. Скорини, 36, Угорська, 10, Дністерська, 7, Дністерська, 9, М. 

Скрипника, 15, Дунайська, 6, Гетьмана П. Полуботка, 11. 

 Проведено ремонт 15565,3 кв. м внутрішньоквартальних доріг і тротуарів, 

встановлення поребриків і бордюрів на суму 2420,594 тис. грн. Крім того, 

проведено ремонт внутрішньоквартальних інженерних мереж водовідведення у 

3 будинках на суму 44,764 тис. грн. Здійснено формовку та зрізку дерев на суму 

22,124 тис. грн.  

На виконання заходів з підготовки житлового фонду до зими проведено 

ремонтні роботи, а саме: 380 системи центрального опалення, 148 систем 

гарячого водопостачання, 6 опалювальних печей; підготовлено 801 елеваторний 

вузол, проведено утеплення горищ - у 383 будинках, підвалів - у 493 будинках. 
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На території Сихівського району функціонувало 105 об'єднань 

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), у т. ч. дві асоціації ОСББ на 

21 та 5 житлових будинків ("Сихівчани" та "Оберіг"). Протягом 2007–2011 

років було створено 63 ОСББ, у т. ч.: у 2011 році - 6 ОСББ. Об'єднання 

співвласників багатоквартирних будинків створюють конкуренцію і позитивно 

впливають на якість роботи ЛКП району. 

 Багатоповерхові будинки Сихівського району обладнані 968 ліфтами, з 

них 645 ліфтів знаходяться на балансі та обслуговуванні ЛКП району (у т. ч. 3 

непрацюючі ліфти за адресами: Угорська, 2 (2 шт.) та Сихівська, 12 

(вантажний). 299 ліфтів знаходяться у робочому стані, але їх термін 

експлуатації перевищив 25 років. Обслуговування ліфтів здійснювали 4 

підприємства: ТзОВ "Ліфт-ЕКО", ПП "Майстер-Рос", ПП "Ліфт-Купе" та ПП 

"Компанія Астра". Працівники районної адміністрації здійснювали контроль за 

санітарно-технічним станом ліфтів. ЛКП району проводили обстеження 

ліфтових кабін. Виявлені недоліки фіксувалися та передавалися обслуговуючим 

організаціям для вжиття заходів щодо їх усунення. Протягом 2011 року ліфтові 

організації усунули виявлені недоліки у 60 ліфтах.  

 Міжвідомча комісія у 2011 році розглянула 40 фактів самочинного 

будівництва: 28 об'єктів погоджено, прийнято рішення про демонтаж 12 

об'єктів. У 2011 р. з отриманих коштів використано 58,3 тис. грн. а саме: на 

ремонт покрівлі дашка у 2 будинках - на суму 11,093 тис. грн., на ремонт 

сходової клітки в 1 будинку - на суму 26,812 тис. грн., на ремонт 

електрообладнання в 1 будинку - на суму 8,695 тис. грн., на ремонт 

міжпанельних швів в 1 будинку - на суму 2,218 тис. грн., на ремонт покрівлі 

плит над балконами у 2 будинках - на суму 4,581 тис. грн., на інші витрати, у т. 

ч. на послуги по демонтажу МАФ – 8,695 тис. грн. 

 Вивіз твердих побутових відходів на території Сихівського району 

здійснюють 3 підприємства, які впровадили європейські стандарти якості 

надання послуг зі збору та вивозу ТПВ. Запроваджено систему роздільного 

збору ТПВ, що привело до відповідального ставлення мешканців до сортування 

побутових відходів. Протягом 2011 року на території Сихівського району 

встановлено 383 контейнери для роздільного збору ТПВ, у т. ч. 226 контейнерів 

для збору пластику, 111 контейнерів для скла та 46 контейнерів для збору 

макулатури. ТзОВ "Ком-ЕКО Львів" облаштовано 57 контейнерних 

майданчиків, ТзОВ "АВЕ Львів" 25 та ТзОВ "САТ Львів" 12 контейнерних 

майданчиків". Крім цього, у районі за рахунок перевізників ТПВ облаштовано 

94 криті контейнерні майданчики, що забезпечує належний санітарно-

технічний стан, естетичний вигляд контейнерних майданчиків та захист 

контейнерів від атмосферних опадів, що в свою чергу впливає на зменшення 

ваги сміття і, як наслідок, оплати мешканцями послуг з вивозу ТПВ. 

На утримання та ремонт доріг було використано 4371,76 грн. З них: 

поточний ремонт доріг – 3 348,22 тис. грн.; поточний ремонт, встановлення та 

фарбування дорожніх знаків – 85,86 тис. грн.; поточний ремонт, встановлення 

та фарбування павільйонів на зупинках громадського транспорту – 59,29 тис. 

грн.; поточний ремонт та утримання дощової каналізації – 344,7 тис. грн.; 
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поточний ремонт, встановлення та фарбування турнікетної огорожі (у т. ч. 

конструктивних елементів шляхопроводів) – 259,87 тис. грн.; нанесення 

дорожньої розмітки – 273,82 тис. грн. 

Всього було відремонтовано 15395 кв. м на суму 2111,1 тис. грн., з них: 

поточний ремонт доріг за допомогою спецмашини з обладнанням типу 

Мадпачер – 4374 кв. м на суму 349,89 тис. грн., ліквідація аварійної ямковості 

(у зимовий період) – 805 кв. м на суму 128,13 тис. грн., ямковий ремонт 

основних магістральних вулиць – 10216 кв. м на суму 1633,08 тис. грн. 

За кошти спеціального фонду було відремонтовано 7102,6 кв. м на суму 1 

135,47 тис. грн. Найбільша ділянка дороги відремонтована на вул. М. 

Пимоненка (2875 кв. м
 
- 460,0 тис. грн.) та Я. Ярославенка (729 кв. м – 116,71 

тис. грн.). 

На виконання програму "Толока" на ремонт доріг та тротуарів було 

виділено 2 420,83 тис. грн. В загальному відремонтовано 15489,52 кв. м 

внутрішньоквартальних та прибудинкових доріг та тротуарів. Завдяки 

реконструкції вул. Зеленої і вул. Пасічної вдалося виконати роботи з підсипки 

доріг відфрезерованим асфальтом вулиць, на яких немає асфальтного покриття. 

Найбільше відфрезерованого асфальту було використано на бічних вулицях від 

вул. Зеленої (Межова, Перелітна, Надійна), а також на вул. Рахівській, вул. 

Розбіжній, вул. М. Скрипника. На розмітку вулиць Сихівського району було 

витрачено 273,82 тис. грн. Промито дощову каналізацію на вул. Зеленій (на 

ділянці від вул. Сихівської до вул. Зубрівської), вул. Сихівській, просп. 

Червоної Калини, вул. Рахівській, Хуторівці, на ділянках, де була зафіксовано 

найбільша засміченість колекторів (протяжність промитої дощової каналізації 

2,25 км), всього було витрачено 180,0 тис. грн. Загальна протяжність мережі 

дощової каналізації у Сихівському районі 60,4 км. 

Видатки на озеленення на суму 1 737,06 були розподілені таким чином: 

на покоси – 1 202,62 тис. грн., на утримання та догляд квітників – 214,5 тис. 

грн., на поточний ремонт та відновлення газонів – 119,81 тис. грн., на зрізку та 

формовку дерев – 200,1 тис. грн. Покоси на вулицях Сихівського району 

проводились у 2011 році до 6 разів на загальну суму 1202,62 тис. грн. Було 

влаштовано квітників загальною площею 723,68 кв. м на суму 214,5 тис. грн. 

Також на території Сихівського району була проведена зрізка сухостійних та 

аварійних дерев за кошти фонду охорони навколишнього природного 

середовища на суму 95,0 тис. грн. Вперше на території району була проведена 

експериментальна фігурна обрізка кущів на вул. Луганській. У 2011 році були 

виділені кошти на поточний ремонт та відновлення газонів в сумі 119,81 тис. 

грн. 

На території Сихівського району проведено реконструкцію вул. Зеленої 

(від кільця Луганська-Пасічна до виїзду з міста) протяжністю 2 890 м/п на суму 

18 млн. грн. з влаштування велодоріжок. 

На території району був збудований та відкритий новий стадіон "Арена-

Львів". Для відкриття стадіону був проведений благоустрій території (вирізка 

самосійних кущів та дерев, покоси газонів), найбільше вздовж вулиці 

Стрийської. До нового стадіону спроектовано три під'їзні дороги, дві з яких 
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будуть функціонувати вже до проведення фінальної частини чемпіонату з 

футболу в 2012 році. На даний момент виконано роботи на 4 ділянках 

загальною протяжністю 5300 м. Нова дорога розвантажить рух на в'їздах у м. 

Львів зі сторони вул. Стрийської та на перехресті вул. Хуторівка – вул. 

Стрийська – вул. Наукова, забезпечить пряме сполучення стадіону з міським 

аеропортом через вул. Ряшівську. 

 

Протягом 2011року на обліку у відділі у справах дітей перебувало 86 

дітей, позбавлених батьківського піклування, 31 дитина-сирота, та 18 дітей, які 

опинились в складних життєвих обставинах. Всього на обліку у відділі 

перебувало 135 дітей. Під опікою, піклуванням у 2011 році, перебувало 94 

дитини, в інтернатних закладах 15 дітей, у прийомних сім'ях, дитячих будинках 

сімейного типу 8 дітей, усиновлено 4 дитини. Всього відділом у справах дітей 

влаштовано 121 дитину. До адміністративної відповідальності за неналежне 

виконання батьківських обов'язків у 2011 році притягнено 17 батьків, 

позбавлено батьківських прав 8 батьків, відібрано 4 дитини від батьків без 

позбавлення їх батьківських прав. Крім того протягом 2011 року спільно з 

працівниками відділу кримінальної міліції у справах дітей Сихівського РВ 

міліції проведено 37 рейдів "Діти вулиці", "Урок", з метою виявлення дітей, які 

жебракують, прогулюють навчання, залишились без батьківського піклування, 

фактів продажу алкогольної та тютюнової продукції дітям під час яких 

виявлено 21 дитину, 15 з яких повернуті в сім'ї та навчальні заклади, 6 дітей 

влаштовано у притулок для дітей Львівської обласної державної адміністрації. 

У літній період за державний кошт оздоровлено 34 дітей-сиріт, позбавлених 

батьківського піклування; погашено частини заборгованостей за комунальні 

послуги та квартплату у помешканнях, де живуть діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування на суму більш ніж 20 тисяч гривень; 

організовано екскурсійну поїздку до Крехівського монастиря та надано 

подарунки до Великодніх свят та до свята св. Миколая 135 дітям-сиротам та 

дітям, позбавлених батьківського піклування. 

На території Сихівського району у 2011 році функціонував 41 навчальний 

заклад, з них – 13 дошкільних установ, 23 загальноосвітні школи, з яких 3 – 

приватної форми власності та 5 позашкільних установ. 

У перший клас у 2011 році пішли 1483 учні. У 2011-2012 навчальному 

році всі учні закладів освіти району охоплені однозмінним навчанням. У 2011 

році закінчили школу і отримали атестати про повну загальну середню освіту 

488 учнів, з них 25 нагороджені золотими медалями та 10 – срібними. 

Поступили у ВНЗ 463 випускники. Учасниками зовнішнього незалежного 

оцінювання були 491 одинадцятикласник. У 2011 році 3 обдарованих учнів 

району стали стипендіатами Львівського міського голови, а відзнаку 

Президента України отримали 2 учнів – переможці Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук. Це учні СЗШ № 73 

та НВК "Школа-садок "Софія". 

5 позашкільних навчальних закладів Сихівського району проводили 

роботу за такими напрямками: туристсько-краєзнавчий та фізкультурно-
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спортивний (це Дитячий центр туризму, спорту та екскурсій – 600 вихованців); 

художньо-естетичний (це Дитяча школа народних мистецтв - 773 вихованці, 

Центр дитячої та юнацької творчості – 1854 вихованці), спортивний напрямок 

(це Дитяча юнацька спортивна школа № 3 – 485 вихованців). 

Гуртківці були учасниками та організаторами районних, міських, 

обласних, Всеукраїнських, Міжнародних виставок, фестивалів, конкурсів, 

змагань та здобули багато перемог. Так на Міжнародному рівні учні здобули 1 

золоту та 1 срібну медалі (це - юні спортсмени Дитячої юнацької спортивної 

школи), 5 дипломів І ступеня (це - юні танцюристи Центру дитячої творчості та 

юні художники Дитячої школи народних мистецтв), на Всеукраїнському та 

обласному рівнях здобули такі перемоги: І місце – 11, ІІ місце – 7, ІІІ місце – 

15. 

У Сихівському районі у 2011 році проживало 10822 дітей дошкільного 

віку, з них від 2 до 6 (7) років – 7436 дітей. Охоплено вихованням у дошкільних 

навчальних закладах 4209 таких дітей, що становить 57%.  

У районі ведуться роботи з відновлення ДНЗ № 78 на вул. В. Чукаріна, 9, 

який планується здати в експлуатацію у 2012 році. Розробляється проектно-

кошторисна документація для відновлення садочка на вул. Зубрівській, 9 на 11 

груп.  

В закладах освіти встановлено 542 комп'ютери, 39 мультимедійних 

проекторів. У 2011 році у НВК "Школа-садок "Софія" та СЗШ № 90 

встановлено 2 нові комп'ютерні класи. Обладнані комп'ютерами 16 шкільних 

бібліотек. Усі школи та позашкільні навчальних заклади району підключені до 

Інтернету.  

У 2011 році на проведення ремонтних робіт освоєно 1275,4 тис. грн. 

району), а саме: капітальний ремонт санвузлів – 39,8 тис. грн., ремонт 

приміщень – 139,4 тис. грн., ремонт дахів – 361,6 тис. грн., ремонт системи 

опалення –100,4 тис. грн., реконструкція приміщень – 495,0 тис. грн., заміна 

вікон – 139,6 тис. грн. 

Проведено ремонт дахів у СЗШ № 96, НВК "Школа-гімназія "Сихівська", 

НВК "Школа-ліцей "Оріяна" (361,6 тис. грн.), ремонт системи опалення у ЛСШ 

№ 69 (100,4 тис. грн.), реконструкцію приміщень у ЗШ "Первоцвіт" (495,0 тис. 

грн.), заміну вікон у НВК "Школа-садок "Софія" (139,6 тис. грн.), капітальний 

ремонт санвузлів у ДНЗ №35 (39,8 тис. грн.), капітальний ремонт приміщення 

ДНЗ №179 (139,1 тис. грн.). 

Протягом 2011 року в закладах освіти району проведено ряд заходів щодо 

енергозбереження, що забезпечило економію споживання енергоносіїв. Так 

відносно встановлених лімітів на 2011 рік заклади освіти Сихівського району 

зекономили теплової енергії 5 %, газу – 10 %, гарячої води – 46 %, холодної 

води – 14 %, електроенергії - 7 %. 

Влітку 2011 року організовано відпочинок для 519 дітей у пришкільних 

та стаціонарних таборах. Всього безкоштовним харчуванням в школах було 

охоплено 5527 дітей. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 

отримали допомогу в розмірі 500 грн. кожен, а при закінченні школи – 

додаткову допомогу в розмірі 3100 грн. кожен. 
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Франківська районна адміністрація 

 

 Ухвалою Львівської міської ради від 06.01.2011 № 116 "Про міський 

бюджет м. Львова на 2011 рік" затверджено загальний обсяг видатків для 

Франківської районної адміністрації на 2011 рік в сумі 128975,0 тис. грн., з них 

122068,7 тис. грн. - загальний фонд та 6906,3 тис. грн. – спеціальний фонд. 

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків району займає освіта – 

104394,3 тис. грн. або 80,9 відсотка та житлово-комунальне господарство – 

19812,7 тис. грн. або 15,4 відсотка. 

 Слід зазначити, що в бюджеті на 2011 рік для районної адміністрації 

передбачено кошти на погашення кредиторської заборгованості, яка склалась 

станом на 01.01.2011, в сумі 5074,0 тис. грн. 

 Протягом 2011 року додатково з бюджету міста на потреби 

Франківського району виділено 5866,3 тис. грн. – на заробітну плату 

працівників освіти та дитячо-юнацької спортивної школи, 1466,3 тис. грн. – на 

житлове господарство, 864,1 тис.грн – на поточний ремонт вулиць та 122,5 тис. 

грн. для потреб комунального господарства. 

 Після проведених протягом 2011 року змін уточнений план на 2011 рік 

склав 138385,3 тис. грн. Фактичне виконання за 2011 рік становило 131871,9 

тис.грн, з яких оплачено 124663,2 тис. грн.  

 

На Франківського території району розміщено 589 промислових 

підприємств, 1679 об'єктів торгівлі, громадського харчування та побутового 

обслуговування населення, 5 підприємств автомобільного транспорту, 8 ринків, 

а також 64 науково-дослідні установи, 8 вищих навчальних закладів, 23 середні 

навчальні заклади, 20 дошкільних установ, 6 бібліотек, 2 будинки культури, 

кінотеатр "Сокіл", 4 музеї, школа мистецтв, 20 клубів за інтересами, 4 центри 

дозвілля, 4 поліклініки та 8 лікарень,11 храмів.  

За даними державної податкової служби станом на 01.01.2012 у 

Франківському районі зареєстровано 13158 суб'єктів господарювання, з них 

фізичні особи - 9455, юридичні особи – 4103. У 2011 році у Франківському 

районі зареєстровано 1063 платники податків, з них 521 платник податку з 

доходів фізичних осіб (ПДФО). 

Значна робота у 2011 році проводилась щодо наповнення бюджету та 

підвищення рівня зайнятості населення. Зокрема, проводились заходи щодо 

детінізації заробітної плати, легалізації найманих працівників та ліквідації 

заборгованості з заробітної плати та інших обов'язкових платежів. Як результат, 

за даними державної податкової служби місцевий бюджет перевиконано на 

111,6 відсотка.  

Слід зазначити, що у 2011 році надходження від податку з доходів 

фізичних осіб становило 183,5 млн. грн. Для забезпечення надходжень від 

вищезгаданого податку проводилась відповідна робота спільно з державною 

податковою службою, центром зайнятості, пенсійним фондом, 

правоохоронними органами. Зокрема, із 40 філій підприємств, установ та 

організацій, які здійснюють діяльність на території Франківського району, 32 
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філії сплачують податок з доходів фізичних осіб у бюджет м. Львова, а не за 

місцем реєстрації основного підприємства. Це стало можливим внаслідок 

проведеної роботи з керівниками підприємств та співпраці з державною 

податковою службою району. У 2011 році 15 філій перереєструвались як 

платники податків в бюджет міста Львова. 

Проводилась робота щодо детінізації заробітної плати – підвищення 

середньої заробітної плати до рівня не нижче середньогалузевого. На засіданні 

районної комісії з даного питання заслухано 541 керівника підприємства, 

проведено 391 обстеження, скеровано 481 інформаційний лист керівникам 

підприємств. Як результат, спостерігається позитивна динаміку росту середньої 

заробітної плати від 1823,02 грн. у січні 2011 року до 2 575,21 грн. у грудні 

2011 року. 

За даними державної податкової служби у 2011 році виявлено 1080 

неоформлених працівників, з них - з 1068 особами укладено трудові угоди, 

внаслідок чого до бюджету міста додатково надійшло 370,3 тис. грн. податку з 

доходів фізичних осіб. 

Залишається проблемою значна заборгованість економічно-активних 

підприємств району із заробітної плати та інших обов'язкових платежах. 

Станом на 01.01.2012 заборгованість складала 11613,4 тис. грн. У структурі 

заборгованості найбільшу частку займає ДП ЛНД "Радіотехнічний інститут" - 

7100,7 тис. грн. або 61,1 відсоток від загальної суми. 

У Франківському районі зосереджена найбільша кількість підприємств 

державної форми власності (науково-дослідні, проектні інститути і т.п.), які 

отримують фінансування з Державного бюджету України. Фінансування 

надходить з великими затримками, у зв'язку з чим, постійно виникає 

заборгованість з виплати заробітної плати та інших обов'язкових платежів. 

 За звітний період районною комісією з питань забезпечення своєчасності 

сплати податків, внесення інших обов'язкових платежів, ліквідації 

заборгованості з виплати заробітної плати, детінізації заробітної плати 

проведено 51 засідання, на яких заслухано 680 керівників підприємств району: 

питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати – 135 керівників; з 

питань детінізації заробітної плати та легалізації найманої праці – 541 керівник 

Важливим напрямом роботи залишається контроль за розміщенням 

суб'єктів підприємницької діяльності на території району. Зокрема, реагування 

на факти порушення розміщення МАФ, перевірка діяльності інтерактивних 

клубів ,моніторинг роботи СПД, які торгують алкогольними напоями у нічний 

час, недопущення та ліквідація стихійної торгівлі на вулицях району.  

Всього на території Франківського району станом на 01.01.2012 

розміщено 330 МАФ, з них внесено до Перспективної схеми розміщення - 314 

МАФ, підлягають демонтажу -16. Кількість демонтованих МАФ, які 

функціонували без належних дозволів у 2011 році становила 42. 

Районна адміністрація спільно з працівниками Франківського РВ ЛМУ 

ГУ МВС України у Львівській області щотижнево проводила роботу щодо 

недопущення та ліквідації несанкціонованої торгівлі. Так, протягом 2011 року 

здійснено 367 рейдів, демонтовано 25 об'єктів стихійної торгівлі, складено 395 
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адмінпротоколів за порушення правил торгівлі, 196 з них скеровано до суду. У 

2011 році здійснено 39 рейдів по інтерактивних клубах, вилучено 65 одиниці 

техніки, порушено 6 кримінальних справ. За результатами проведеної роботи 4 

інтерактивні клуби припинили свою діяльність на території Франківського 

району. 

Протягом 2011 року залучено до покращення благоустрою 98 суб'єктів 

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 до 

належного санітарно-технічного стану. Прикладами покращення зовнішнього 

вигляду є об'єкти на вул. Володимира Великого, 117 (пральня "Бульбашки"), 

вул. Є. Коновальця, 101 (сервісний центр SAMSUNG), вул. Глибокій, 10 

(магазин "Все для тварин"), вул. Городоцькій, 163 (кафе-бар), вул. Генерала Т. 

Чупринки, 56-А (магазин "Квіти"). Також, на території району проводилась 

реконструкція МАФ, зокрема змінили свій зовнішній вигляд на більш сучасний 

МАФ, розміщений на куті вул. Наукова, 34 – вул. Княгині Ольги, 69, МАФ на 

вул. Науковій, 44; МАФи на вул. Володимира Великого, 111. 

    

У Франківському районі налічується 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 2011 році на благоустрій району Франківською районною 

адміністрацією використано кошти в сумі 16581,1 тис. грн. , у т. ч. 7657,1 

тис.грн на санітарне прибирання, 994,1 тис. грн. на озеленення, 7749,3 тис. грн. 

на поточний ремонт вулиць і проїздів та інші роботи, пов'язані з ремонтом 

доріг.  

У 2011 році виконувались роботи з капітального ремонту вулиць району. 

Замовниками вказаних робіт були: 

- управління капітального будівництва Львівської міської ради - вул. 

Городоцька (від вул. Кульпарківської до вул. Окружної); 

- ЛКП "Львівавтодор" - вул. Генерала Т. Чупринки (від вул. Київської до вул. 

Моршинської), вул. А. Мельника (від вул. Генерала Т. Чупринки до вул. Є. 

Коновальця), вул. Є. Коновальця (від вул. А. Мельника). 

На замовлення Франківської районної адміністрації відремонтовано 

дорожнє покриття на 61 вулиці та 18 внутрішньоквартальних проїздах 

загальною площею 42,8 тис. кв. м. Зокрема, відремонтовані вул. І. 

Айвазовського, 22, вул. Володимира Великого, 85-87, вул. М. Зерова, вул. 

Скісну, вул. І. Сулими, вул. Суху, вул. І. Труша, вул. Політехнічну, вул. 

Житомирську. У 2011 році відремонтовано та пофарбовано турнікетну огорожу 

на всіх вулицях району, влаштовано 502 м нової турнікетної огорожі на вул. 

Науковій. Нанесено горизонтальну розмітку на магістральних вулицях району 

та написи "Школа" у місцях розташування навчальних закладів. Також у 

Франківському районі встановлено смітники нового взірця на зупинках 

громадського транспорту. 



193 

 

 За 2011 рік у Франківському районі відремонтовано 22 та очищено 1022 

дощоприймачі, виконано роботи з промивки колекторів гідродинамічними 

установками високого тиску протяжністю 1,60 тис. м. п.  

 

У Франківському районі розміщено 4 парки ("Горіховий гай", "Піскові 

озера", "Боднарівка", парк Студентів) та 5 скверів (на вул. Є. Коновальця, на 

вул. Героїв УПА - вул. Кульпарківській, на вул. Японській, на вул. В. 

Симоненка, вул. Стрийській). У скверах Франківського району на замовлення 

управління інженерного господарства Львівської міської ради встановлено нові 

лавки. 

Роботи з санітарної та формувальної обрізки проведено на 627 деревах, 

знято 33 аварійних дерева. Санітарна обрізка дерев також проводилась під 

лініями вуличного освітлення та контактною мережею ЛКП 

"Львівелектротранс".  

У 2011 році з міського фонду охорони навколишнього природного 

середовища виділено 122,5 тис. грн., з них 95,0 тис. грн. для зняття сухостійних 

та аварійних дерев та 27,5 тис.грн для проведення робіт з очистки озера на вул. 

В. Симоненка. За ці кошти проведено роботи з зняття 113 аварійних дерев на 

вулицях Науковій, Академіка С. Рудницького, Стрийській, Володимира 

Великого, Княгині Ольги, М. Бойчука та інших, а також у дошкільних 

навчальних закладах та середніх загальноосвітніх школах. 

В районі влаштовано 6 клумб, а саме на вул. Кульпарківській - вул. 

Окружній, вул. Кульпарківській, вул. В. Симоненка (ЗСШ № 85), вул. В. 

Симоненка (поліклініка), вул. Генерала Т. Чупринки, 85, вул. Японська (сквер), 

де щорічно висаджуються квіти.  

 

На території Франківського району розташовано 3112 будинків, з них 

комунальної власності – 1512, відомчих – 139, кооперативних – 53, ОСББ- 91, 

приватних – 1317. Загальна площа житлових будинків, що є у власності 

територіальної громади становить 1816657 кв. м. Обслуговування житлового 

фонду територіальної громади у Франківському районі здійснює 9 ЛКП, які 

надають мешканцям житлового-комунальні послуги (у 2011 році проведено 

укрупнення 2 комунальних підприємств – ЛКП "Львівський ліхтар" та ЛКП 

"Затишне" шляхом реорганізації ЛКП "Старий квартал").  

За результатами проведеної роботи за 12 місяців 2011 року збір коштів за 

послуги утримання будинків та прибудинкових територій складає 101,4 %, за 

спожиту теплову енергію 100,7 %, холодне водопостачання 101,4 %. Значна 

робота проводиться щодо стягнення заборгованості з мешканців за надані 

житлово-комунальні послуги. ЛКП району оформлено та подано до суду 

позовні заяви на загальну суму 4723,3 тис. грн., у т. ч. з теплопостачання – 813 

справ на суму 3040,2 тис. грн., з квартирної плати – 866 справ на суму 1197,1 

тис. грн., холодне водопостачання - 605 справ на суму 486,0 тис. грн.  

 Питання повноти збору коштів за надані послуги знаходиться на 

постійному контролі. Щотижнево проводилися рейди по квартирах боржників. 

Протягом 2011 року проведено 84 рейди по 644 квартирах, внаслідок яких 
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вилучено 30 одиниць побутової техніки на суму 15,4 тис. грн. Однак, 

проблемою залишається реалізація вилученого майна боржників. З 30 одиниць 

вилученої техніки лише 6 повернено власникам внаслідок сплати ними боргу, а 

решта залишається на зберіганні в ЛКП. 

 
Протягом 2011 року Франківським районним судом розглянуто на користь 

ЛКП 625 справ на суму 2911,0 тис. грн. Результатом проведеної роботи з 

боржниками за житлово-комунальні послуги є зменшення дебіторської 

заборгованості станом на 01.01.2012 у порівнянні до заборгованості станом на 

01.01.2011 за послуги з утримання будинків та прибудинкової території на суму 

460,4 тис.грн, за послуги холодного водопостачання та водовідведення на суму 

186,6 тис. грн., за теплопостачання 345,2 тис. грн.  

На постійному контролі знаходиться питання якісного надання послуг з 

вивезення твердих побутових відходів (надалі ТПВ). У 2011 році перевізники 

облаштували 85 контейнерних майданчиків нового взірця, влаштовали 

контейнери для скла, пластику та паперу, зокрема на вул. Стрийській, 78, вул. 

Науковій, 44-46, вул. Ю. Федьковича, 38, вул. Науковій, 74, вул. 

Кульпарківській, 129, вул. С. Смаль-Стоцького, 24, вул. Академіка Є. 

Лазаренка, 48, вул. Кульпарківській, 141, вул. Володимира Великого, 169. 

 У 2011 році розпочата робота щодо теплоенергозбереження у житлових 

будинках району. Зокрема, ЛКП району встановили пластикові вікна на 27 

сходових клітках у будинках з високим рівнем оплати мешканцями за житлово-

комунальні послуги. Зокрема, ЛКП "Затишне" - вул. Сахарова, 8, вул. І. 

Котляревського, 21; ЛКП "Львівський ліхтар" - вул. Грюнвальдська, 2 та 12; 

вул. Є. Коновальця, 36; ЛКП "Вулецьке" - вул. Гвардійська, 6, вул. Куликівська, 

9; ЛКП "Сонячне" - вул. Володимира Великого, 28 (1 під'їзд), вул. Володимира 

Великого, 36 (1 під'їзд); ЛКП "Магістральне" - вул. Наукова, 18 (2 під'їзд), вул. 

Володимира Великого, 31 (2 під'їзд); ЛКП "Листопадове" - вул. Гіпсова, 36-А, 

вул. Є. Коновальця, 87, вул. М. Залізняка, 9-А; ЛКП "Південне" - вул. 

Володимира Великого, 103, вул. Кульпарківська, 135 (2 під'їзд), вул. В. 

Симоненка, 11 (2 під'їзд). 

 З метою економії електроенергії встановлено енергозберігаючі лампи у 18 

будинках та понижуючі напругу діоди та фотодіоди у 17 будинках. Дані 

пристрої дозволяють не лише економити електроенергію, але і запобігають її 

крадіжкам (несанкціонованому підключенню). Строк окупності таких 

пристроїв від одного до десяти місяців. 

У 2011 році за рахунок виділених бюджетних коштів проводився поточний 

та капітальний ремонт об'єктів житлового фонду комунальної власності, а саме: 

- ремонт 25 покрівель на суму 1500,8 тис. грн., зокрема на вул. В. 

Антоновича, 40, вул. Героїв УПА, 78-Б, вул. Наукова,10-А, вул. Героїв УПА, 

18, вул. Генерала Т. Чупринки, 58-А, вул. Метрологічна, 6, вул. І. 

Котляревського, 13, вул. Канівська, 4; 

- ремонт 23 каналізаційних мереж на суму 500,6 тис. грн. 

- заміна аварійних вітражів сходової клітки на суму 106 тис. грн. на вул. 

Стрийській, 104. 



195 

 

Прикладом комплексного проведення робіт є будинок № 53 на вул. 

Науковій, де за рахунок бюджетних коштів проведено ремонт системи 

центрального опалення, гарячого та холодного водопостачання, каналізації та 

покрівлі. Також, силами ЛКП відремонтовано сходову клітку.  

Залишається проблемою недостатність бюджетних коштів на проведення 

необхідних робіт у житлових будинках. Так, ЛКП "Сокільницьке" встановило 

пластикові вікна у дев'ятиповерховому будинку на вул. І. Пулюя, 6, які були у 

незадовільному технічному стані за рахунок коштів ЛКП. Однак, оплата 

мешканців даного будинку за спожиті житлово-комунальні послуги 

залишається невисокою.  

У 2011 році виконано капітальний ремонт підкачувальної насосної станції 

на вул. Героїв УПА, 76, в результаті чого мешканці, які отримували воду по 

графіку, тепер забезпечені цілодобовим водопостачанням. 

 За рахунок коштів резервного фонду міського бюджету проведені 

протиаварійні роботи у будинках № 6 на вул. І. Богуна. та № 78 вул. Героїв 

УПА (2 під'їзд – кріплення аварійної колони), на що використано 248,6 тис. грн. 

Крім цього, у 2011 році завершені протиаварійні роботи у будинку № 51 на вул. 

Генерала Т. Чупринки.  

Відповідно до розроблених планів поточного ремонту житлового фонду 

комунальних підприємств впродовж 2011 року виконано підтримуючий ремонт 

покрівель у 603 будинках (вул. Науковій, 6-А, вул. Академіка Є. Лазаренка, 5 

(6-й під'їзд), вул. Академіка Є. Лазаренка, 11 (3-й під'їзд), вул. Генерала Т. 

Чупринки, 59 (1-й під'їзд), вул. Наукова, 94, вул. Володимира Великого, 37, вул. 

Ю. Федьковича, 8), ремонт водостічних труб (вул. В. Антоновича, 7, вул. В. 

Антоновича, 13, вул. І. Левинського, 3) та ремонт інженерних мереж у 941 

будинку. 

У рамках проведення толок проведено ремонт 255 сходових кліток (вул. 

Наукова, 18, вул. Кульпарківська, 141 (7 під'їзд), вул. Кульпарківська, 135 (2 

під'їзд) , вул. Є. Коновальця, 23, вул. Академіка Є. Лазаренка, 11 (3-й під'їзд), 

вул. Наукова, 66 (2-й під'їзд), вул. І. Горбачевського, 4 (2-й під'їзд), вул. 

Кондукторська, 34, вул. Русових, 1, вул. Володимира Великого, 83 (8-й під'їзд), 

вул. Наукова, 43). 

Завдяки проведеній роботі забезпечено своєчасну подачу теплоносіїв у 

житлові будинки району. При цьому більша частина систем центрального 

опалення, гарячого та холодного водопостачання, водовідведення, елеваторні 

вузли, запірно-регулююча арматура у житлових будинках потребують 

капітального ремонту та заміни, на що необхідні асигнування. 

Проведено ремонт 133 систем центрального опалення, підготовлено 437 

елеваторних вузли (вул. Наукова, 10, вул. Наукова, 31, вул. Наукова, 43, вул. 

Володимира Великого, 1, вул. Володимира Великого, 83). 

Ліфтове господарство Франківського району налічує 336 ліфтів, з яких у 

289 ліфтів термін експлуатації яких більше 25 років. Експлуатацію ліфтів 

здійснюють ТзОВ "Ліфт-Еко" (328 ліфтів) та ПП "Ліфт Купе" .  
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Для забезпечення належного та безперебійного функціонування ліфтового 

господарства району проведено позачерговий огляд 14 ліфтів та отримано 

висновки щодо безпечної їх експлуатації.  

У 2011 році за рахунок бюджетних коштів проведено капітальний ремонт 

ліфта в 10-му під'їзді будинку № 34 на вул. Науковій.  

Залишається проблемою викрадення гальмівних котушок ліфтів, однак 

ситуація порівняно з 2010 роком покращилась (у 2010 році викрадено 57 

гальмівних котушок, у 2011 році – перебували на простої 22 ліфти через 

викрадення гальмівних котушок). 

 

Мережа закладів освіти Франківського району у 2011 налічувала 13 

загальноосвітніх шкіл I-III ступенів - 4 спеціалізовані заклади освіти, 3 

навчально-виховних комплекси; гімназія, ліцей, школа II-III ступенів, школа I-

II ступеня, школа І ступеня, вечірня школа, 20 дошкільних навчальних закладів, 

4 позашкільні заклади, 1 приватна гімназія. В усіх школах району навчання 

ведеться в одну зміну. 

 В районі у 2011 році було охоплено навчанням і вихованням 19995 дітей, 

з них: 4556 – у дошкільних закладах, 11962 – у школах, 322 – у вечірній школі, 

3155 – у позашкільних закладах. Роботу закладів освіти забезпечувало 2747 

працівників, з них – 1537 педагогічних.  

У навчальних закладах Франківського району поглиблено вивчали 

предмети 7027 учнів, що складає 58 % від загальної кількості. Профільним 

навчанням було охоплено 698 учнів 10-11 класів 12 закладів району (з них: 

технологічного напряму – 146, природничо-математичного – 157, суспільно-

гуманітарного – 157, філологічного – 208), 1129 учнів 8-9 класів було охоплено 

допрофільним навчанням. 

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, на підставі 

медичних довідок та заяв батьків, для 57 учнів (з них 17 дітей-інвалідів) було 

організовано навчання за індивідуальною формою. 

 У Франківському районі активно діє 26 методичних об'єднань 

педагогічних працівників. Навчанням у постійнодіючій "Школі педагогічної 

майстерності" було охоплено 723 педагогічних працівники всіх навчальних 

закладів району. Було проведено 15 семінарів, 8 "круглих столів", 4 активних 

тренінги, 16 майстер-класів. 

 Вчителі та вихователі Франківського району є активними учасниками 

міських творчих груп з впровадження розвивального навчання, музейної 

педагогіки, особистісно-орієнтованого навчання за принципами "Лицем до 

дитини" з питань впровадження програми дошкільного виховання "Я у світі", 

"Впевнений старт", "Вчимося думати". 

 Результатом роботи 9 творчих груп педагогічних працівників району є 

напрацювання матеріалів до посібників. 

Щодо інформатизації освіти в районі: 100 % шкіл, ТКЦ "Княжий", ЦДТ 

"Веселка", БДЮТ та 100 % ДНЗ під'єднані до мережі Інтернет; забезпечено 

електронний документообіг з Головним управлінням освіти і науки ЛОДА, 

управлінням освіти ЛМР та закладами освіти району.  
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У II етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяло участь 645 учнів 6-11 

класів усіх загальноосвітніх навчальних закладів району. Призові місця 

вибороли 265 учнів (41 % від загальної кількості учасників), а саме: перше 

місце – 63 учнів, друге місце – 89 учні, третє – 113 учнів. У загальноміських 

учнівських олімпіадах серед шкіл району найкращих результатів досягли НВК 

ім. В. Симоненка (31 призове місце), ЛКГ (26 призових місць), ССЗШ № 45 (24 

призових місця), НВК ім. В. Стуса (24 призових місця), ССЗШ № 55 (18 

призових місць). Переможцями ІІІ етапу стали 24 учні. Учениця СЗШ № 48 А. 

Федчишин третій рік поспіль є переможцем ІV етапу олімпіади з правознавства. 

Проведено атестацію 328 педагогічних працівників Франківського 

району. За результатами атестації 6 педагогів представлено до нагородження 

Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, 2 – знаком 

"Відмінник освіти України". 

У літній період з метою широкого охоплення дітей змістовним 

відпочинком організовано роботу пришкільних таборів у 17 навчальних 

закладах та 2х позашкільних закладах освіти району, у яких відпочило 2776 

дітей. З них профільними були 17 таборів (охоплено 852 дітей). На базі 17 

навчальних закладів було організовано табори. Харчування здійснювалося за 

кошти батьків (8-15 грн.). У всіх пришкільних таборах велику увагу приділяли 

організації дозвілля дітей: прогулянки, ігри на повітрі; культпоходи у музеї, 

театри, екскурсійні поїздки; проводились спортивні змагання, конкурси, 

вікторини, заняття з хореографії, шахові та лицарські турніри, психологічні 

тренінги тощо. Крім того, у червні 2011 року для учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів були організовані туристичні мандрівки, екскурсійні 

подорожі. Цими видами відпочинку було охоплено 8144 учні. Всього за літній 

період було охоплено відпочинком та оздоровленням 4574 дітей, що становить 

43,8 % від загальної кількості дітей.  

У 2011 р. для покращення матеріально-технічної бази установ освіти 

району проведені ремонтні роботи у 18 закладах: 

- капітальний ремонт покрівель у 6 закладах (ДНЗ №№ 129, 155, НВК 

садок-школа "Малюк", НВК ім. В. Симоненка, БДЮТ, СЗШ № 31) та ремонт 

даху у ССЗШ № 5 ім. І. Кокорудзів; 

- реконструкція приміщень з заміною вікон у СЗШ № 36 та ССЗШ № 2; 

- капітальний ремонт харчоблоків у ДНЗ №№ 37, 159; 

- реконструкція та капітальний ремонт приміщень (каналізаційні мережі, 
електрика, утеплення веранд, реконструкція системи опалення, тощо) у СЗШ № 

55, ЛКГ, ДНЗ №№ 69, 73, 93, 125; 

- капітальний ремонт спортивного залу у СЗШ № 51 ім. І. Франка, ССЗШ 

№ 5 ім. І. Кокорудзів та завершення реконструкції басейну у ССЗШ № 45; 

- в дошкільні заклади району придбано: дитячі меблі (шафи, столи, 

стільчики, ліжка), світильники в ДНЗ № 163 на суму 1549,2 грн.; м'який 

інвентар (постільна білизна, ковдри, матраци, подушки) у ДНЗ №№ 3, 18, 33, 

93, 125, 129, 131, 155, 163, 165, НВК СШ "Малюк") на суму 18811,92 грн.; 

кухонний інвентар (посуд) – у ДНЗ №№ 48, 159 на суму 3799,93 грн.; 
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вогнегасники у ДНЗ №№ 3, 18, 33, 37, 42, 69, 73, 93, 125, 129, 131, 134, 135, 153, 

155, 159, 163, 165, НВК СШ "Малюк" на суму 10584 грн. 

 

Протягом 2011 року проведено 17 рейдів "Урок", "Канікули", "Діти 

вулиці", у яких виявлено 13 дітей. З усіма дітьми і батьками проведено 

профілактичні бесіди, попереджено про відповідальність за неналежне 

виконання батьківських обов'язків. Протягом 2011 року виявлено 20 дітей, які 

залишилися без піклування батьків. З метою захисту їх прав проведено 

комплекс заходів щодо усиновлення, влаштування під опіку або в заклади на 

повне державне утримання. У 2011 році усиновлено 23 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, з них 10 – одним подружжям, 1 дитина 

– за кордон. Окремо здійснювався облік "кризових" сімей. Банк інформації про 

сім'ю дає можливість прийняття найбільш оптимального рішення, коли виникає 

нестандартна ситуація. Над усіма сім'ями здійснюють соціальний супровід 

спеціалісти Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 

   У співпраці з громадськими організаціями та благодійними фондами, з 

допомогою спонсорів проводилися соціальні акції для дітей незахищених 

категорій. У 2011 році суб'єктами підприємницької діяльності (ТзОВ "Террін", 

ПП "Бекас-Буд", ТзОВ "Деревій", ПП "Архітектурна майстерня "Ренесанс", ДП 

"Боднарівка") перераховано кошти на рахунок благодійного фонду "Малятко", 

за які пізніше закуплено необхідні речі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  

 

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 2011 року відбувався у єдиному місці – Центрі 

обслуговування мешканців Франківського району. Протягом 2011 року ЦОМ 

району відвідало 5097 мешканців. Для оперативного інформування мешканців у 

всіх житлових будинках встановлені дошки оголошень. 

За результатами роботи адміністративної комісії у 2011 році до бюджету 

міста надійшло 33,5 тис. грн. штрафних санкцій. Міжвідомча комісія районної 

адміністрації розглянула 355 звернень мешканців з питань самочинної 

реконструкції будинків та квартир, надання дозволів на перепланування 

квартир, нежитлових приміщень, на влаштування індивідуального опалення від 

газових опалювальних приладів взамін пічного опалення, присвоєння окремих 

поштових номерів будинкам. Постійно діяла комісія з питань призначення 

субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, яка протягом 2011 

року розглянула 753 справи. Комісія з питань поновлення прав реабілітованих 

провела реєстрацію 216 громадян потерпілих від політичних репресій і подала 

документи в обласну комісію з питань поновлення прав реабілітованих.  
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 У 2011 році поставлено на облік 16 осіб, умовно-достроково звільнених з 

виправних колоній. Спостережна комісія здійснювала громадський контроль за 

дотримання прав і законних інтересів засуджених осіб та осіб звільнених від 

відбування покарання, проводились заходи соціального патронажу, зокрема 

надавались юридичні консультації та допомога у пошуку роботи. Протягом 

2011 року на розгляд опікунської ради винесено 29 питань. За результатами їх 

розгляду винесено 11 подань про доцільність призначення опікунів особам, які 

визнані рішеннями судів недієздатними (обмежено дієздатними), 11 клопотань 

про надання почесного звання України "Мати-героїня".  
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Шевченківська районна адміністрація 

 

Шевченківській районній адміністрації у 2011 році затверджено видатки 

загального фонду у сумі 137411,6 тис. грн. та видатки бюджету розвитку і 

спеціального фонду у сумі 14215,3 тис. грн. Також Шевченківській районній 

адміністрації було виділено кошти з міського фонду охорони навколишнього 

середовища у сумі 125,0 тис. грн. для проведення природоохоронних заходів. 
Станом на 31.12.2011 у 20 дошкільних навчальних закладах комунальної 

форми власності, 2 НВК школа-садок і приватному ДНЗ "Горішок" 

виховувалось та навчалось 5440 дітей дошкільного віку. Протягом 2011 року 

вивільнено від оренди та відремонтовано приміщення для 4 груп, а 3 групи у 

ДНЗ №№ 14, 154 було введено у дію. В 11 ДНЗ функціонують групи для дітей, 

які потребують корекції фізичного або розумового розвитку. 

У Шевченківському районі у 2011 році функціонувало 30 загальноосвітніх 

навчальних закладів. У загальноосвітніх навчальних закладах комунальної 

форми власності у 562 класах навчалося 14349 учнів, у навчальних закладах 

приватної форми власності у 39 класах навчалося 613 учнів. Поглибленим 

вивченням англійської мови було охоплено 4257 учнів. У 13 загальноосвітніх 

навчальних закладах для 1054 учнів відкрито класи суспільно-гуманітарного, 

природничого, філологічного, технологічного профілів. У 22 навчальних 

закладах відкрито групи продовженого дня для учнів 1-4 класів, у 102 

різноманітних гуртках і спортивних секціях загальноосвітніх навчальних 

закладів займалося 2438 дітей. У 2011 році у Шевченківському районі відкрито 

приватну установу – Центр розвитку дитини "Еколенд", у якій у 10 

різноманітних гуртках розвиваються і виховуються 200 дітей. У 7-8 класах усіх 

шкіл Шевченківського району запроваджено вивчення курсу "Львовознавство".  

У закладах освіти Шевченківського району навчалося 1810 дітей, що 

потребували соціального захисту. Для 38 учнів, які за станом здоров'я не 

можуть відвідувати заклади освіти, впродовж 2011 року було організовано 

індивідуальне навчання. Групове навчання дітей, що перебували на лікуванні у 

лікарні Львівської залізниці та Обласній дитячій клінічній лікарні, організовано 

на базі СЗШ № 41. Педагогічними працівниками СЗШ № 33 організовано 

навчання учнів у Львівському дитячому приймальнику-розподільнику. 

За високі досягнення у навчанні 51 випускник 9-х класів одержав 

свідоцтво з відзнакою, 7 випускників 11-х класів нагороджені срібною 

медаллю, 19 – золотою медаллю. 

Забезпечують навчально-виховний процес досвідчені педагоги, що мають 

високу фахову освіту та освітянські знання. Завдяки їхній праці у 2010-2011 

навчальному році 3 учні району (Кліщ Микола – СЗШ № 91, Біланюк Марта, 

Парфенюк Юрій – гімназія "Престиж") отримали одноразову стипендію 

Президента України, 7 учнів отримували стипендію Львівського міського 

голови. 

У 2010-2011 навчальному році 807 учнів 5-11 класів взяли участь у ІІ етапі 

Всеукраїнських предметних олімпіад і вибороли 285 призових місць. У ІІІ етапі 

предметних олімпіад взяли участь 82 учні, які вибороли 35 призових місць. У 
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ІV етапі Всеукраїнських предметних олімпіад з 8 учнів навчальних закладів 

Шевченківського району 6 вибороли призові місця. 

Учні шкіл району брали участь у Міжнародному математичному конкурсі 

"Кенгуру", Всеукраїнському фізичному конкурсі "Левеня", Всеукраїнському 

природничому інтерактивному конкурсі "Колосок". 

У 2011 році 422 випускники 11-х класів закладів освіти Шевченківського 

району взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. 5 учнів отримали 

200 балів (з української мови - Романюк Олена – СЗШ № 30, Ширій Тетяна – 

ЛПГ; з історії України - Яриш Остап – СЗШ № 91; з біології - Полєтаєва 

Катерина – СЗШ № 91; з географії - Лосік Євгеній - гімназія "Престиж").  

Із 130 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 116 

виховувалося у сім'ях опікунів та піклувальників, 7 навчалося у спеціальних 

навчальних закладах, 7 перебувало у дитячих закладах, 2 з яких підлягають 

усиновленню. Усі діти даної категорії отримують соціальні виплати, 

передбачені чинним законодавства України. Зокрема, у 2011 році дітям-

сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування на придбання шкільної 

та спортивної форми виплачено 23,4 тис. грн., виділені одноразові допомоги на 

суму 4 тис. грн., при досягненні повноліття дітям означених категорій 

виплачено 23,85 тис. грн. Усі потребуючі діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування, забезпечені одягом, взуттям та шкільним приладдям. 

Протягом літа 2011 року за кошти місцевого бюджету оздоровлено 4199 

дітей, з яких у пришкільних таборах - 4138 дітей, у таборі "Старт" - 36 дітей, у 

таборі "Ватра" – 25 дітей.  

Фактичні касові витрати на галузь "Освіта" за 2011 рік становили 104978,2 

тис. грн. Проведено ремонтно-будівельні роботи за рахунок коштів із бюджету 

розвитку та загального фонду, зокрема здійснено: покращення матеріально-

технічної бази навчальних закладів; реконструкцію системи теплозабезпечення; 

капітальний ремонт покрівель у СЗШ № 41, ДНЗ № 14, ДНЗ № 187; 

капітальний ремонт харчоблоків та їдалень у ДНЗ № 106, ДНЗ № 171, СЗШ № 

33, СЗШ № 41; часткову заміну вікон на металопластикові у СЗШ №№ 38, 43, 

44, 81, 91, 97, ДНЗ №№ 147, 154, Правничій гімназії, НВК № 94; оновлення 

обладнання комп'ютерних класів у СЗШ №№ 20, 38.  

 
У 2011 році у Шевченківському районі здійснювали діяльність 14105 

суб'єктів підприємницької діяльності: 4378 юридичних осіб, 9727 – фізичних 

осіб. За результатами фінансово-господарської діяльності СПД у 2011 році 

перерахували до зведеного бюджету 466138,5 тис. грн. податкових платежів. До 

місцевого бюджету надійшло податку з доходів фізичних осіб у сумі 

132152,672 тис. грн. Найбільшими платниками податків з доходів фізичних осіб 

у 2011 році були ЛФ ПРАТ "Київстар", ПАТ "Львівгаз", ЗАТ "Львівська 

кондитерська фірма "Світоч", Управління Західного оперативного 

командування, КП "Львівська станція швидкої медичної допомоги", ПАТ ПБК 

"Славутич".  

Районна комісія з питань забезпечення своєчасної сплати податків, 

детінізації, легалізації та погашення заборгованості з виплати заробітної плати 
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здійснювала системну робота у співпраці з ДПІ, пенсійним фондом, центром 

зайнятості, службою ДСБЕЗ району. До сплати податків з доходів фізичних 

осіб було додатково залучено 76 філій підприємств (483 працівників), які 

здійснювали діяльність на території Шевченківського району, що дозволило 

додатково отримати 2291,5 тис. грн. В результаті 119 виїзних обстежень 248 

СПД легалізували 90 працівників. Загалом комісія на своїх засіданнях та під час 

виїзних обстежень заслухала 565 керівників підприємств із низьким рівнем 

заробітної плати та отримала гарантійні листи (штатні розписи) щодо підняття 

заробітної плати. Середня величина заробітної плати на підприємствах 

Шевченківського району зросла на 271,44 грн.: січень 2011 року – 1922,44 грн., 

листопад 2011 року – 2193,88 грн.(середня заробітна плата по місту – 2399,73 

грн.). 

Проводилась робота з керівниками підприємств та установ району щодо 

своєчасної та у повній мірі виплати заробітної плати. За інформацією, наданою 

головним управлінням статистики у Львівській області, станом на 01.01.2011 у 

Шевченківському районі нараховувалось 36 підприємств, сума заборгованості з 

виплати заробітної плати на яких склала 5715 тис. грн. На 01.01.2012 відповідно 

до статистичних даних заборгованість з виплати заробітної плати допустили 25 

підприємств району, сума заборгованості з виплати заробітної плати склала 

5595 тис. грн. Усіх керівників підприємств, що допустили заборгованість з 

виплати заробітної плати заслухано на 50-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. Найбільшу заборгованість з виплати 

заробітної плати допустили підприємства ТзОВ "ЛЗ "ГМПТ", ТзОВ "ТВП 

"Львівський автонавантажувач", ТзОВ "СУРП "Технобуд", ДП "Львівський 

комбінат хлібопродуктів". 

Завдяки наполегливості працівників районної прокуратури, ДПІ району, 

районного відділу міліції, пенсійного фонду, районної адміністрації та 

виконавчої служби щодо можливого впливу на керівників підприємств-

боржників у 2011р. вдалося повернути заборгованих 6291 тис. грн. 

 

Станом на 01.01.2011 на території Шевченківського району 

нараховувалось 325 стаціонарних малих архітектурних форм. До 01.01.2012 їх 

кількість зменшилась до 307.  

На виконання ухвали Львівської міської ради від 18.12.2008 № 2311 (зі 

змінами та доповненнями) у 2011 році було демонтовано 39 стаціонарних 

МАФ, які функціонували на території району без дозвільних документів на 

розміщення.  

У 2011 році території Шевченківського району було встановлено 56 

відкритих літніх майданчиків, 28 з яких встановлені з необхідними дозвільними 

документами. В результаті проведеної Шевченківською районною 

адміністрацією роботи демонтовано 28 самочинно встановлених відкритих 

літніх майданчиків. 
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У 2011 році на території Шевченківського району функціонувало 9 ринків. 

З метою недопущення антисанітарії у Шевченківському районі працівники 

районної адміністрації спільно з працівниками Шевченківського РВ ЛМУ 

ГУМВС України у Львівській області та санітарно-епідеміологічною станцією 

Шевченківського району у 2011 році провели 293 рейди з ліквідації 

несанкціонованої вуличної торгівлі, під час яких припинено функціонування 

241 об'єкта. 

Однак, періодично виникають проблеми з ліквідацією стихійної торгівлі на 

територіях, прилеглих до ринків ФГ "Ярослава" на вул. Т. Шевченка, 360-364, 

ТзОВ "Старий лицар" на просп. В. Чорновола, 67а.  

З метою впорядкування діяльності інтерактивних клубів працівники 

Шевченківської районної адміністрації спільно з представниками служб району 

провели 35 рейдових обстежень інтерактивних клубів, розміщених на території 

району. За результатами проведених обстежень, для вжиття заходів щодо 

усунення виявлених порушень скеровано 84 листи у контролюючі органи. Як 

результат, 16 СПД притягнуто до адміністративної відповідальності, 4 

інтрактивних клуби припинили свою діяльність. 

Працівники сектору ДСБЕЗ Шевченківського РВ та УДСБЕЗ ГУ МВСУ у 

Львівській області провели комплекс оперативно-профілактичних заходів з 

припинення діяльності суб'єктів грального бізнесу. У результаті роботи 

виявлено та задокументовано інтерактивний клуб на вул. Т. Шевченка, 358, 

який здійснював діяльність із наданням доступу до азартних ігор, звідки 

вилучено 15 одиниць комп'ютерної техніки, 12 гральних автоматів та 1 ігрову 

рулетку. 

На виконання рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 

20.12.2010 № 1768 здійснено 103 рейди, під час яких обстежено 287 об'єктів з 

реалізації алкогольних напоїв у нічний час. За результатами проведених 

обстежень та виявлених порушень складено 17 протоколів про адміністративні 

правопорушення, які розглянула адміністративна комісія Шевченківського 

району. Рішенням адміністративної комісії порушників притягнуто до 

відповідальності та накладено штрафні санкції на суму 11390 грн. 

 

Житловий фонд комунальної власності у Шевченківському районі м. 

Львова у 2011 році нараховував 1219 житлових будинків загальною площею 

1812,8 тис. кв. м, житловою площею 1047,9 тис. кв. м, 37030 квартир. Станом 

на 31.12.2011 31798 квартири приватизовано (86 %), що свідчить про активне 

роздержавлення житлового фонду. У Шевченківському районі у 2011 році було 

89 відомчих житлових будинків, 29 будинків ЖБК, 47 будинків ОСББ. 

Експлуатацію житлового фонду у районі забезпечувало 9 ЛКП району та 

аварійна служба ЛКП "ТРАП".  

У 2011 році створено 4 об'єднання співвласників багатоквартирних 

будинків (ОСББ) на вул. Варшавській, 136, вул. Плуговій, 5, вул. А. Лінкольна, 

10-А, вул. А. Могильницького, 28.  

Значна робота районної адміністрації та Львівських комунальних 

підприємств проведена з метою покращання стану житлового фонду. За 
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виділені бюджетні кошти на капітальний ремонт житлового фонду 

відремонтовано 17 об'єктів: покрівель на 6 будинках на суму 394,741 тис. грн., 

підсилення стін та фундаментів у 4 будинках на суму 125,0 тис. грн., балконів 

загального користування у 2 будинках на суму 159,9 тис. грн., ремонт 

перекриття на суму 20,0 тис. грн., інших робіт на суму 289,537 тис. грн. 

Загальна вартість робіт склала 989,178 тис. грн.  

За кошти міського бюджету на поточний ремонт житлового фонду, у т. ч. 

по Програмі вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування 

житлового фонду м. Львова на період 2010-2012 рр., освоєно коштів на суму 

2338,851 тис. грн. Силами ЛКП району у 2011 році було виконано поточний 

ремонт житлового фонду на загальну суму 11 420,5 тис. грн. З основних видів 

робіт виконано: ремонт покрівель, ремонт підвальних інженерних мереж, 

ремонт балконів, ремонт систем ЦО, ремонт сходових кліток, заміна 

водостічних труб. У зв'язку з недостатністю коштів не вдалося виконати роботи 

з ремонту санвузлів загального користування, заміни віконних та дверних 

блоків, ремонту і заміни підлог, ремонту мереж водопроводу та каналізації, 

електромереж тощо. 

За кошти резервного фонду виконано аварійно-відновлювальні роботи у 2 

будинках. Вартість ремонтних робіт склала 308,706 тис. грн. 

Для утримання житлового фонду у належному технічному стані 

залучалися кошти мешканців та суб'єктів підприємницької діяльності. Спільно 

з мешканцями проводилась робота з влаштування металевих дверей у під´їздах 

та у підвалах багатоповерхових будинків, з відновленню електроосвітлення 

входів у під'їзди. Завдяки такій співпраці закрито на замки та домофони 

близько 75 % вхідних брам та дверей. 

Водночас покращився благоустрій прибудинкових територій. За кошти 

перевізників ТПВ було облаштовано 37 контейнерних майданчиків з 

накриттям, а також встановлено контейнери для роздільного збору відходів. 

Слід відмітити оперативну та якісну роботу ТзОВ "АВЕ-Львів" та ТзОВ "Ком-

Еко-Львів". 

За кошти міського бюджету встановлено 9 дитячих майданчиків за 

адресами: вул. Т. Шевченка, 374, 408, вул. Порічкова, 15, вул. Сорочинська, 4-8, 

вул. Б. Хмельницького, 245, вул. Б. Грінченка, 4-Б, вул. Зустрічна, вул. Ю. 

Липи, 45, вул. В. Щурата, 8. 

У 2011р. фінансовий стан ЛКП покращився. Річний прибуток склав 91,3 

тис. грн. (у 2010 році збиток становив 633,5 тис. грн. - без 3 реорганізованих 

ЛКП). Збір коштів з утримання будинків та прибудинкових територій становив 

100,6 %, збір коштів за теплопостачання ЛКП району - 101,1 %, збір коштів за 

водопостачання та водовідведення - 100,8 %. 

Загальний борг за житлово-комунальні послуги залишається значним та 

складає 23147,4 тис. грн. З метою покращення збору коштів за житлово-

комунальні послуги у 2011 році здано в суд 1020 позовних заяв на суму 3,4 

млн.грн, стягнуто виконавчою службою 1,1 млн. грн. Для заохочення 

мешканців до здійснення своєчасної оплати житлово-комунальних послуг 

вперше у ЛКП запроваджено практику встановлення пластикових вікон на 
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сходових клітках у під'їздах житлових будинків, де відсутня заборгованість за 

надані послуги. Наприкінці 2011 року розпочато встановлення 

енергоощадливих пристроїв освітлення під'їздів (датчиків руху). У 2011 році 

встановлено пластикові вікна на сходових клітках у 36 під'їздах на суму 160,2 

тис. грн. 

Чисельність працівників ЛКП району відповідно до штатних розписів 

зменшилася на 25 осіб (з 777,5 до 752,5 осіб), фактична чисельність зменшилась 

на 13 осіб (з 688 до 675 осіб). Враховуючи те, що мешканці будинків старої 

частини Шевченківського району часто проводять заміну пічного опалення на 

індивідуальне, існує необхідність у постійному контролі за технічним станом 

димових та вентиляційних каналів. У всіх ЛКП району надзвичайно велика 

потреба у наявності такої категорії працівників як сажотруси. Водночас варто 

звернути увагу на недостатній фаховий рівень працівників ЛКП. У цьому 

напрямку ведеться робота щодо проходження навчання інженерно-технічних 

працівників, зокрема у 2011 році у Національному університеті "Львівська 

політехніка" 28 працівників комунальних підприємств району успішно 

пройшли курс підвищення кваліфікації за тематикою "Експлуатація житлового 

фонду". 

У Шевченківському районі ведеться робота щодо попередження та 

своєчасного виявлення самовільного будівництва. У 2011 році було виявлено 

79 випадків самочинного будівництва, надходження коштів від узаконення 

якого склало 93,045 тис. грн. За рахунок коштів від самовільного будівництва 

силами підрядних організацій проведено поточний ремонт 

внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у будинках № 20 на вул. Ю. 

Липи, № 50 на вул. Базарній, ремонт пасажирського ліфта у будинку № 8 (1 

під'їзд) на вул. Гетьмана І. Мазепи, ремонт покрівлі будинку № 271 на вул. Б. 

Хмельницького. 

У 2011 році у власність територіальної громади м. Львова прийнято 9 

відомчих житлових будинків та гуртожитків. Від ДП "Тур" ВАТ "Львівський 

завод автонавантажувачів" прийнято 6 житлових будинків, гуртожиток на вул. 

Т. Шевченка, 66 від ВАТ "Львівський мехсклозавод", будинок № 3 на вул. 

Моринецькій від ДП Міністерства оборони України "Львівський завод збірних 

конструкцій", будинок № 318 на вул. Т. Шевченка від ВАТ "Концерн-

Електрон". Треба відзначити, що у зв'язку з банкрутством підприємств 

передаються житлові будинки та гуртожитки у незадовільному технічному 

стані, без передачі 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 територіальної 

громади м. Львова. 

Незважаючи на значні капіталовкладення на ремонт і утримання 

житлового фонду, у 2011 році збільшилась кількість звернень мешканців 
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району на гарячу лінію міста (ЦМДС). Найбільше скарг надходило щодо 

незадовільного технічного стану покрівель, витоків у підвалах, прибирання 

під'їздів та прибудинкової території, освітлення сходових кліток.  

 

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 районі розміщено 2 парки ("700 років Львову" та 

"Замарстинівський"). 

У 2011 році, виходячи із реального фінансування, виконано: 

- суцільне асфальтування вул. М. Хвильового (на проміжку від вул. 

Інструментальної до вул. П. Тичини); вул. Городницької (на проміжку від вул. 

Б. Януша до вул. Замарстинівської) з влаштуванням в плитці тротуарів, вул. Б. 

Януша з влаштуванням в плитці тротуарів, вул. Водна з влаштуванням в плитці 

тротуарів; 

- після зимового періоду 2010-2011 років на магістральних вулицях 

Шевченківського району виникла велика кількість дефектних місць, що 

спричинено відсутністю капітального ремонту доріг. Районна адміністрація у 

межах виділеного фінансування проводила асфальтування картами вулиць І. 

Миколайчука, В. Щурата, Варшавської, Замарстинівської, Гетьмана І. Мазепи, 

Винниця, Тунельної, Б. Грінченка, Східної та інших. 

Всього відремонтовано доріг площею 40,6 тис. кв. м.  

ВАТ "ШРБУ-88" виконувала роботи з суцільного асфальтування вулиць Б. 

Януша, Городницької. Станом на сьогоднішній день Шевченківська районна 

адміністрація скерувала у це підприємство лист-претензію щодо виправлення 

дефектних місць на дорожньому покритті, які утворилися після зимового 

періоду. 

Крім основних робіт на магістральних та міжквартальних вулицях у 

Шевченківському районі виконано роботи з благоустрою 

внутрішньобудинкових територій, ремонт яких не проводився тривалий час. 

Здійснено благоустрій на вулицях І. Біберовича №№ 9-17, Т. Шевченка №№ 

366-368, Очаківській №№ 5-7, І. Величковського №№ 2, 18, 16, 22, та інші. 

Велику увагу було приділено ремонту пішохідних доріжок на вулицях Т. 

Шевченка, 342, 348, 374, 374-А, 376, 376-А; І. Величковського, 4, 10, 14, 28, 30, 

32, 36, 42; Торф'яній, 11, 13, 15; Є. Плужника, 2, Т. Масарика, 2, вул. Гетьмана 

І. Мазепи, 11, К. Стеценка, 7-9, Водній, 5 - Базарній, 44, Б. Грінченка, 2а, 

Очаківська, 5-7, М. Хвильового, 4, вул. Б. Хмельницького, 241, 243-245, 251-

253 та інші.  

Всього відремонтована площа внутрішньоквартальних територій за 2011 

рік складає 26,7 тис. кв. м вартістю 3900,0 тис. грн. 

На утримання об'єктів дорожнього господарства виділено було 815,9 тис. 

грн., за рахунок яких нанесено дорожню розмітку, встановлено 286 дорожніх 

знаків. Відремонтовано зупинки пасажирського транспорту та встановлено 

криті тент-павільйони на вул. Брюховицькій, Замарстинівській – Варшавській. 

Проводились роботи з очищення дощоприймальної каналізації на 
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магістральних вулицях району. Всього очищено 1111 дощоприймачів, що дало 

змогу уникнути підтоплення територій під час сильних проливних дощів. 

При виконанні робіт з реконструкції просп. В. Чорновола, вул. 

Липинського, вул. Т. Шевченка, відфрезерований асфальтобетон 

використовували на підсипання ґрунтових вулиць Розточчя, Динівської, 

Генерала О. Алмазова, Татарбунарської, Під Голоском (площадка перед 

будинком № 21 та під'їзні дороги), Є. Плужника, Випасової. У 2011 році у 

Шевченківському районі налічувалося 62,4 тис. кв. м ґрунтових вулиць, які 

потребують асфальтування. 

Для естетичного задоволення мешканців району і гостей міста 

проводилося влаштування газонів та квітників загальною площею 3753 кв. м. 

Адміністративною комісією при Шевченківській районній адміністрації 

проведено 37 засідань. Накладено адміністративних стягнень у вигляді штрафів 

на загальну суму 67 116 грн. Вказані кошти поступили до міського бюджету. 

На виконання ухвал Львівської міської ради щодо передачі відомчих 

будинків у комунальну власність та з метою впорядкування проживання 

мешканців укладено 141 договір житлового найму. 

 

 


