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ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Міський бюджет м. Львова на 2012 рік затверджений ухвалою міської ради від 

10.01.2012 № 1142. 
Обсяг доходів загального фонду міського бюджету м. Львова на 2012 рік без 

врахування міжбюджетних трансфертів затверджений в сумі 1502,2 млн. грн., надійшло 
1393,6 млн. грн., що складає 92,8 % до плану на рік або менше на 108,6 млн. грн.                       
У порівнянні з минулим роком надходження до загального фонду міського бюджету 
збільшилися на 158,5 млн. грн. До Державного бюджету України передано з міського 
бюджету м. Львова 46,8 млн. грн. Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних 
трансфертів, надійшли в сумі 1150,6 млн. грн. План не виконано на 6,5 % або                         
на 79,4 млн. грн. Таке значне недоодержання доходів зумовлено тим, що у розрахункових 
показниках Мінфіну на 2012 рік заплановано ріст доходів на 21,9 % або на 75,5 млн. грн. до 
виконання за 2011 рік. Фактичний ріст доходів склав 13,9 %. Доходи загального фонду 
бюджету, які не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, надійшли в сумі 
243,0 млн. грн., що складає 89,3 %, або менше на 29,3 млн. грн. 

Видатки міського бюджету м. Львова на 2012 рік заплановані з урахуванням внесених 
змін в сумі 3206,1 млн. грн., у тому числі видатки загального фонду – 2365,2 млн. грн., з них 
за рахунок офіційних трансфертів – 804,6 млн. грн., а саме: субвенцій з державного 
бюджету – 801,1 млн. грн., субвенцій з обласного та інших бюджетів Львівської області –       
3,5 млн. грн.; спеціального фонду – 840,3 млн. грн., з яких субвенція з державного бюджету 
– 97,3 млн. грн., субвенція з обласного бюджету – 1,5 млн. грн. 

Виконання видаткової частини міського бюджету м. Львова за 2012 рік складає 
2545,4 млн. грн., у тому числі видатки загального фонду – 2265,2 млн. грн., або 95,7 % до 
плану з урахуванням змін (2365,8 млн. грн.) та видатки спеціального фонду –                                    
280,2 млн. грн, або 33,3 % до плану з урахуванням змін (840,3 млн. грн.). 

За рахунок субвенцій з Державного бюджету України проведені видатки загального 
фонду в сумі 771,0 млн. грн., що складає 96,2 % до затвердженого плану на рік, та 
спеціального фонду в сумі 76,8 млн. грн. (79 %); субвенції із загального фонду обласного 
бюджету Львівської області використано в сумі 3,1 млн. грн. та спеціального фонду – в сумі 
1,4 млн. грн.  

Крім цього, за рахунок додаткових дотацій з Державного бюджету України протягом 
року збільшено видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам установ 
соціально-культурної сфери міста та на утримання центрів соціальних служб для сім‟ї, дітей 
та молоді на суму 43,5 млн. грн.  

На утримання установ соціально-культурної сфери у загальному фонді міського 
бюджету на 2012 рік заплановано 1220,4 млн. грн., використано 1190,0 млн. грн. або 97,5 % 
до річного плану із врахуванням змін. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями 
працівникам установ соціально-культурної сфери проведені в сумі 973,0 млн. грн., що 
складає 81,8 % у загальній сумі видатків на утримання установ соціально-культурної сфери. 
Видатки на енергоносії склали 112,0 млн. грн. 

Видатки спеціального фонду установ соціально-культурної сфери склали 65,6 млн. 
грн. 

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 309,3 млн. грн. (без врахування 
субвенцій), в тому числі власні надходження бюджетних установ – 71,0 млн. грн. 

До бюджету розвитку міського бюджету м. Львова надійшло 217,7 млн. грн., що 
становить 46,1 % до запланованих (472,0 млн. грн.), в тому числі: 

- від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – 59,6 млн. грн. із 
запланованих 232,5 млн. грн., або 25,6 %; 

- від продажу землі – 16,1 млн. грн., з запланованих 164,9 млн. грн., або 9,7 % до 
запланованих; 

- єдиного податку – 130,7 млн. грн., при плані 62,2 млн. грн., або 210,2 %; 



- надходження коштів пайової участі розвитку інфраструктури населеного пункту – 
10,3 млн. грн., що складає 90,3 % до плану на рік (11,4 млн. грн.); 

- субвенції з інших бюджетів 1,0 млн. грн. 
Видатки з бюджету розвитку проведені в сумі 119,2 млн. грн.  
Податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів 

надійшло в сумі 0,6 млн. грн., збору за провадження торгівельної діяльності 
нафтопродуктами – 0,4 млн. грн., збору за першу реєстрацію транспортного засобу – 11,9 
млн. грн., всього 12,9 млн. грн., із запланованих 13,3 млн. грн.  

За рахунок вказаних надходжень проведені видатки на будівництво, реконструкцію та 
ремонт автомобільних доріг на суму 13,6 млн. грн., в тому числі на поточний ремонт вулиць 
в сумі 4,5 млн. грн. із передбачених на рік 8,0 млн. грн., капітальній ремонт та 
реконструкцію в сумі 9,1 млн. грн. з передбачених на рік 12,1 млн. грн. Заборгованість за 
виконані роботи станом на 1.01.2013 року склала 4,5 млн. грн. у зв‟язку з невиконанням 
органами Державної казначейської служби платіжних доручень. 

До фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло 8,6 млн. грн. 
Видатки на природоохоронні заходи проведені в сумі 6,1 млн. грн. при плані з врахуванням 
змін в сумі  16,9 млн. грн.  

Видатки з цільового фонду розвитку соціальної інфраструктури м. Львова проведені 
в сумі 3,3 млн. грн. за рахунок залишку бюджетних коштів, що утворився станом на 
01.01.2012. 

  
У 2012 році проведено 473 тематичні перевірки з питань виконання бюджету та 405 

перевірок правильності складання і затвердження кошторисів бюджетних установ. 
 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про 

затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних установ" управлінням фінансів доведено до головних розпорядників 
коштів міського бюджету дані про граничні обсяги видатків, погоджено кошториси, 
погоджено штатні розписи виконавчих органів ради, перевірено правильність складання і 
затвердження кошторисів установ. У встановленому порядку складено тимчасовий розпис 
бюджету на 1 квартал 2012 року та бюджетний розпис доходів і видатків міського бюджету 
на 2012 рік з помісячним розподілом та протягом року вносились зміни до кошторисних 
призначень за пропозиціями головних розпорядників коштів.  

 
В рамках виконання Єдиної інформаційної системи управління бюджетом 

департаментом забезпечено адміністрування та контроль за надходженням до бюджету           
м. Львова платежів: відрахування прибутку підприємств комунальної власності - 162 
платники; відрахування частки прибутку комунальних підприємств - 124 платники; збору за 
місця для паркування автотранспорту - 105 платників; плати за тимчасове користування 
місцями для розміщення зовнішньої реклами – 509 платників; повернення кредитів, 
наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла - 
54 позичальникам. 

Крім цього, ведеться облік надходження плати за сервітутне землекористування (930 
договорів), надходжень за угодами відшкодування втрат за фактичне землекористування 
(1103 договори) та додатково заведений у 2012 році облік надходжень орендної плати за 
землю з юридичних осіб в розрізі районів міста на підставі діючих 1623 договорів оренди. 

Здійснюється постійний моніторинг надходжень місцевих податків і зборів в розрізі 
2490 та земельного податку з юридичних осіб 2124 платника. 

Недоїмка з платежів становить: 
- відрахування частини прибутку підприємств комунальної власності – 2,0 тис. грн.; 
- збір за паркування автотранспорту – 305,6 тис. грн.; 
- повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла – 18,8 тис. грн.; 
- плата за сервітутне землекористування – 644,9 тис. грн. 
- податку на прибуток підприємств комунальної власності – 250,1 тис. грн. 



 
Для забезпечення погашення недоїмки з вказаних платежів департаментом 

фінансової політики направлено 414 листів платникам податків та 84 листів уповноваженим 
власникам комунальних підприємств. На засідання комісії з питань погашення боргу перед 
бюджетом з плати за землю запрошувались 367 суб`єкти господарювання.  

Крім цього, щомісячно направлялись аналітичні таблиці уповноваженим власникам 
для аналізу та проведення роботи з погашення недоїмки. В результаті проведеної роботи з 
погашення заборгованості надійшло до бюджету міста 0,9 млн. грн.  

Крім цього, подані матеріали в юридичне управління для відкриття юридичного 
провадження щодо 12 суб‟єктів підприємницької діяльності з питання стягнення 
заборгованості за відшкодування втрат за фактичне землекористування та передано в 
прокуратуру м. Львова 10 матеріалів з питання погашення недоїмки з надходжень за місця 
для паркування автотранспорту. 

Також була подана інформація в прокуратуру міста про стан нарахування і сплати за 
договорами відшкодування втрат за фактичне землекористування для стягнення 
найбільших заборгованостей за договорами. 

Відповідно до п. 17 ухвали міської ради від 10.01.2012 № 1142 "Про міський бюджет 
м. Львова на 2012 рік" надано право управлінню фінансів департаменту фінансової 
політики 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 угоди з Публічним Акціонерним товариством 
"Державний експортно-імпортний банк України" та ВАТ "Державний ощадний банк України" 

Протягом 2012 року на депозитних рахунках у банках було розміщено 15,9 млн. грн., 
в тому числі коштів: 

- бюджету розвитку м. Львова – 1,1 млн. грн.;  
- міського фонду охорони навколишнього природного середовища - 6,0 млн. грн.;  
- дорожнього фонду – 8,1 млн. грн.; 
- інші видатки - 0,7 млн. грн. 
Відповідно до вимог вказаної постанови 20.12.2012 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 2012 році 1,0 млн. грн. 
У міському бюджеті м. Львова на 2012 рік затверджений граничний розмір місцевого 

та гарантований громадою міста боргу в сумі 299,1 млн. грн. (без врахування гарантованих 
зобов`язань, що виникають за кредитами від міжнародних фінансових організацій). 
Фактично на кінець року борг склав 103,6 млн. грн.  

Крім цього, борг, що виник за гарантованими зобов`язаннями, за кредитами від 
міжнародних фінансових організацій становить 345,3 млн. грн. 

У 2012 році планувалося здійснити запозичення до міського бюджету розвитку в сумі 
175,3 млн. грн., в тому числі з метою використання коштів виключно на викуп облігацій 
внутрішньої місцевої позики м. Львова серії С 2009 року випуску у сумі 90,0 млн. грн. Крім 
цього, планувалась позика на придбання автобусів в сумі 100,0 млн. грн. та позика НЕФКО 
в сумі 3,0 млн. грн. на енергозбереження в бюджетних установах м. Львова.  

Фактично в 2012 році : 
- одержано дозвіл Міністерства фінансів України на випуск облігацій серії Д в сумі 

90,0 млн. грн. (від 26.06.2012 № 31-12110-18-27/16259). Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку 25.10.2012 зареєструвала випуск облігацій серії Д 
(реєстраційний номер 11/1-2012-ТО), однак розміщення облігацій не відбулося. 
Розпорядженням комісії від 15.01.2013 № 01-КФ-СТ-ОВМП скасовано реєстрацію випуску 
облігацій внутрішньої місцевої позики серії Д; 



- одержано дозвіл Міністерства фінансів України на позику НЕФКО (дозвіл від 
14.08.2012 № 31-12110-11-21/20127) у валюті (євро), яка у еквіваленті дорівнює                          
3,0 млн. грн. під 3 відсотки річних. У грудні 2012 року одержано перший транш -                        
180,0 тис. євро, або 1,9 млн. грн.; 

- погашено облігації серії А (50,0 млн. грн.) - 20 липня 2012 року та серії В                                    
(42,0 млн. грн.) - 18 грудня 2012 року,  на загальну суму 92,0 млн. грн. Вказані облігації були 
випущені у 2007 році відповідно до ухвал Львівської міської ради від 05.01.2007 № 478 "Про 
міський бюджет м. Львова на 2007 рік" та від 13.02.2007 № 554 "Про запозичення до 
міського бюджету м. Львова" зі змінами та доповненнями; 

- частково погашено у квітні 2012 року позику в сумі 4,7 млн. грн. на закупівлю 
автобусів та тролейбусів для підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату 
Європи 2012 року з футболу, яка одержана в 2011 році відповідно до ухвали міської ради 
від 12.08.2010 року № 386 в сумі 16,4 млн. грн. 

Залишок непогашеної позики становить 11,7 млн. грн. Остання дата погашення 
кредиту 30.09.2014, відсоткова ставка за користуванням кредитними коштами 14,8 %, в 
тому числі 7,4 % за рахунок коштів міського бюджету. 

 
Протягом 2012 року виплачено відсотків за облігаціями внутрішньої місцевої позики в 

сумі 27,7 млн. грн., та оплачено послуги Всеукраїнського депозитарію в сумі 14,3 тис. грн., в 
тому числі: 

- ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" - 4,2 млн. грн.; 
- ПАТ АКБ "Львів" – 3,5 млн. грн.; 
- ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" – 18,0 млн. грн.; 
- ПАТ "Державний ощадний банк" - 2,0 млн. грн.; 
- послуги депозитарію – 14,3 тис. грн. 
 
Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1204 "Про 

затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів" у 2012 
році департамент фінансової політики 27 разів звертався до Головного управління 
Державного казначейства служби України у Львівській області для одержання 
короткотермінової позики на покриття тимчасового касового розриву у міському бюджеті            
м. Львова для виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, проведення 
своєчасної оплати за харчування, медикаменти, надання комунальних послуг та оплати 
енергоносіїв у бюджетних установах, виплати відсотків (доходу) за зобов‟язаннями міського 
бюджету. Загальна сума заявлених позичок складає 1038,5 млн. грн. Надано позик на 
загальну суму 998, 6 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 у 2012 році надана середньострокова позика 
в зв`язку з невиконанням прогнозних показників доходів, що враховуються при визначенні 
обсягів міжбюджетних трансфертів, в сумі 56,6 млн. грн.  

 
Станом на 01.01.2013 не повернута середньострокова позика в сумі 109,8 млн. грн., в 

тому числі: 2009 рік – 3,5 млн. грн., 2010 рік – 27,3 млн. грн., 2011 рік – 22,4 млн. грн., 2012 
рік - 56,6 млн. грн. 

Для забезпечення складання проекту міського бюджету м. Львова на 2013 рік у 
терміни, визначені бюджетним законодавством, прийнято розпорядження міського голови 
від 26.06.2012 №282 "Про організацію роботи над формуванням проекту бюджету                            
м. Львова на 2013 рік", яким затверджено Бюджетний календар і типові форми бюджетних 
запитів. Опрацьовані розрахункові показники Міністерства фінансів України для бюджету   
м. Львова. Працівниками управління фінансів проведений аналіз бюджетних запитів 
головних розпорядників коштів міського бюджету на 2013 рік та складено проект бюджету 



на підставі бюджетних запитів і розрахункових показників Мінфіну. Міський бюджет                       
м. Львова на 2013 рік був схвалений виконавчим комітетом 26.12.2012 та прийнятий 
міською радою 27.12.2012. 
 
 
 
 
 
 
 
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ 
 

У підпорядкуванні департаменту 20 діючих комунальних підприємств, за якими 
здійснювався оперативний контроль фінансово-господарської діяльності, вносились зміни до 
статутів, погоджувались штатні розписи та фонд заробітної плати, затверджувались розцінки 
і тарифи на послуги тощо. 

Завершили 2012 рік з прибутками 10 підприємств. Теплопостачальні підприємства, 
отримали позитивний фінансовий результат, отримавши з держбюджету різницю в тарифах 
за попередні роки - 171,3 млн. грн. 

Збитковими за підсумками 2012 року є 10 підприємств, зокрема "Львівводоканал", 
"Львівелектротранс", а також "Львівавтодор".  

На жаль, у 2012 році спостерігалось явище заборгованості із виплати заробітної плати 
на деяких підприємствах, зумовлене недофінансуванням за виконані роботи та надані 
послуги з державного бюджету, складною ситуацією із наповненням дохідної частини 
міського бюджету.  

 
Приведення тарифів комунальних підприємств до рівня економічно обґрунтованих 

витрат було одним з пріоритетів в роботі департаменту.  
У червні 2012 року переглянута вартість проїзду у міському електротранспорті. 

Встановлений тариф 1,50 грн. дозволив збільшити доходи підприємства, забезпечити 
своєчасну купівлю найнеобхідніших матеріалів і запасних частин для проведення поточних 
ремонтів рухомого складу, оплатити за спожиту електроенергію та впорядкувати фонд 
оплати праці працівників основних професій. 

У 2012 році департаментом проведено наступне: 
- скориговані тарифи в частині росту енергоносіїв на послуги з теплопостачання та 

гарячого водопостачання для 3-х підприємств не комунальної форми власності (ДТГО 
"Львівська залізниця", Львівський національний університет ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С.З. Гжицького,  ТзОВ “Енергетична компанія Енергозбереження“ );  

- встановлені тарифи на послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання для 2 
підприємств, які обслуговують житловий фонд (ТзОВ "Львівбудсервіс",  ТзОВ РЕД 
"Карпатбудсервіс"); 

- встановлені тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій 
для 9 підприємств, які обслуговують відомчий житловий фонд (88 будинків); 

- встановлені тарифи для 29 прийнятих у комунальну власність житлових будинків. 
У 2012 році відділом енергозбереження та ефективного використання енергоресурсів 

департаменту спільно з ЛМКП "Львівводоканал" була проведена робота з підготовки проекту 
рішення "Про влаштування будинкових вузлів обліку холодної води та розрахунку 
індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (ІТНВПВ) у житлових 
будинках м. Львова", яке було прийнято на засіданні виконавчого комітету Львівської міської 
ради 05.10.2012 (№ 672). 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 "Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 
"Облаштування багатоквартирних будинків сучасними засобами обліку і регулювання води 
та теплової енергії" спільно з районними адміністраціями складено перелік багатоквартирних 



житлових будинків комунальної власності, що потребують оснащення інженерних вводів 
засобами обліку споживання води та теплової енергії. 

 
На території міста знаходиться 19287 житлових будинків всіх форм власності, з них: 

8455 комунальних, 275 відомчих, 235 ЖБК, 9822 приватних будинків. В місті діє 500 ОСББ, в 
т. ч. 56 зареєстровано у минулому році. 

Частка ОСББ загальною площею 1320,8 тис. кв. м склала 13 % від загальної площі 
будинків комунальної форми власності. 

Відповідно до делегованих повноважень у 2012 році наказами департаменту надано 
дозвіл власникам 133 квартир на використання їх як нежитлових, знято з балансу міської 
ради 49 малоквартирних житлових будинків заг.пл. 7,9 тис. кв. м. 

Проведено 17 нарад з розгляду проблемних питань відомчого житлового фонду, в т. ч. 
гуртожитків.  

Протягом 2012 року у власність територіальної громади м. Львова прийнято 33 
будинки, в т. ч. 12 гуртожитків. 

Міжвідомчою комісією при виконкомі проведено 14 засідань, розглянуто 180 питань та 
підготовлено 61 наказ департаменту з питань: 

- про аварійний стан конструкцій дахів житлових будинків - 12 
- про переобладнання нежитлових приміщень під житлові – 47 
- про виведення з аварійного стану частини будинку – 2, 
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 121 звернень та підготовлено 16 проектів рішень виконкому. 

Протягом 2012 року у ресурсному центрі для розвитку ОСББ отримали кваліфіковані 
консультації з питань створення та функціонування близько 210 діючих та 130 ініціативних 
груп ОСББ. Постійно 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-, радіо ефірах щодо промоції ОСББ, висвітлення новин на сайті Львівської 
міської ради. 

За бюджетні кошти виконано капітальний ремонт та реконструкцію 25 будинків ОСББ 
на загальну суму 2,7 млн. грн.  

Житловий фонд загальною площею 9,5 млн. кв. м, що перебуває у власності 
територіальної громади, обслуговували 49 ЛКП.  

У 2012 році на виконання Програми ремонту житлового фонду за 18,48 млн. грн. 
власних коштів ЛКП та 3,06 млн. грн. бюджетних коштів райадміністрацій виконано робіт на 
25,8 млн. грн.  

Для підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 рр. 
районними адміністраціями було сформовано перелік першочергових комплексних заходів. 
Зокрема відремонтовано 952 покрівлі, підготовлено 1538 системи центрального опалення, 
відремонтовано 496 систем гарячого водопостачання, 2309 елеваторних вузлів, 20 
опалювальних печей, утеплено під`їзди, сходові клітки, горища, підвали.  

Хід комплексної підготовки житлового фонду комунальної власності та відомчого до 
роботи в зимовий період 2012-2013 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 3-х днів. 

 
За кошти міського бюджету у 2012 році було виконано ремонтних робіт у житловому 

фонді на суму 6,9 млн. грн., зокрема: 
- ліквідовано підвальні котельні у 3 житлових будинках; 



- капітальний ремонт та реконструкція у 25 будинках ОСББ на загальну                               
суму 2,7 млн. грн.;  

- ремонт покрівель у 16 житлових будинках на суму 1,6 млн. грн.  
Проблемними залишаються питання фінансування модернізації ліфтів. З існуючих 

2012 ліфтів відпрацювали нормативний термін експлуатації 1399 ліфтів.  
 
Міський полігон твердих побутових відходів (ТПВ), що експлуатується з 1959 року, 

вичерпав свій ресурс і підлягає закриттю.  
У 2012 році за кошти Львівської міської ради завершено будівництво станції збору та 

очистки інфільтрату, проведено підняття та укріплення дамб інфільтратів для недопущення 
переливу інфільтрату. Станція передана на баланс ЛКП "Збиранка" та з 01.03.2012 введена 
в експлуатацію. З 15.08.2012 станція працює цілодобово, а з 25.08.2012 розпочато вивіз 
очищеного інфільтрату на очисні споруди ЛМКП "Львівводоканал". 

Силами ЛКП "Збиранка" проведено реконструкцію дезінфекційного бар‟єру та 
забезпечено його роботу, проведено ремонт приладу радіаційного контролю, облаштовано 
дорогу на полігоні на суму 71,4 тис. грн. 

Щомісячно проводився аналіз накопичення побутових відходів. З метою врегулювання 
ситуації щодо розрахунків за вивезення та захоронення ТПВ підготовлено рішення "Про 
затвердження норм утворення побутових відходів для міста Львова" (від 28.12.2012 № 908). 

Взято участь в сесіях Львівської обласної ради, Жовківської районної ради та 
Грибовицької сільської ради із стану розробки комплексного проекту рекультивації полігону.  

Вартість проекту розробки комплексного проекту рекультивації міського полігону ТПВ 
становить 3,45 млн. грн. 

На стадію "Проект" освоєно 1,2 млн. грн., передбачених у бюджеті. Згідно 
календарного плану цей проект мав бути оформлений, погоджений та переданий замовнику 
у вересні 2012 року. Через недофінансування проекту в сумі 286 тис. грн. ТзОВ "Інститут 
Гірхімпром" не завершив роботи у визначений договором термін. 

Триває пошук інвестора для будівництва на існуючому полігоні сміттєсортувальної 
лінії (сміттєпереробного заводу) та земельної ділянки під будівництво нового сучасного 
полігону ТПВ для м. Львова. 

Станом на 01.01.2013 у місті встановлено 3394 контейнерів для збору побутових 
відходів від будинків, які обслуговують ЛКП, з них 2859 закритого типу. За кошти 
підприємств-перевізників встановлено 1946 контейнерів для роздільного збору відходів, а 
саме: 489 шт. для скла, 982 шт. для пластику та 475 шт. для паперу.  

 
Працівниками департаменту регулярно проводилися перевірки з фотофіксацією 

утримання житлових будинків та прибудинкових територій, місць загального користування та 
витоків з водопровідних мереж.  

ЛКП “ЛЕВ” відловлено 1283 безпритульних собак, 154 проведено стерилізацію. 
Проведено моніторинг 44 вигульних майданчиків для собак, 37 рейдів разом з 
представниками ЛКП “ЛЕВ” та ЗМІ під час яких власникам собак безкоштовно 
розповсюджувались “Правила утримання тварин у м. Львові”. Підготовлено 39 матеріалів у 
пресу та 3 виступи на телебачення. 

З 2012 року департамент активно займався питанням створення муніципального 
притулку в рамках міжнародного проекту "S.O.S. – безпека співжиття людей та тварин на 
польсько-українському кордоні: Львів, Люблін, Луцьк та Івано-Франківськ". Станом на 
сьогодні відведено земельну ділянку площею 4 га в районі вул. Т. Шевченка для будівництва 
муніципального притулку для тварин. 

Основними виконавцями робіт з механізованого прибирання вулично-дорожньої 
мережі міста є шляхово-ремонтні підприємства міста та АПП "Львівське" (в Сихівському 
районі). 

Щодекадно проводився моніторинг санітарного стану вулично-дорожньої мережі та 
газонів з фотофіксацією, у осінньо-зимовий період щоденно проводиться збір інформації про 
кількість техніки та двірників, залучених до прибирання вулиць, кількість піско-соляної 



суміші. 
Поховання в місті Львові проводяться на діючих кладовищах: Голосківському (71,02 

га), Сихівському (19,72 га), Ряснянському (3,5 га). 
Всього у звітному періоді надано послуг з поховання 57 невідомих і безрідних людей 

на суму 88,65 тис. грн. Утримання кладовищ здійснювалось за кошти ЛКП "Виробничо-
реставраційний комбінат обрядових послуг". 

Здійснювалась організація робіт з встановлення міської новорічної ялинки на                           
пр. Свободи. Влаштування ілюмінації ялинки у 2012 році було проведено за спонсорські 
кошти. Із міського бюджету використано 78 тис. грн. на забезпечення охорони, влаштування 
та демонтажу. 

 
До системи зовнішнього освітлення міста входить: 814,2 км повітряних та 102,5 км 

кабельних ліній, 301 шаф управління, 10647 опор, 26541 світильників. 
Роботи з утримання, капітального ремонту та реконструкції мереж зовнішнього 

освітлення міста здійснювало ЛКП "Львівсвітло". Для виконання робіт на підприємстві задіяні 
20 спецмашин і механізмів.  

За кошти міського бюджету 4,6 млн. грн. проведено заміну 1082 світильників                           
(в т. ч. 787 шт. на нові енергозберігаючі та відремонтовано 295 шт.), виконано заміну                     
4663 ламп, 120 опор, прокладено 12,3 км кабелю і самонесучого ізольованого проводу та       
5,1 км повітряних ліній. Виконано роботи з покращення зовнішнього освітлення з повною 
заміною світильників на понад 20 вулицях міста: Щирецька, Скнилівські провулки, Ніжинська, 
парк Шевченківський Гай та ін. 

На утримання аварійно-диспетчерської служби, що здійснює усунення аварійних 
пошкоджень в мережах зовнішнього освітлення, включення та виключення освітлення міста 
згідно добового графіку, використано 1,27 млн. грн.  

У 2012 році з міського бюджету оплачено 424,61881 тис. грн. на влаштування підсвітки 
пам‟яток архітектури. Також було використано 450,3 тис. грн. на реконструкцію територій             
10-ти навчальних закладів. 

Для забезпечення належного функціонування системи художнього освітлення 
телевежі з міського бюджету освоєно 77,45 тис. грн.  

В цілому для забезпечення належного функціонування системи зовнішнього 
освітлення міста з бюджету освоєно 11,9 млн. грн.  

В результаті проведеної роботи у 2012 році освітленість в середньому по місту 
доведено до 94 %. 

 
У м. Львові налічується 1300 міських вулиць протяжністю 580 км загальною площею 

6291,8 тис. кв. м, з них:  
1. Проїжджа частина: 
- з асфальтобетонним покриттям  - 50,0 %;  
- з брущатим та мозаїчним покриттям  - 9,1 %; 
- з покриттям із колотого каменю  - 0,1 %; 
- з щебеневим та гравійним покриттям  - 4,6 %; 
- з ґрунтовим покриттям  - 4,7 %; 
2. Тротуари – 31,5 %. 
У Львові налічується 18 мостових споруд, з них: 15 шляхопроводів, 2 естакади,                     

1 пішохідний міст. 3 шляхопроводи перебувають на балансі Львівської залізниці. 
Для забезпечення безпеки руху пішоходів влаштовано 15 підземних пішохідних 

переходів, з них: 11 знаходяться на балансі районних адміністрацій, 4 – відомчі. 
На умовах співфінансування (50/50) з Німецьким Товариством Міжнародного 

Співробітництва (GIZ), у рамках проекту "Муніципальний розвиток та оновлення старої 
частини міста Львова" у 2012 році розпочато виготовлення проектно-кошторисної 
документації на облаштування велосипедної інфраструктури по внутрішньому кільцю 
навколо центральної частини міста.  



У рамках проекту "Консультування та створення управлінських потужностей для ЄВРО 
2012, Україна" з GIZ укладено угоди про надання гранту 380 тис. євро. для облаштування 
велосипедної інфраструктури по вулицях Науковій – Стрийській та 220 тис. євро                                      
по вул. В. Липинського. 

 
З метою забезпечення належного функціонування світлофорних об‟єктів, які 

забезпечують організацію дорожнього руху, протягом 2012 року з міського бюджету 
затрачено 1,48 млн. грн., в т. ч. на оплату спожитої електроенергії – 845,3 тис. грн. 

Згідно ухвали міської ради від 05.04.2012 № 1400 "Про прийняття у власність 
територіальної громади м. Львова світлофорних об‟єктів" 111 світлофорів передано на 
баланс комунальному підприємству "Львівавтодор". 

Таким чином, на початок 2013 року у комунальній власності перебуває 118 
світлофорних об‟єктів. 

За рахунок коштів ЄБРР у Львові реалізовується Проект реконструкції вулиць за 
трамвайними маршрутами № 2 та № 6. Комплексом робіт впроваджується автоматизована 
система управлінням дорожнім рухом. У 2012 році встановлено 7 нових та реконструйовано 
6 діючих світлофорних об‟єктів з 29, що заплановано проектом встановити та 
реконструювати. Розробляється проект прокладання оптико-волоконної мережі. 

Обладнано диспетчерський пункт на вул. Є. Коновальця, 109, з якого буде 
здійснюватись дистанційний контроль та координація роботи усіх світлофорів у місті, а також 
рух електротранспорту.  

 
До початку опалювального сезону було забезпечено готовність об‟єктів 

теплозабезпечення - 128 котелень, в т. ч. ТЕЦ-1, ТЦ "Північна", ТЦ "Південна", 150 ЦТП та 
565,5 км теплових мереж.  

Для виконання ремонтних робіт теплопостачальними підприємствами використано 
власних коштів на загальну суму 40,7 млн. грн. 

При підготовці до опалювального сезону виконано такі основні роботи:  

 проведено заміну 14,4 км теплових мереж в двотрубному вимірі, в т. ч. 12,9 км 
попередньоізольованими трубопроводами  

 за кошти міського бюджету виконано переключення СШ № 4 на вул. Є. Дзиндри,7, 
яка опалювалася від відомчої котельні ЖБК "Маяк", до котельні ЛМКП "Львівтеплоенерго" на 
вул. Стрийській, 28.  

 ЛМКП "Львівтеплоенерго" за власні кошти проведено реконструкцію двох 
котелень на вул. В. Стефаника, 7 та вул. Окружній, 44; 

 ЛКП "Залізничнетеплоенерго" за власні кошти прокладено теплові мережі до 
житлових будинків та дитячої установи на вул. О. Степанівни (які опалюються від відомчої 
промислової котельні ПрАТ "Львівський локомотиворемонтний завод") для перепідключення 
їх до власної котельні на вул. В. Комарова, 22а.  

Протягом перших трьох днів опалювального сезону в роботу було запущено всі 
об‟єкти теплозабезпечення ЛМКП "Львівтеплоенерго" та ЛКП "Залізничнетеплоенерго". 
Опалювальний сезон 2012-2013 рр. проходив у цілому без зривів і аварійних ситуацій.  

 Приведення до належного технічного стану та передачі у комунальну власність 
об‟єктів теплозабезпечення КЕВ м. Львова - ЦТП на вул. Стрийській, 53а, 59а, 63а,                           
вул. Я. Гашека, 17а та теплових мереж. 

Від даних об‟єктів подається опалення та гаряче водопостачання до 31 житлового 
будинку БУ № 2 КЕВ м. Львова.  

Теплові мережі, які перебувають на балансі БУ № 2 КЕВ м. Львова, знаходяться в 
аварійному стані, що призводить до значних втрат теплоносія у магістральних мережах ТЕЦ-
1 (понад 50т/год.). Протягом останніх опалювальних сезонів силами                                                            
ЛМКП "Львівтеплоенерго" було ліквідовано більше 25 поривів. Незадовільний технічний стан 
вказаних об‟єктів призводить до збитків ЛМКП "Львівтеплоенерго" та неякісного 
теплопостачання 31 житлового будинку на вул. Стрийська-Я. Гашека-Максимовича. 



Відповідно до виготовленої ПКД вартість робіт з реконструкції ЦТП по вул. Стрийській, 
53а, 59а, 63а, вул. Я. Гашека, 17 та інженерних мереж становить 28,3 млн. грн., в т. ч. заміна 
теплових мереж – 12,7 млн. грн. 

Протягом 2002-2012 рр. ліквідовано 97 та реконструйовано 13 підвальних котелень. 
На сьогодні залишається в експлуатації ще 39 підвальних котелень, в тому числі на балансі 
ЛМКП "Львівтеплоенерго" - 25, міських установ охорони здоров‟я – 5, освіти – 8, культури - 1.  

 
За кошти ЛМКП “Львівводоканал” виконано заміну водопровідних мереж загальною 

довжиною 16,5 км, каналізаційних мереж – 1,66 км. За кошти бюджету замінено 2,4 км. 
водопровідних та 2,84 км каналізаційних мереж.  

ЛМКП “Львівводоканал” виконано ряд технічних заходів спрямованих на зменшення 
споживання електроенергії: проведено заміну 168 глибинних насосів на свердловинах                
14 водозаборів, ремонт 51 насосного агрегатів на 16 насосних станціях, ремонт запірної 
арматури на 14 насосних станціях (46 шт.) та водопровідних мережах (1052 шт.), ремонт               
30 електродвигунів насосних агрегатів на 6 насосних станціях, ремонт                   
трансформаторів (22 шт.), відновлено 120 пожежних гідрантів.  

За звітний період ЛМКП “Львівводоканал” надано послуг на суму 250 млн. грн. Рівень 
розрахунків споживачів у поточному році становив 94 %. Ріст боргу 6,96 млн. грн. Через 
невідповідність діючого тарифу економічно-обґрунтованим витратам підприємство за звітний 
період отримало збитки в розмірі 13,1 млн. грн. 

Для покращення фінансово-господарської діяльності ЛМКП “Львівводоканал” 
необхідно вирішити питання відшкодування різниці між затвердженими тарифами на послуги 
з водопостачання та водовідведення та економічно-обґрунтованими витратами з 
Державного бюджету. 

 
З 01.01.2012 у м. Львові запроваджено нову маршрутну мережу громадського 

транспорту. 
У новій мережі передбачалось 46 міських автобусних маршрутів, з яких 6 радіальних, 

40 - хордових. За пропозиціями мешканців додатково у мережу додано 6 нових автобусних 
маршрутів - радіальний №47-а, та хордові №№ 48, 49, 50, 51, 53. З початку 2012 року на 
міських автобусних маршрутах не курсує жодного автобуса особливо малого класу, що 
суттєво позитивно вплинуло на якість надання послуг. Згідно з діючими затвердженими 
паспортами маршрутів передбачено роботу у місті 607 автобусів. Протягом терміну дії 
договорів, укладених з переможцями конкурсу, передбачено поступове оновлення парку 
автобусів, щорічно не менше 20 %. 

Через скарги і звернення мешканців, перевізників протягом року відбувалися зміни до 
схем маршрутів, які затверджені рішенням виконавчого комітету від 21.09.2012 № 661 "Про 
внесення змін до рішення виконавчого комітету від 02.09.2011 № 809".  

 Залишаються невирішеними питання покращення транспортного забезпечення 
окремих вулиць чи мікрорайонів, які на даний час узагальнюються і будуть вирішені 
протягом 2013 року. Наступний етап – впорядкування розкладів руху автобусів, підвищення 
рівня культури обслуговування пасажирів.  

Одним з невирішених питань у галузі перевезень протягом звітного періоду є 
впровадження електронного квитка для оплати проїзду, що дасть змогу встановити контроль 
за обліком коштів, підвищити безпеку руху, зменшити витрати мешканців на оплату 
транспортних послуг. 

 У 2012 році перевізниками за власні кошти обладнано автобуси системами GPS-
навігації. У даний час опрацьовується питання запровадження GPS-керування з єдиного 
центру управління транспорту міста. Такий центр, який зараз будується для                              
трамваїв №№ 2, 6, має можливість розширення на значно більшу кількість трекерів.  

Крім автобусних маршрутів перевезення пасажирів здійснювалося на міських 
маршрутах електротранспорту. Це 9 трамвайних маршрутів. Випуск на лінію в робочі дні 
становив в середньому 62 вагони. За підрахунками пасажиропотоків на існуючих трамвайних 
маршрутах необхідно збільшити випуск до 80 вагонів. 



Випуск тролейбусів у робочі дні протягом року в середньому становив 60 одиниць, які 
обслуговували 10 маршрутів. Для забезпечення пасажирських перевезень на існуючих 
маршрутах, без врахування запланованих нових ліній, випуск повинен складати 85-90 од. 

У 2012 році проведено торги щодо виготовлення та закупівлі сучасного вітчизняного 
трамвайного вагону з низьким рівнем підлоги. Отримання нового вагона передбачено у 2-му 
кварталі 2013 року. 

Протягом 2012 року підготовлено матеріали та проведено 7 засідань міської комісії з 
безпеки дорожнього руху, на яких розглянуто 110 питань, затверджено схеми організації 
дорожнього руху на пл. Двірцевій, біля нового терміналу Міжнародного аеропорту “Львів” 
імені Данила Галицького та ін., розглянуто пропозиції щодо перенесення та облаштування 
зупинок громадського транспорту паркування автотранспорту. На численні прохання 
мешканців, встановлено додаткову тролейбусну зупинку по вул. Зеленій - Липова Алея. 

Під час проведення матчів фінальної частини  чемпіонату Європи 2012 року з футболу    
було внесено зміни до схем руху громадського транспорту, забезпечено перевезення 
вболівальників у дні матчів до стадіону та у фан-зони. 

Протягом 2012 року до збору коштів за паркування автотранспорту на території                   
м. Львова було залучено 41 оператора паркування для обслуговування 46 паркувальних 
майданчиків на загальну кількість 2035 парко-місць, укладено 46 договорів для потреб 
службового використання на загальну кількість 621 парко-місце. Загалом, під паркування 
задіялось 2656 парко-місць. Для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями на 
майданчиках для паркування відведено 204 парко-місця.  

Тариф на послуги з паркування транспортних засобів протягом 2012 року становив 4 
грн./год. в I паркувальній зоні та                          2 грн./год. - в II зоні. В міський бюджет від 
збору за місця паркування автотранспорту протягом 2012 року надійшло 3,1 млн. грн. 

Через щорічне, починаючи з 2011 року, зростання ставок збору за місця паркування 
транспортних засобів, та необхідність запровадження з 01.04.2012 технічних пристроїв 
(паркоматів) для збору коштів за паркування, з ініціативи операторів паркування протягом 
2012 року було розірвано 27 договорів на загальну кількість 1011 парко-місць, що призвело 
до зменшення надходжень до міського бюджету. 

З метою впорядкування паркування автотранспорту в межах історичної частини 
Львова розпорядженням міського голови від 06.07.2012 № 298 було створено робочу групу, 
яка протягом 2012 року опрацювала Концепцію створення впорядкованих паркувальних та 
пішохідних зон у центральній частині міста. Відповідно до Програми реалізації першої стадії 
даної концепції пропонується створення спеціально обладнаних майданчиків для паркування 
на проїжджій частині вулиць з організацією контрольованого в`їзду та виїзду з відведеної 
території. 

 
На підставі рішень громадської комісії з житлових питань при виконкомі за 2012 рік 

розподілено 78 квартир, з них: 
- для черговиків Львівської міської ради 8 квартир; 
- сім‟ям у яких народилась трійня 1 квартира; 
- для відселення з приміщень будинку №23 на вул. М. Лисенка - музею національно-

визвольних змагань у м. Львові 3 квартири; 
- районним адміністраціям як службове житло для працівників ЛКП з обслуговування 

житлового фонду 11 квартир; 
- для закріплення за контрольним списком працівників Личаківської райадміністрації            

1 квартиру; 
- районним адміністраціям для приєднання житлових приміщень 5 квартир; 
- для повторного заселення черговиками підприємств та організацій м. Львова                        

5 квартир; 
- іншим підприємствам та організаціям міста 5 квартир; 
- на виконання окремих рішень виконавчого комітету 39 квартир. 
Затверджено розрахунки розподілу житла в 33 новозбудованих будинках (це 1907 

квартир загальною площею 142717 кв. м). 



 Проводиться робота з підприємствами та організаціями міста стосовно використання 
службового житлового фонду, а саме: 

- прийнято 18 рішень виконавчого комітету про зміну статусу 94 квартир та 11 рішень з 
інших питань; 

 - прийнято 80 наказів директора департаменту про закріплення службових квартир, 
виписано та видано 110 службових ордери; 

- прийнято 68 наказів директора департаменту про вилучення квартир з обліку 
службових та зміну договору найму з громадянами.  

- підготовлено 7 рішень виконавчого комітету про укладення договорів житлового 
найму на підставі яких укладено 21 договір житлового найму; 

-  прийнято 5 наказів про зміну статусу гуртожитків. 
На виконання Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків" наглядовою радою з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та 
використання гуртожитків і прибудинкових територій проведено інвентаризацію жилих 
приміщень у 34 гуртожитках та оформлено спільно з представниками райадміністрацій, 
балансоутримувачів відомчих гуртожитків, ініціативних груп мешканців інвентаризаційні акти, 
які підтверджують фактичне проживання мешканців в жилих приміщеннях гуртожитків 
близько 2108 сімей та проживає в них 5,7 тис.осіб. 

На квартирному обліку у міській раді перебуває 25698 сімей : 
- у списку для першочергового надання житла - 7607 сімей;  
- у списку для позачергового надання житла – 1917 сімей. 
На обліку для отримання квартир в ЖБК – 16705 сімей, в тому числі:  
- у списку для першочергового вступу в члени ЖБК – 4752 сім'ї;  
- у списку для позачергового вступу в члени ЖБК – 570 сімей. 
За минулий рік на квартирний облік було зараховано 236 сімей, на кооперативний 

облік – 119 сімей, зі збереженням часу перебування на обліку за колишнім місцем праці –                 
13 сімей. Знято з квартирного та кооперативного обліків 413 сімей. Затверджено списки 
черговиків у 26 організаціях, підприємствах та установах, які окремо ведуть квартирний 
облік. Видано 515 довідок про перебування громадян на квартирному та кооперативному 
обліках та 160 довідок для подання у фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. 

Черговикам підприємств, установ та організацій, які окремо ведуть квартирний облік, 
оформлені на підставі рішень виконкому ордери на 156 квартир, а черговикам за 
контрольними списками організацій надано 45 квартир. 

Станом на 01.01.2013 необхідно відселити мешканців зі 104 аварійних квартир, які 
загрожують обвалом, в тому числі з центральної частини міста Львова відселенню 
підлягають мешканці 48 квартир. 

За звітний період черговикам міської ради надано 15 квартир (12 з метою тимчасового 
поліпшення житлових умов, 1 в порядку заміни, 2 повноцінні). 

 
 

Управління капітального будівництва 
На 2012 рік для управління було затверджено видатки в сумі 177,565 млн. грн. на 2012 

рік, з яких за рахунок бюджету розвитку міського бюджету - 134,747 млн. грн.; видатки за 
рахунок спеціального фонду міського бюджету - 5,426 млн. грн.; за рахунок інших джерел 
фінансування (Державна підтримка – для виконання робіт з будівництва, реконструкції та 
ремонту автомобільних доріг комунальної власності у м. Львові, відповідно до Державної 
цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 
2012 року з футболу) - 1,86 млн. грн.; субвенція з державного та обласного бюджету на 
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг комунальної 
власності - 35,051 млн. грн.; видатки цільового фонду розвитку соціальної інфраструктури - 
0,481 млн. грн. 

Окрім робіт за кошти міського бюджету у 2012 році управління виконувало роботи за 
кошти субвенції з державного бюджету, що надавалася місту Львову на будівництво, 
реконструкцію та ремонт автомобільних доріг комунальної власності в сумі 35,051 млн. грн. 



(використано - 28,985 млн. грн.). Залишок невикористаної субвенції в сумі 6,067 млн. грн. 
запропоновано перерозподілити у 2013 році на об'єкт "Реконструкція вул. Пасічної                            
(від вул. Зеленої до вул. Личаківської)". 

За рахунок коштів державної підтримки для виконання робіт з будівництва, 
реконструкції та ремонту автомобільних доріг комунальної власності у м. Львові, відповідно 
до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з футболу) було передбачено 1,860 млн. грн. (використано 
1,852 млн. грн.).  

У 2012 році виконання робіт зареєстровано на 60 об‟єктах. На всі об‟єкти, роботи на 
яких виконувалися у 2012 році, були укладені договори. Протягом 2012 року проведено 5 
процедур закупівель робіт на наступних об'єктах: "Реконструкція вул. Богданівської               
(від вул. Глинянський Тракт до вул. Золочівської)", "Тротуар від іподрому до проектованої 
дороги № 7 (будівництво)", "Капітальний ремонт вул. Лесі Українки", "Впорядкування та 
реконструкція території у межах привокзальної площі та вул. Чернівецької і Городоцької", 
"Реконструкція просп. Свободи (від вул. Городоцької до вул. М. Вороного)". 

Інформацію про виконання та фінансування робіт за 2012 рік за рахунок усіх джерел 
за напрямками та перелік об'єктів показано у таблиці 

Перелік основних 
напрямків 

План 2012 року 
млн. грн. 

Виконання  
млн. грн. 

Фінансування  
млн. грн. 

Будівництво, 
реконструкція та 
капітальний ремонт 
автомобільних 
доріг комунальної 
власності 

137,665 56,865 51,177 

Освіта 5,992 1,424 1,681 

Охорона здоров'я 3,925 0,458 0,926 

Культура, пам'ятки 
історії та культури 

8,190 1,229 1,086 

Інженерне 
господарство 

5,398 1,817 3,822 

Парки 2,113 1,189 1,763 

Інші напрямки та 
видатки 

14,282 2,549 2,640 

Всього 177,565 65,531 63,095 

 
Шляхове господарство. Роботи велись на наступних об′єктах: 

Впорядкування та реконструкція території у межах Привокзальної площі та                         
вул. Чернівецької і вул. Городоцької. Вартість виконаних робіт у 2012 році склала                            
14,912 млн. грн. Проектно-кошторисна документація затверджена на суму 28,450 млн. грн. 
Генпідрядник - ВАТ "Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління № 1". 
Виконано такі роботи: Заміна інженерних мереж: водопровід діам. 110 мм - 200 м; діам. 160 
мм - 65 м; діам. 250 мм. - 130 м, діам. 400 мм - 150 м, змонтовано 9 колодязів на 
водопроводі, одну камеру, замінено 13 водопровідних вводів до житлових будинків, 
встановлено 5 пожежних гідрантів, замінено 14 колодязів на каналізаційному колекторі, 
встановлено 11 дощоприймальних колодязів. Дорожнє покриття: замощення бруківкою - 
4792 кв. м, велосипедні доріжки – 110 кв. м, трамвайна колія - класична технологія на 
шпалах – 425 м, на широкоплощинних плитах – 263 м, тротуари – 1298,6 кв. м. Роботи 
призупинено. 

Реконструкція вул. Пасічної (від вул. Зеленої до вул. Личаківської). Вартість 
виконаних робіт у 2012 році - 13,388 млн. грн. Проектно-кошторисна документація 
затверджена на суму 79,607 млн. грн. Генпідрядник - ТзОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл". 
Виконано такі роботи: влаштовано 1740 мп бордюра, асфальтобетонне покриття – 28602 кв. 



м, прокладено футляри діам. -110 мм. довж. 86 м, діам -160 мм. довж. 74 м, діам. -200 мм, 
довж. - 21 м для мереж звязку, водопроводу та газопроводу, прокладено 1890 м 
водопровідних мереж діам. 50 – 500 мм, встановлено 40 дощоприймальних колодязів. 
Роботи призупинено через відсутність фінансування. 

Тротуар від іподрому до проектованої дороги №  7 (будівництво). Вартість виконаних 
робіт у 2012 році - 1,852 млн. грн. Проектно-кошторисна документація затверджена наказом 
управління капітального будівництва Львівської міської ради від 12.09.2011 № 20 на суму 
1878,047 тис. грн. Генпідрядник - ПП “Гарантспецбуд”. Влаштовано: пішохідний тротуар, 
автостоянка, опори зовнішнього освітлення. 

Капітальний ремонт вул. Лесі Українки. Вартість виконаних робіт у 2012 році –                 
9,119 млн. грн. Генпідрядник - ВАТ "Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне 
управління № 1". Виконано: археологічні дослідження залишків комплексу фортифікацій - 
оборонного муру Низького Замку та 10 веж, роботи з консервації та музеєфікації збережених 
елементів першої лінії фортифікацій міста Львова, а саме: ознакування збережених 
фрагментів фортифікацій в одному рівні з поверхнею замощення проїзної частини вул. Лесі 
Українки. Заміна водопровідних мереж: прокладено водопровід діам. 250 мм, довжиною - 
448 м, 350 м футлярів діам. 400 мм, замінено 32 водопровідних вводи в будинки діам. 50 мм 
загальною довжиною - 256 м, змонтовано 6 пожежних гідрантів. Каналізаційні мережі: 
замінено 214 м каналізаційних випусків з будинків діам. 200-300 мм, влаштовано 44 
оглядових колодязі на колекторі діам. 1,0-1,5 м, влаштовано 80 м дощової каналізації діам. 
250 мм, 19 дощоприймальних колодязів діам. 1,0 м, підключено 695 м водостічних ринв 
діам.160 мм. Дорожня частина: влаштування покриття проїзної частини бруківкою – 1119 кв. 
м, влаштування покриття проїзної частини мозаїкою – 1359 кв. м трасування оборонного 
муру та веж грубоколотим каменем - 271 кв. м. Тротуари: замощення тротуарів гранітною 
плиткою (30х30 см) – 851,5 кв. м, замощення тротуарів бруківкою та мозаїкою - 275 кв. м, 
трасування оборонного муру та веж грубоколотим каменем - 347 кв. м. 

Реконструкція вул.Богданівської (від вул. Глинянський Тракт до вул. Золочівської).          
У 2012 році виконано робіт на 9,815 млн. грн. За договором з ТзОВ "Онур Конструкціон 
Інтернешнл" у 2012 році було передбачено виконання робіт на ділянці вул. Богданівської від 
вул. Глинянський Тракт до вул. Кривчицька Дорога на суму 13,591 млн. грн. У 2012 році 
виконано такі роботи: прокладено протипожежний водопровід діам. 150 мм - 940,5 м, 
встановлено 7 пожежних гідрантів, влаштовано дощову каналізацію діам. 300 мм – 145 м, 26 
дощоприймальних колодязів, 1996 м бордюра, влаштовано основу дорожнього одягу з 
щебенево-піскової суміші обробленої цементом – 8397 кв. м, укладено 2 нижні шари 
асфальтобетонного покриття - 7700 кв. м, змонтовано 29 каналізаційних люків на 
загальносплавному колекторі. Роботи призупинено. 

Реконструкція просп. Свободи (від вул. Городоцької до вул. М. Вороного). У 2012 році 
зареєстровано виконання на суму 1,285 млн. грн., зокрема 0,489 млн. грн. з ПП "Мірт", яке 
виконувало у 2010 році реконструкцію ділянки проспекту від вул. Городоцької до                                
вул. Гнатюка, а також 0,448 млн. грн. з ВАТ "ЛСБМУ-1", яке виконало у 2012 році заміну 
ділянки водопроводу діам. 600 мм - 52 пм. У 2013 році продовжено роботи з реконструкції 
проспекту Свободи. 

Проектні роботи об'єктів трамвайних маршрутів № 2 і № 6. У 2012 році 
зареєстровано виконання проектних робіт на суму 3,793 млн. грн., а саме на таких ділянках: 
Реконструкція вул.С.Бандери (від вул. Генерала Т. Чупринки до вул. М. Коперника),                 
вул. М. Коперника (від вул. С. Бандери до школи № 9); Реконструкція вул. Є. Коновальця (від 
вул. Академіка С. Рудницького до вул. А. Мельника) з кільцем розвороту трамвая; 
Реконструкція вул. Личаківської (від вул. І. Мечникова до вул. Пасічної) з кільцем розвороту 
трамвая; Реконструкція вул. А. Мельника (від вул. Є. Коновальця до вул. Генерала Т. 
Чупринки), вул. Генерала Т.Чупринки (від вул. А. Мельника до вул. Київської); Реконструкція 
вул.Чернівецької з кільцем розвороту трамвая; Реконструкція вул. Б. Хмельницького                
(від пл. Князя Ярослава Осмомисла до вул. Мулярської), вул. Замарстинівської                     
(від вул. Мулярської до вул. Гайдамацької); Реконструкція вул. Гайдамацької                           
(від вул. Замарстинівської до вул. Б. Хмельницького), вул. Б. Хмельницького                        



(від вул. Гайдамацької до вул. Промислової); Реконструкція вул. Городоцької                       
(від вул. Т. Шевченка до вул. Шпитальної); Реконструкція вул. Промислової                              
(від вул. Б. Хмельницького до вул. Волинської); Реконструкція вул. Городоцької від              
вул. Чернівецької до вул.Т. Шевченка. 

Основні об‟єкти, роботи на яких здійснювалися у 2012 році: 
Капітальний ремонт будівлі Львівського апеляційного господарського суду на                      

вул. Личаківській, 81. Виконано утеплення фасаду пінополістирольними плитами з 
фактурним оздобленням шпаклівкою "короїд" - 302 кв. м, виконана заміна дерев‟яних 
віконних блоків на металопластикові – 212,6 кв. м. 

Реконструкція та ремонтно-реставраційні роботи (першочергові аварійні роботи) 
пам'ятки архітектури XX ст. адміністративної споруди на вул. П. Саксаганського, 13. 
Виконано часткову заміну дерев‟яних конструкцій даху (кроквяні ноги, балки, підкоси, 
прогони, обрешітка), влаштовано покрівлю із пласкої стрічкової глиняної черепиці – 1950 кв. 
м, покриття дахів веж оцинкованою бляхою – 145 кв. м, ремонт кладки парапетів атиків – 
12шт. 

Капітальний ремонт фасаду та встановлення вікон на вул. Ак.О. Богомольця, 9. 
Виконано очищення фасаду від старої фарби, ремонт штукатурки, а також фарбування 
фасаду перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні – 300 кв. м, влаштовано 
покриття з керамічної плитки на балконах – 13,5 кв. м, замінено карнизи, жолоби і водостічні 
труби з оцинкованої листової сталі, виконано гідроізоляцію фундаментів холодною мастикою 
"пенетрон" - 20 кв. м. 

Реконструкція опалення Територіального управління державної судової адміністрації 
у Львівській області на вул. М. Драгоманова, 25. Виконано загальнобудівельні роботи з 
влаштування приміщення теплогенераторної в існуючій будівлі, в приміщенні 
теплогенераторної змонтовано газові водогрійні котли Viodens 200 потужністю 60 кВт – 2 шт, 
виконано заміну чавунних ребер в існуючій системі опалення будівлі – 135 шт, виконано 
заміну труб в існуючій системі опалення будівлі в кількості: діам. 40 мм – 74мп, діам. 32 мм – 
93 мп, діам. 25 мм – 26 мп, діам. 20 мм – 64 мп, діам. 15мм – 42 мп. 

Реконструкція системи опалення Львівської дитячої хореографічної школи                            
на вул. П. Дорошенка, 63. Прокладено підземну теплотрасу з попередньоізольованих труб 
діам. 57 мм – 70 мп, змонтовано і зареєстровано вузол обліку теплової енергії, взамін 
пічного опалення в приміщеннях школи змонтовано систему опалення з поліетиленових 
труб, встановлено алюмінієві радіатори. 

Найголовніші проблеми в діяльності управління у 2012 році: 
- ненадходження державних коштів, що були передбачені постановою Кабінету 

Міністрів України від 14 квітня 2010 року № 357 "Про затвердження Державної цільової 
програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 
року з футболу" зі змінами і доповненнями, якою, зокрема, на виконання завдання                                   
7 Програми м. Львову передбачалося 168 млн. грн. для фінансування розпочатих робіт з 
будівництва та реконструкції доріг комунальної власності (вулиці Городоцька, Пасічна, 
Сяйво, В. Вернадського, Ряшівська, Стрийська, Зелена, інші). 

При виконанні завдань Державної цільової програми підготовки та проведення в 
Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року вартість виконаних та 
непрофінансованих робіт склала близько 153 млн. грн. Внаслідок цього, виконані підрядні 
роботи не були профінансовані, а за останні місяці 2012 року в управлінні склалася критична 
ситуація з виплатою заробітної плати та інших обов‟язкових платежів, зокрема на початок 
2013 року заборгованість по виплаті заробітної плати за жовтень – грудень 2012 року склала 
280,7 тис. грн. 

Інша проблема - через невиконання дохідної частини бюджету розвитку міського 
бюджету м. Львова - невиконання результативних показників, що передбачені міським 
бюджетом м. Львова на об'єктах, де управління було визначено розпорядником бюджетних 
коштів, внаслідок чого виконання робіт відносно передбачених обсягів фінансування у 2012 
році становило близько 22 %. 



Ще одне проблемне питання, над яким управління працювало - це погашення 
кредиторської заборгованості, утвореної станом на 01.01.2012 та подолання наслідків, що 
виникали через судові рішення про стягнення заборгованості за виконані роботи. Станом на 
01.01.2012 кредиторська заборгованість управління складала 6385,623 тис. грн., в тому 
числі: за рахунок міського бюджету – 4366,899 тис. грн., 2018,724 тис. грн. – заборгованість 
державного бюджету. У 2012 році погашено заборгованість на суму 4313,269 тис. грн. 
Станом на 01.01.2013 кредиторська заборгованість управління становила 6518,444 тис. грн. 
за рахунок міського бюджету і 436 тис. грн. за рахунок коштів субвенції державного бюджету. 

Окрім цих проблем, впродовж 2012 року спостерігалися затримки платежів Головним 
управлінням державної казначейської служби у Львівській області, особливо у четвертому 
кварталі, через що призупинено роботи з реконструкції доріг комунальної власності. Обсяг 
невикористаної субвенції державного бюджету становив на початок 2013 року 8,8 млн. грн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 
 
Управління соціального захисту 

Фінансування заходів і програм соціального захисту населення у 2012 році 
проводилося з різних рівнів бюджетів: державного, обласного та міського. Загальна сума 
видатків загального та спеціального фондів у 2012 році по управлінню соціального захисту 
склала 609,8 млн. грн. 

У 2012 році було розширено графіку прийому громадян у "єдиних приймальнях" 
районних відділах соціального захисту. З 01 березня 2012 року, введено в дію новий 
розширений графік прийому громадян у "єдиних приймальнях" відділів соціального захисту: 
з понеділка по четвер з 08:00 год. до 19:00 год., (попередньо було з 09:00 год. до 18:00 год.), 
а в п‟ятницю як і раніше – відповідно до затвердженого табеля-календаря на поточний рік (в 
основному до 16:45 год.), проте як і раніше без обідньої перерви. Цей крок був необхідним, 
оскільки чимало львів‟ян теж працюють в режимі з 09:00 год. до 18:00 год., таким чином, не 
маючи вільної можливості вирішити власне соціальне питання, так як, змушені були 
"підлаштовуватись", відпрошуватись з роботи щоби потрапити до відділу соціального 
захисту.  

Розроблено й затверджено єдиний зразок заяви для оформлення всіх видів допомог 
з міського бюджету. Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 
02.03.2012 № 147 затверджено єдиний зразок (шаблон) заяви для оформлення різних видів 
допомог з бюджету міста. Дане нововведення зумовлене необхідністю уніфікувати 



процедуру оформлення допомог, й встановити єдині зрозумілі вимоги до оформлення 
допомог в незалежності від категорії мешканців і їх соціальної потреби. 

Затверджено повний перелік стандартів надання адміністративних послуг 
управлінням соціального захисту. Згідно рішення виконавчого комітету від 30.03.2012 № 216 
“Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 23.10.2009 № 880” управлінням 
систематизовано та сформовано перелік адміністративних послуг, які надаються 
управлінням соціального захисту та його структурними підрозділами. Проведеними змінами 
долучено 131 послугу до загального переліку послуг попередньо затверджених рішенням 
виконавчого комітету від 23.10.2009 № 880. Прийняте рішення дозволило сформувати й 
звести в єдиний повний перелік різновидів надання послуг управлінням, що в свою чергу дає 
змогу сформувати потенційному й існуючому клієнту управління розуміння сфери 
повноважень і обов‟язків перед громадою міста Львова. 

 
Протягом 2012 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, Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної 
ради. 

317,3 тис. звернень мешканців опрацьовано структурними підрозділами управління 
соціального захисту у 2012 році. 231,7 тис. звернень (в т. ч. по телефону) мешканців 
опрацьовано районними відділами соціального захисту. 

Зокрема:  
- надано 86498 соціальних допомог (в т. ч. житлових субсидій) мешканцям міста та 

їхнім родинам;  
- проведено 85863 перевірку достовірності інформації про доходи та майновий стан 

отримувачів допомоги;  
- проведено 2693 обстеження умов проживання сімей з метою підтвердження їх 

права на призначення допомоги;  
- здійснено перевірку 13129 справ щодо правильності та призначення перерахунку 

пенсій в управліннях Пенсійного Фонду України у районах Львова; 
- видано 49542 довідок та повідомлень мешканцям. 
 
Сьогодні у Львові нараховується близько 248,5 тис. сімей. Кількість сімей, які 

звернулись за субсидіями у 2012 році, становить – 26 173, з яких призначено 25386 сімей, 
що становить 96,99 % усіх звернень (з них - 998 сім‟ям призначено субсидію вперше та                
24 388 сім‟ям - повторно). Протягом 2012 року нараховано субсидій на оплату житлово-
комунальних послуг населенню на загальну суму 26 838,3 тис. грн., перераховано коштів 
організаціям, що надають житлово-комунальні послуги в сумі 24603,0 тис. грн.                              
(в т. ч. погашення заборгованості станом на 01 січня звітного року - 1028,6 тис. грн.). 

З метою реалізації заходів щодо соціального захисту окремих категорій громадян на 
місцевому рівні протягом звітного періоду надавались муніципальні субсидії. Упродовж 2012 
року муніципальні субсидії надано 2118 сімей на загальну суму 1379,0 тис. грн.  

 
Станом на 01.01.2013 за даними Єдиного державного автоматизованого реєстру 

пільговиків (ЄДАРП), на обліку у відділах соціального захисту перебуває 152,4 тис. осіб, які 
згідно чинного законодавства складають 64 категорії пільговиків. Крім цього, на обліку у 
відділах соціального захисту перебуває 1431 особа, яким пільги передбачено на місцевому 
рівні. Загалом кількість осіб, які скористалися правом на пільги за житлово-комунальні 
послуги у 2012 році, становить 108356 осіб. 

У 2012 році з міського бюджету м. Львова надано пільг: 

Категорія  
пільговика 

Кількість 
отримувачів,  

(осіб) 

Еквівалент суми 
наданих пільг,  

(тис. грн.) 



На оплату житлово-комунальних послуг 1817,6 

пільги інвалідам по зору І та ІІ гр. 931 896 

пільги ветеранам УПА та учасникам 
бойових дій УПА  

414 838,8 

пільги вдовам ветеранів УПА 57 55,6 

пільги вдовам політв‟язнів 29 27,2 

На оплату послуг зв’язку 52,04 

ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА, 
вдовам політв‟язнів 

267 52,04 

З державного бюджету України надано пільг на загальну суму 98,65 млн. грн.: пільги 
на оплату ЖКП - на суму 91,95 млн. грн.; пільги за послуги зв‟язку - на суму 5,4 млн. грн.; інші 
пільги громадянам - на суму 1,3 млн. грн. 

 
Станом на 01.01.2013 на обліку знаходиться 50 тис. сімей з дітьми, отримувачів 

допомог. Протягом 2012 року у відділи соціального захисту управління соціального захисту 
звернулося з питання призначення державної допомоги сім‟ям з дітьми 40 097 осіб,                                    
у т. ч. 39 650 осіб, яким упродовж року призначено допомоги. 

Вид державної  
соціальної допомоги 

Кількість 
виплат  

у 2012 році 

Кількість 
одержувачів, 

(станом на 
01.01.2013) 

у зв‟язку з вагітністю та пологами 3195 3195 

при народженні дитини 8391 14485 

по догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку 

24242 19737 

на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування 

793 358 

на дітей одиноким матерям 1858 4476 

при усиновленні дитини 36 49 

тимчасова державна допомога дітям, батьки 
яких ухиляються від сплати аліментів 

1135 522 
 

Додатково зазначаємо, що з питання надання допомоги при народженні дитини 
звернулось 8391 особа, з них призначено 8391 допомогу, в т. ч.: за заявою батьків – 8343 
допомоги; за поданням будинку дитини – 48 допомог; при усиновленні дитини – 36 допомог.  

 
 
 

Вид державної  
соціальної допомоги 

Видатки,  
млн. грн. 

2012 р./ 
2011 р., 

(відхилення  
у %) 

2012 рік 2011 рік 

у зв‟язку з вагітністю та пологами 4,09 3,27 + 25,07 

по догляду за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку 

96,59 83,98 + 15,02 

при народженні дитини 225,04 191,87 + 17,29 

на дітей, над якими встановлено опіку 
чи піклування 

10,26 8,48 + 20,99 

на дітей одиноким матерям 20,73 17,79 + 16,53 

тимчасова державна допомога дітям, 
батьки яких ухиляються від сплати 
аліментів 

2,77 2,26 + 22,57 

при усиновленні дитини 0,79 0,49 + 61,22 

малозабезпеченим сім‟ям 9,20 4,34 + 211,90 



інвалідам з дитинства та дітям-
інвалідам 

77,49 64,01 + 21,06 

Всього 446,96 376,49 + 18,72 

Загальна сума видатків на виплату державних соціальних допомог у 2012 році у 
порівнянні з 2011 роком зросла на 18,72 %. 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. Найбільша питома вага усіх виплат припадає на 
виплату одноразової допомоги при народженні дитини – 50,35 %.  

В процесі надання державних допомог при народженні дитини важливою є робота 
державних соціальних інспекторів щодо перевірки цільового використання коштів 
отримувачами. Зокрема, за звітний період проведено 811 вибіркових обстежень цільового 
використання допомоги. З них разом з представниками відділів у справах сім‟ї, дітей та 
молоді, служби у справах дітей і органу опіки та піклування - здійснено обстеження 427 
сімей. Внаслідок перевірок виявлено 2 випадки нецільового використання коштів та 
припинено виплату допомоги при народженні дитини, зокрема: у зв‟язку з нецільовим 
використанням коштів і незабезпеченням отримувачем допомоги належних умов для 
повноцінного утримання та виховання дитини – 1, у зв‟язку з відібранням дитини в 
отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав – 1. 

Крім цього, було припинено допомогу з інших причин, зокрема: у зв‟язку з 
тимчасовим влаштуванням дитини на повне державне утримання – 3, у зв‟язку з 
припиненням опіки або звільненням опікуна від його повноважень – 1, у зв‟язку зі смертю 
дитини – 27, у зв‟язку зі смертю отримувача допомоги – 2, за іншими обставинами – 33. 

 
Станом на 01.01.2013 на обліку перебуває 792 малозабезпечених сім‟ї, у т. ч. 292 

багатодітних. Середній розмір допомоги у малозабезпечених багатодітних сім‟ях становить   
2 143,6 грн. Протягом 2012 року кількість сімей, які звернулися за призначенням державної 
соціальної допомоги малозабезпеченим сім‟ям, становить 1891 сім‟ї. Призначено державну 
соціальну допомогу 1454 сім‟ї. 

З метою підтвердження права на призначення допомоги здійснено низку заходів 
щодо виявлення неповної або недостовірної інформації про доходи та майновий стан 
отримувачів допомоги, а саме: проведено обстежень сімей - 2683; проведено зустрічних 
перевірок підприємств, установ, організації різних форм власності - 86; подання запитів у 
Державну податкову службу, Міжрайонний реєстраційно-екзаменаційний відділ Державної 
автомобільної інспекції, управління Пенсійного фонду, тощо – 5369 на 85863 осіб; 
проведення вибіркових перевірок особових справ – 20381. 

В результаті перевірок було виявлено переплат з вини мешканців на загальну суму 
590,0 тис. грн., на вимогу відділів соціального захисту повернуто – 361,3 тис. грн. Крім цього, 
працівниками відділів соціального захисту та управління соціального захисту вживаються 
заходи щодо повернення громадянами коштів у повному обсязі. Зокрема, скеровуються 
повторні повідомлення з вимогою повернути кошти, подаються позовні заяви в суд про 
стягнення надміру наданих коштів у судовому порядку тощо. 

За звітний період призначено державну соціальну допомогу на дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім‟ях за принципом “гроші ходять за дитиною” на загальну суму 642,2 тис. грн., з 
них: державна соціальна допомога становить 452,2 тис. грн., грошове забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях – 172,7 тис. грн., сплачено внесків у Пенсійний 
фонд – 17,3 тис. грн.  

На сьогодні у м. Львові діє 1 дитячий будинок сімейного типу та 9 прийомних сімей, 
на утриманні яких є загалом 21 дитина-сирота та дітей, позбавлених батьківського 



піклування, з них: у будинку сімейного типу є на утриманні 8 дітей; у 9 прийомних сім‟ях –             
13 дітей.  

 
Станом на 01.01.2013 на обліку перебуває 3169 багатодітних сімей. Для покращення 

соціального захисту багатодітних родин у 2012 році управлінням профінансовано допомог з 
міського бюджету м. Львова 454 сім‟ям на загальну суму 843,4 тис. грн. 

Вид допомоги 
Профінансовано, 

(тис. грн.) 

Кількість 
одержувачів, 

(сімей) 

одноразова матеріальна допомога 
багатодітним сім‟ям на утриманні яких 
четверо і більше дітей, (розмір 1000 грн.) 

392 392 

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, (розмір 7500 грн.) 

420 56 

щомісячна виплата сім‟ям, в яких одночасно 
народилося троє і більше дітей. до 
досягнення ними 2-річного віку, (розмір 500 
грн.) 

31,4 6 

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 53 дітям - на суму                         
178,4 тис. грн. 

 
Сьогодні, на обліку перебуває 41310 інвалідів, що складає 5,46 % 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.  

Важливо зазначити, що у 2012 році змінився порядок забезпечення осіб з 
особливими потребами засобами реабілітації. Суть змін полягає у тому, що для 
потребуючих осіб здійснюється індивідуальний підбір засобів реабілітації. Зазначені зміни 
дозволили усунути черги на забезпечення потребуючих осіб, зокрема, кріслами колісними, 
максимально забезпечити їх потреби у засобах реабілітації, враховуючи індивідуальні 
вимоги. Найголовніше – зменшити скарги та нарікання зі сторони мешканців.  

Зокрема, відповідно до нової редакції Порядку забезпечення технічними та іншими 
засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших категорій населення, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321, спеціалістами відділів 
соціального захисту здійснено індивідуальний підбір крісел колісних та відповідне 
анкетування 815 осіб, (а це - 100 % інвалідів, які перебували на обліку у Централізованому 
банку даних з проблем інвалідності). Виготовлені направлення скеровано на підприємства – 
виготовлювачі крісел колісних.  

Протягом 2012 року за зазначеною процедурою видано потребуючим особам з 
особливими потребами через відділи соціального захисту управління соціального захисту та 
через сервісний центр Львівського казенного експериментального підприємства засобів 
пересування та протезування 473 крісел колісних, що майже вдвічі більше у порівнянні з 
2011 роком – 238 шт. 

Натомість, безпосередньо через відділи соціального захисту управління з початку 
року технічними засобами реабілітації забезпечено 582 львів‟ян.  

 
Вид засобу реабілітації 

Кількість осіб, 
які отримали 



засоби 
реабілітації 

Допоміжними засобами для особистої гігієни 15 

Засобами реабілітації, керованими однією рукою 275 

Засобами реабілітації, керованими двома руками 18 

Кріслами колісними 94 

Допоміжними засобами для підйому 1 

Спеціальними меблями 11 

Оснащенням 2 

Спеціальними засобами для спілкування та обміну 
інформацією 

166 

Одночасно інвалідам та іншим категоріям громадян надано скерування на протезні 
підприємства для виготовлення 8 343 протезно-ортопедичних виробів.  

Вид засобу протезування Кількість 
штук 

Систем ортезів на хребет 165 

Систем ортезів на верхні кінцівки 165 

Систем ортезів на верхні кінцівки 460 

Систем протезів верхніх кінцівок 8 

Систем протезів нижніх кінцівок 154 

Протезів молочної залози 513 

Ортопедичного взуття (півпар) 4694 

Допоміжні засоби для особистого догляду та захисту 2184 

Упродовж 2012 року львів‟янам з вадами зору видано спеціальні технічні засоби 
реабілітації для спілкування та обміну інформацією в кількості 166 шт. 

Вид засобу реабілітації 
Кількість, 

шт. 

Годинники електронні 55 

Годинники механічні 9 

Мобільні телефони 56 

Диктофони 1 

Магнітофони 45 

За звітний рік 923 особи з числа ветеранів та інвалідів забезпечено через відділи 
соціального захисту путівками на санаторно-курортне лікування, що становить 15,09 % від 
загальної кількості черговиків (6114 осіб, станом на 01.01.2013). 

Категорія Кількість осіб 

Інвалідів війни 202 

Учасників бойових дій 138 

Учасників війни 147 

Членів сім‟ї ветеранів 20 

Жертв нацистських переслідувань 2 

Осіб, супроводжуючих інвалідів І групи 87 

Інваліди загального захворювання 327 

На сьогодні у відділах соціального захисту управління соціального захисту на обліку 
щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням перебуває 3393 інвалідів, з яких: 
інваліди війни – 247 осіб; інваліди від загального захворювання та з дитинства – 3052 особи; 
спинальники – 85 осіб; інваліди трудового каліцтва по супутніх захворюваннях – 9 осіб. 

За 2012 рік виплачено компенсацію за невикористане санаторно-курортне лікування.  

Категорія Сума, 
тис. грн. 

Кількість 
осіб 

інвалідам війни 47,0 152 

інвалідам від загального захворювання  29,0 125 



та інвалідам з дитинства 

Наказом Міністерства соціальної політики України від 22.02.2012 № 97 "Про 
встановлення середньої вартості санаторно-курортної путівки для виплати грошової 
компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-
курортного лікування" передбачено, що розмір зазначеної виплати у 2012 році становив: 
інвалідам війни - І і ІІ групи - 320 грн. (100 % розміру середньої вартості путівки); інвалідам 
війни ІІІ групи – 240 грн. (75 % розміру середньої вартості путівки).  

У 2012 році зазначена виплата для інвалідів загального захворювання та інвалідів з 
дитинства становить: інвалідам І і ІІ групи - 240 грн. (75 % розміру середньої вартості 
путівки); інвалідам ІІІ групи – 160 грн. (50 % розміру середньої вартості путівки). 

Крім цього, 655 інвалідам виплачено компенсацію на бензин, ремонт і технічне 
обслуговування автомобілів на суму 90,4 тис. грн. 

Для проходження професійної реабілітації у Міжрегіональному центрі соціально-
трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів спеціалістами відділів соціального 
захисту надано 178 скерувань інвалідам працездатного віку, а також 16 дітей-інвалідів 
скеровано на проходження соціально-педагогічної реабілітації у Львівський міський центр 
реабілітації “Джерело”. 

 
Станом на 01.01.2013 на обліку перебуває 3679 львів‟ян, постраждалих внаслідок 

аварії на ЧАЕС. Протягом 2012 року оздоровлено 253 особи, в т. ч. 65 дітей, з числа 
постраждалих від аварії на ЧАЕС. З нагоди 26-ї річниці аварії на ЧАЕС, за рахунок коштів 
міського бюджету оздоровлено 14 осіб з числа постраждалих (ліквідатори ІІ категорії) на 
суму 99,54 тис. грн. Також, за звітний період підготовлено 213 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. 

 
За рахунок субвенції з обласного бюджету у 2012 році проведено виплату 

одноразових матеріальних допомог згідно з розпорядженнями голови Львівської обласної 
ради та голови Львівської обласної державної адміністрації на суму 3130,22 тис. грн., 
зазначену допомогу отримали 2624 особи. 

З міського бюджету за 2012 рік за КТКВК 090412 "Інші видатки на соціальний захист 
населення" видатки склали 9599,91 тис. грн.  

№ 
п/п 

Назва виплати 
Профінансовано,  

(тис. грн.) 

Кількість 
виплат  

у 2012 році 

1. 
Одноразова допомога  
на поховання 

279,05 319 

2. 
Щомісячна доплата до пенсії 
ветеранам УПА 

2628,28 460 

3. 
Одноразова матеріальна допомога 
для виконання депутатських 
повноважень 

3074,65 3323 

4. 

Одноразова матеріальна допомога 
малозабезпе-ченим громадянам з 
наго-ди відзначення національних 
та релігійних свят 
 

1030,08 6461 

5. 
Одноразова матеріальна допомога 
мешканцям м. Львова 

733,76 1219 

6. 
Доплата до пенсії членам 
Української Громадської групи 
сприяння виконанню Гельсінських 

72,0 3 



угод 

7. 

Щомісячна доплата інвалідам І 
групи загального захворювання, які 
не мають права на пенсію в 
органах Пенсійного фонду 

22,32 37 

8. 
Одноразова матеріальна допомога 
багатодітним сім‟ям, які мають на 
утриманні четверо і більше дітей 

392,0 392 

9. 
Щомісячна виплата сім'ям, в яких 
народилося одночасно троє і 
більше дітей 

31,34 6 

10. 

Одноразова допомога сім'ям, які 
мають на утриманні шестеро і 
більше дітей віком до 18 років, для 
їхнього відпочинку або 
оздоровлення 

420,0 56 

11. Адресна допомога 61,99 2828 

12. 

Компенсація вартості путівки особі, 
що супроводжує інваліда 1-ї групи 
з числа осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 

2,50 1 

13. 
Надання пільг з послуг зв'язку 
ветеранам УПА, вдовам ветеранів 
УПА, вдовам політв'язнів 

52,04 267 

 14. Заходи соціального спрямування 799,90 18 

 РАЗОМ 9599,91 15372 

 
У 2012 році з нагоди відзначення визначних дат та подій, управлінням соціального 

захисту надано одноразові матеріальні допомоги більше 6 тис. мешканцям міста Львова. 
Відповідно до календарного плану заходів управління соціального захисту на 2012 

рік, проведено 13 загальноміських заходів, на які використано 598,85 тис. грн., основні з 
яких: 

Форум духовного відродження (30 тис. грн.), у рамках якого з нагоди 120-ти річчя 
від дня народження патріарха УГКЦ Йосипа Сліпого, у храмі Непорочного Зачаття Пречистої 
Діви Марії відбувся Спільний Молебень всіх учасників, опісля, якого було вручено 
презентаційні подарункові матеріали (брошура "Заповіт Йосифа Сліпого", аудіо книга 
"Біографічна довідка із цитатами особистих листів Йосифа Сліпого" та календар). 

Великдень у Львові (60 тис. грн.), в рамках якого понад 200 малозабезпечених та 
інших потребуючих мешканців взяли участь у Великодньому сніданку, в дворику Ратуші; 
надано 242 продуктових наборів для інвалідів, маломобільних та інших потребуючих 
мешканців Львова; надано 350 продуктових наборів для малозабезпечених прихожан 8 
храмів Львова; передано 25 продуктових наборів та 110 пасок для найбільш потребуючих 
членів Львівської обласної організації "Союз Чорнобиль України". 

День міста Львова, (40 тис. грн.), в рамках якого роздано 587 продуктових наборів 
дітям батьки/матері, яких ухиляються від сплати аліментів, мешканцям Львова. 

День захисту дітей, (59 тис. грн.), в рамках якого роздано 47 подарункових наборів 
дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, опікуни яких перебувають на 
обліку у відділах соціального захисту, як отримувачі державної допомоги відповідно до ЗУ 
"Про державну допомогу сім‟ям з дітьми", яким виповнилося 6-8 років; роздано 425 
подарункових наборів дітям-інвалідам, матері/батьки яких перебувають на обліку у відділах 



соціального захисту як отримувачі державної допомоги відповідно до ЗУ "Про державну 
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", яким виповнилося 6-8 років. 

День Незалежності, (40 тис. грн.), в рамках якого роздано продуктові набори для 
552 сімей, у яких проживає двоє і більше інвалідів (1 143 інваліда) та які перебувають на 
обліку у відділах соціального захисту. 

Вечори пам’яті жертв Голодомору 1932-33 рр. - проведено просвітницькі заходи 
пам‟яті в кожному районі міста Львова, із залученням учнівської молоді по вшануванню 
жертв Голодоморів та політичних репресій, в яких взяли участь очевидці цих подій. Заходи 
проходили в школах і храмах міста. 

День Святого Миколая, (100 тис. грн.), в рамках якого роздано подарункові набори 
для 852 дітей з малозабезпечених сімей – мешканців Львова; роздано 148 рушників та 539 
солодких подарунків для найбільш соціально-незахищених мешканців Львова. 

 
Окрім цього, у 2012 році управління активно співпрацювало з благодійниками в 

частині проведення соціальних заходів, без залучення бюджетних коштів. Так у минулому 
році реалізовано: екскурсія визначними місцями центральної частини Львова для 20 дітей-
сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування з нагоди Дня захисту дітей; благодійний 
захід для 31 потребуючого мешканця м. Львова (інваліди, малозабезпечені, реабілітовані по 
3 статті) до Дня Незалежності (допомога в натуральній формі, надана на благодійних 
засадах супермаркетом "Степ"); спільно з навчальним центром "Хелен Дорон рання 
англійська" розпочато реалізацію проекту з безкоштовного вивчення англійської мови для 10 
дітей з потребуючих сімей м. Львова; в рамках благодійного марафону "Львів соціальний": 
акція "Подаруймо дітям радість!" для дітей із соціально незахищених категорій - мешканців 
м. Львова, реалізовано 6 заходів, а саме: 

№ 
п/п 

Місце Кількість 
квитків / 

дітей 

Дата Цільова 
категорія 

1. 

Львівський державний цирк (цирк 
"Avrora" - вистава "Спляча 

красуня") 

20 08.12.2012 
 

Діти, які 
виховуються 
батьками без 
матерів 
 

2. 

Львівський Національний 
Академічний театр опери та 

балету імені С.Крушельницької 
(Вистава "Дон Кіхот") 

10 14.12.2012 Діти, які 
виховуються 
батьками без 
матерів 

3. 
Кінопалац 

(Мультфільм 
"Вартові легенд") 

30 12.12.2012 Різні категорії 
дітей 

4. 

"Планета кіно IMAX" 
(Мультфільм 

"Вартові легенд") 

70 19.12.2012 Діти-сироти, 
діти, 
позбавлені 
батьківського 
піклування, 
діти , які 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильсько
ї катастрофи 

5. 

Театр "Воскресіння" 
(Вистава "У пошуках Св. 

Миколая") 

70 17.12.2012 
21.12.2012 

Діти, які 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильсько
ї катастрофи 



6. 
Творчий виступ колективів дітей 

(Палац культури ім. Гната 
Хоткевича) 

50 18.12.2012 Діти з вадами 
слуху. 

 
Співпраця з неурядовими організаціями міста Львова в галузі соціального захисту 

найбільш незахищених категорій населення м. Львова належить до пріоритетних напрямків 
діяльності.  

Однією з форм такої співпраці є залучення неурядових організацій до проведення 
заходів управління соціального захисту у м. Львові. Так, відповідно до рішення Львівської 
міської ради від 01.04.2011 № 372 "Про затвердження Порядку використання коштів міського 
бюджету м. Львова для надання фінансової підтримки громадським організаціям через 
залучення їх до проведення щорічних заходів", управлінням було укладено договори про 
реалізацію заходів соціального спрямування із 7-ми неурядовими організаціями: 

"День Конституції" – ГО "Спільнота Ковчег" (9,9 тис. грн.). В рамках заходу 
відбулося 2 виїзних навчально-пізнавальних семінари (2 групи по 5 дорослих осіб з 
комплексною розумовою та фізичною неповносправністю у супроводі 6 асистентів) у смт. 
Східниця, метою яких було розвинути практичні навички та вміння для адаптації у суспільстві 
і в побуті неповносправних осіб, підвищення їх самооцінки, оздоровлення, покращення їх 
морального і духовного стану.  

Святкування 79 річниці від Дня створення Територіальної первинної організації 
УТОСу – ЛТПО УТОС (9,6 тис. грн.). В рамках заходу відбулося проведення святкового 
концерту та виставки творчих робіт членів ЛТПО УТОС. Управлінням було профінансовано 
закупівлю 72 подарунків для учасників заходу. 

"З Богом у серці" – ГО Молодіжний спортивно-оздоровчий клуб "Дивосил-
здоров’я" (2,3 тис. грн.). В рамках заходу група з 25 молодих осіб з вадами фізичного 
розвитку, 10 членів їхніх родин та 11 волонтерів, у супроводі духівника, їздила на прощу до 
с. Страдч. В ході Прощі, молодь з порушеннями опорно-рухового апарату мала змогу 
покращити свій духовний і моральний стан, що в свою чергу сприяло формуванню ними 
позитивного світосприйняття, атмосфери довіри, взаєморозуміння і підтримки, розвитку їх 
самоповаги.  

"Мандрівки рідним краєм" – ЛОГО "Спілка багатодітних сімей Львівщини 
"Щаслива Родина" (8,14 тис. грн.). 2 краєзнавчо-інтеграційні екскурсії (у Зарваницю та 
Колодяжне) для 110 осіб з багатодітних родин, в ході яких діти та їх батьки мали змогу 
ознайомитися з історичними місцями Львівщини. Даний захід сприяв пропаганді активного 
змістовного відпочинку серед дітей та молоді з багатодітних сімей, що є важливою 
складовою здорового способу життя. 

"Веселі канікули" – ГО батьків і дітей з вадами слуху "Дзвін" (95,0 тис. грн.).              
21 дитина з вадами слуху та 16 батьків мали змогу протягом 2 тижнів відпочити та 
оздоровитися в с. Кирилівка на узбережжі Азовського моря. Поряд зі спеціальними 
заняттями, спрямованими на подолання дефектів мовлення, для дітей проводилися заняття 
з образотворчого мистецтва, предметно-практичного навчання, музичні тренінги, 
театрально-мистецький гурток, заняття з фізкультури. Проводилися індивідуальні та 
колективні бесіди з батьками щодо виховання та навчання своїх дітей з врахуванням досвіду 
батьків, діти яких успішно реабілітуються. 

Святкування Міжнародного дня Білої тростини – ЛОО УТОС (6,0 тис. грн.). В 
рамках заходу відбулося проведення святкового концерту та виставки творчих робіт членів 
ЛТПО УТОС у Будинку культури Львівського УВО УТОС. Захід проводився з метою сприяння 
інтеграції інвалідів по зору у суспільство та їх адаптації до умов оточуючого середовища 
шляхом показу власних здібностей та можливостей. Управлінням було профінансовано 
закупівлю 50 подарунків для активу та учасників художньої самодіяльності організації. 

"Соціальні акції з подолання бідності" - ЛМГО "Спільнота взаємодопомоги 
"Оселя" (20,0 тис. грн.). Реалізація заходу сприяла залученню бездомних громадян до 
процесу ресоціалізації через проведення реабілітаційних заходів з потребуючими та акцій з 
подолання бідності (забезпечення базових потреб у харчуванні та гігієні). В рамках заходу 



щомісячно близько 150 потребуючих осіб мали змогу отримувати гарячі обіди та санітарно 
гігієнічні послуги в Осередку організації.  

Загалом, же у минулому році в рамках проведення "Соціальних акцій з подолання 
бідності" надано 21 100 послуг харчування (гарячих обідів), 488 послуги прання, 1288 
санітарно-гігієнічних послуг з використанням медикаментів, які здійснювались через: Храм 
Христового Воскресіння УГКЦ, (вул. Городоцька, 319а), який надавав потребуючим гарячі 
обіди та санітарно-гігієнічні послуги; Заклад Релігійного Управління Згромадження 
Монастирів "Мілес Єзу" УГКЦ – "Їдальня для бідних", (вул. Б. Хмельницького, 189б) надавав 
харчування (гарячі обіди); Львівська міська громадська організація "Спільнота 
взаємодопомоги "Оселя", у місті Винники, (вул. В. Винниченка, 3), яка щоденно (крім суботи 
та неділі) з 9 до 14 години забезпечувала надання послуг харчування та санітарно-гігієнічних 
послуг. Щочетверга о 14 год. проводилась роздача гарячих обідів у сквері, поблизу 
Порохової вежі. 

Окрім того, у листопаді звітного року проведено роздачу продуктів харчування 638 
потребуючим мешканцям м. Львова, а саме: 401 особі, які отримують допомогу на догляд 
(щомісячну грошову допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу 
потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним) мешканців м. Львова;                    
237 отримувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім‟ям з числа 
багатодітних родин м. Львові. 

 
Про те, що робиться в місті у соціальній сфері безпосередньо управлінням чи 

спільно з партнерами, посадовці та мешканці Львова можуть дізнатись на сайті міської ради, 
на сайті управління "Львів соціальний", через прес-службу Львівської міської ради чи засоби 
масової інформації /ЗМІ/. Поширеною є практика проведення брифінгів, прес-конференції, 
надання коментарів, участь в прямих ефірах про проведення міських соціальних заходів, про 
зміни щодо порядку різних видів допомог, впровадження нових послуг та роботу 
громадського сектора соціального спрямування, інших питань щодо соціального захисту 
мешканців міста.  

Так, за звітний період управлінням соціального захисту ініційовано і проведено 29 
брифінгів та прес-конференцій, надано 45 коментарів для статей та сюжетів на запити 
журналістів різних ЗМІ, розміщено 301 інформаційну новину про соціальну сферу міста на 
сайті Львівської міської ради та 333 на сайті управління "Львів соціальний". За час роботи, 
склалась плідна співпраця з такими медіа, як: ТРК Люкс, 12 канал /ЛьвівТБ, Радіо 
"Незалежність". 

Важливим елементом в процесі забезпечення діяльності управління є впровадження 
зручних послуг населення й отримання необхідної інформації громадянами з різних джерел. 
Так, у 2012 році за рахунок системних розміщень повідомлень про контакти районних 
відділів, протягом року 3,2 тис. львів‟ян скористались послугою попереднього запису на 
прийом до спеціалістів відділу, через попередній запис по телефону й інтернету. Також, у 
2012 році зафіксовано більше 2 тис. звернень на "гарячу лінію" з питань надання субсидій, 
що в свою чергу скорочує кількість візитів до відділів соціального захисту, адже отримавши 
консультацію телефоном, мешканець планує візит із урахуванням усіх уточнень які могли б 
виникнути при первинному візиті. З метою вивчення громадської думки у 2012 році 
проведено опитування серед львів‟ян-клієнтів управління, участь в якому взяли 879 львів‟ян. 

 
Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян 
Станом на 1 січня 2013 року у Центрі зареєстровано 1260 бездомних громадян. За 

минулий рік працівники Центру поставили на облік 224 бездомних громадян, серед яких 56 
осіб, звільнені з місць позбавлення волі. Також за звітний період 105 особам оформлено 
паспорт; 277 осіб отримали реєстрацію переважного місця знаходження за юридичною 
адресою Центру; 185 осіб повторно зареєстровано; разом з батьками зареєстровано 94 
дитини. 



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 відділенні нічного перебування бездомні отримують першу медичну допомогу 
(перев‟язки, оброблення ран, медикаменти від застуди та інших захворювань тощо), 
направлення у медичні заклади. За цей період медичні сестри видали 305 скерувань на 
флюорографічне обстеження, 167 осіб пройшли обстеження. Виявлено 4 особи з відкритою 
формою та 12 осіб із закритою форму туберкульозу. За медичною допомогою звернулось 
304 особи.  

Працівники Центру 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 звітний період здійснено 127 заходів соціального 
патрулювання. Видатки на діяльність Центру у 2012 році склали 1 295 тис. грн.  

 
Комунальна установа змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації 

"Джерело" 
Центр здійснює комплексну соціальну, медичну, психологічну, педагогічну 

реабілітацію, надання можливості дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства розвинути 
побутові і соціальні вміння для інтеграції в суспільство за допомогою прогресивних методів 
навчання, фізичної, психологічної та соціальної реабілітації, просвітницької роботи і 
підготовки персоналу. На даний час реабілітацію в установі проходять 137 осіб віком від 3-х 
до 35-ти років у відділеннях, зокрема: 95 дітей-інвалідів та 42 інваліди. За період 2012 року 
реабілітаційні послуги отримало 159 дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства. З них із 
порушенням інтелектуального розвитку (при нормальному моторному розвитку) – 50 чол.; 
важкі комплексні порушення психомоторного розвитку – 87 чол. 

Курс реабілітації складає 2 роки відповідно до терміну індивідуальної програми 
реабілітації та Закону України "Про реабілітацію інвалідів". 

Реабілітаційні послуги у Центрі надаються відповідно Порядку надання дітям-
інвалідам та інвалідам з дитинства реабілітаційних послуг відповідно до "Індивідуальної 
програми реабілітації" (ІПР), затвердженого постановою КМУ № 80 від 31.01.2007 

Види послуг Надаються виходячи  
з потреби клієнтів, осіб 

Фізична реабілітація 104 

Соціально-побутова реабілітація 91 

Психолого-педагогічна реабілітація Усім клієнтам 

Логопедична корекція 43 

Додаткові послуги: 
Гідротерапія, Іпотерапія 

77 
13 

Трудова реабілітація 19 

Соціально-психологічний супровід дітей-
інвалідів в загальноосвітній заклад  

4 

 
Видатки на діяльність установи у 2012 році склали 2020,99 тис. грн. 
 
Львівський міський територіальний центр соціального обслуговування 

пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян 
На обслуговуванні у відділеннях установи перебуває 2591 особа. Відповідно до 

Положення про установу, упродовж 2012 року Центр надав 1772 транспортні послуги 
інвалідам та іншим категоріям громадян з порушенням опорно-рухового апарату, й 
перевезено – 1 571 особу. 

Окрім цього клієнти терцентру скористались наступними послугами: перукаря -  322 
особи; взуттєвика - 95 осіб; швеї – 54 особи; дрібного ремонту дверей, вікон, замків, тощо – 



282 особи; оформлення, поновлення субсидій – 764 особи; оформлення документів на 
санаторно-курортне лікування – 16 осіб. 

У 2012 році, в рамках Програми пізнавального дозвілля для літніх львів‟ян відділення 
соціально-побутової реабілітації Львівського міського терцентру провело 97 пізнавальних 
соціокультурних заходів для клієнтів установи, якими охоплено 1722 особи. Психологом 
відділення проведено 52 лекції за участю 392 осіб та 540 індивідуальних бесід. 

Відповідно до "Положення про Львівський міський територіальний центр соціального 
обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян" затвердженого 
рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від 21.01.2009 № 591, та внесених до 
нього змін рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від 31.05.2011 № 563, 
відділеннями соціальної допомоги вдома передбачено можливість надання послуг не 
одиноким мешканцям міста Львова, які мають близьких родичів, але на комерційній основі. 
Тобто, заявник може звернутись у Львівський територіальний центр, підписати відповідну 
угоду на отримання певного виду соціальних послуг, попередньо узгоджених, на основі 
розробленої загальної тарифікації. 

За 2012 рік, працівниками установи надано платні послуги для 120 осіб на загальну 
суму 42,2 тис. грн. З нагоди визначних свят клієнтам Львівського міського терцентру видано: 
до Великодня – 2 248 продуктових наборів; до Дня Незалежності України – 1688 
подарункових наборів; до Дня людини похилого віку – 1747 продуктових наборів; до Дня 
Святого Миколая – 1 925 подарункових наборів. 

У 2012 році, відділення соціально-побутової реабілітації Львівського міського 
терцентру проводило пізнавальні соціокультурні заходи для клієнтів установи. Так, 
щосереди проводились тематичні семінари, на яких підіймались до обговорення суспільно-
важливі теми. Окрім цього, для клієнтів терцентру проводили безкоштовні екскурсії 
сакральними і культурними установами Львова, з ціллю просвітництва та поглиблення знань 
про невідомі чи призабуті надбання громади міста. Загалом, у 2012 році проведено 97 
заходів для клієнтів установи, якими охоплено 1722 особи. 

Видатки на діяльність Центру у 2012 році склали 8372,89 тис. грн. 
 
Комунальний заклад соціального захисту "Соціальний готель" 
Станом на 1 січня 2013 року в 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. 

У системі виховного процесу має місце практика духовного керівництва і особистих 
розмов з жителями Соціального готелю, що допомагає розвивати персональний підхід до 
кожного. Заклад забезпечує проживаючих необхідними соціально-побутовими умовами. 

Соціальним робітником установи здійснюється соціально-психологічна та навчально-
виховна робота, яка створюється на основі індивідуального підходу до особи з врахуванням 
її віку та соціального становища. Крім цього проводиться коллективно-фізична піготовка. 
Окремі проживаючі займаються в спортивних секціях. 

Окрім того, протягом 2012 року працівниками Соціального готелю за підтримки 
салезіан та Львівської освітньої фундації залучено спонсорів та реалізовано проект, який 
включав низку заходів для жителів даного закладу. А саме: проведено ремонт 12-ти кімнат 
"Соціального готелю" (фарбування стін та циклювання паркету); здійснено ремонт на 2 
кухнях та куплено побутові речі першої необхідності (стіл та крісла); проведено спільний 
відпочинок мешканців установи у Карпатах. 

Видатки на діяльність закладу у 2012 році склали 240,55 тис. грн. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Управління охорони здоров’я 
Станом на 01.01.2013 у підпорядкуванні управління охорони здоров'я департаменту 

гуманітарної політики Львівської міської ради (далі – УОЗ) перебуває 22 заклади охорони 
здоров'я (ЗОЗ) проти 23 ЗОЗ у 2011 році. Зменшення кількості підпорядкованих закладів 
зумовлено тим, що на виконання Закону України "Про екстренну медичну допомогу" ухвалою 
Львівської міської ради від 13.12.2012 № 1938 ЛКП "Львівська станція швидкої медичної 
допомоги" 25.12.2012 передано у спільну власність територіальних громад сіл, селищ та міст 
Львівської області. 

Амбулаторно-поліклінічна допомога надається 13 поліклініками та поліклінічними 
відділеннями для дорослих, 7 поліклінічними відділеннями для дітей та 10 жіночими 
консультаціями. 

Стаціонарна допомога надається 12 ЗОЗ м. Львова, ліжкова мережа яких станом на 
01.01.2012 складає 3060 проти 3110 ліжок у 2012 році. Забезпечення ліжками у 2012 році 
становить 40,78 на 10 тис. нас. проти 41,35 у 2011 році.  

Стоматологічна допомога населенню м. Львова надають за дільничним принципом 
чотири стоматологічні поліклініки, кабінети при поліклініках, одна госпрозрахункова 
поліклініка. 

На базі ЗОЗ м. Львова функціонують кафедри ЛНМУ ім. Данила Галицького, які 
здійснюють лікувально-діагностичну роботу та підготовку і перепідготовку медичних кадрів.  

Усі 22 ЗОЗ м. Львова мають ліцензію на право здійснення медичної практики та усі 
заклади, які провадять роботу пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин 
та прекурсорів мають ліцензії на цей вид діяльності. Із 22 ЗОЗ 20 закладів є акредитованим. 
Не акредитовані є 7 МЛ та Косметологічна лікарня. Таким чином, відсоток ЗОЗ, які пройшли 
акредитацію становить 91 %. У 2012 році 1 МП та 4МП пройшли сертифікацію на звання 
"Лікарня, доброзичлива до дитини". Загалом за період 2008-2012рр. зазначене звання 
отримали 11 ЗОЗ м. Львова (1МКЛ, 3МКЛ, 4МКЛ, КМКПБ № 1, 1МП, 2МП, 5МКЛ, 5МП, 6МП, 
МДКЛ, 4 МП).  

У 2012 році в порівнянні з 2011 роком у м. Львові народилося на 575 дітей більше 
(8254 діт. проти 7679 діт.), померло на 192 особи більше (6546 ос. проти 6354 ос.). Таким 
чином, зросли як показник народжуваності з 10,21 до 11,0, так і показник смертності з 8,45 до 
8,72 на 1 тис. нас. Проте, незважаючи на зростання показника смертності, природний приріст 
населення склав +2,28 на 1 тис. нас. 2012 року проти +1,76 на 1тис. нас. 2011 року та є 
найбільшим за останні 7 років.  

За результатами 2012 року спостерігається зниження показників захворюваності 
населення та поширеності хвороб. Найбільшу питому вагу у структурі захворюваності 
займали хвороби органів дихання, шкіри, ока, сечостатевої системи, системи кровообігу, 
кістково-м'язевої системи. 

Показник первинного виходу на інвалідність по м. Львову знизився з 46,6 на 10 тис. 
нас.  2011 р. до 44,9 на 10 тис. нас. 2012 р., в т. ч. і показник первинного виходу на 
інвалідність у працездатному віці з 45,7 на 10 тис. нас. до 43,9 на 10 тис. нас. Ці показники є 
нижчими від показників по Львівській області відповідно 53,2 на 10 тис. нас. та 58,6 на 10 тис. 
нас. та по Україні відповідно 46,9 на 10 тис. нас. та 53,0 на 10 тис. нас. 

Структура інвалідності як загальної, так і в працездатному віці залишилася 
аналогічною до структури 2011 року. Найбільшу питому вагу у структурі інвалідності займали 
хвороби системи кровообігу (ХСК), онкозахворювання та хвороби кістково-м'язової системи 
(ХКМС). 

У 2012 році померло 6546 осіб, що на 192 особи більше ніж 2011 року. Водночас у 
працездатному віці померло 942 особи, що на 67 осіб менше ніж 2011 року. Найбільшу 
питому вагу у структурі смертності становлять хвороби системи кровообігу та онкологічні 
захворювання. У 2012 році збільшився показник смертності від ХСК до 6,8 проти 6,5 на 1 тис. 



нас. 2011р., водночас показник смертності осіб працездатного віку зменшився з 0,6 на 1 тис. 
нас. у 2011 році до 0,5 на 1 тис. нас. у 2012 році. Ці показники є нижчими від показників 
смертності Львівської області та України у 2011 році. 

Показник смертності від інфаркту міокарда збільшився з 0,27 на 1 тис. нас. у 2011 
році до 0,29 на 1 тис. нас. у 2012 році. Проте, у працездатному віці показник смертності від 
інфаркту міокарда залишився на рівні 2011 року – 0,06 на 1 тис. нас.  

Показник смертності від інсультів залишився на рівні 2011 року і становить 0,67 на 1 
тис. нас., у т. ч. в працездатному віці – 0,14 на 1 тис. нас. 

У 2012 році продовжувалася робота з подальшої реалізації Загальнодержавної 
програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, в результаті 
якої: 

- покращилося виявлення злоякісних новоутворів (ЗН), зокрема на ранніх стадіях. 
Так, захворюваність на онкопатологію зросла з 393,6 на 100 тис. нас. у 2011 році до 400,6 на 
100 тис. нас. 2012 році. (Львівська обл. у 2011 році - 317,5 на 100 тис. нас., Україна у 2011 
році - 347,8 на 100 тис. нас.), а показник занедбаності ЗН (ІV ст.) з 13, 3 % у 2011 році 
знизився до 12,9 у 2012 році та є нижчим від показника по Львівській області у 2011 році – 
15,6 % та Україні у 2011 році - 14,7 %; 

- мав тенденцію до зниження показник занедбаності візуальних форм (ІІІ+ІV) з 12,2 % 
у 2011 році до 10,5 % у 2012 році;  

- знизився та залишається на низькому рівні протягом 7 років по м. Львову показник 
смертності від ЗН до року – 21,4 % у 2012 році (2011 рік: м. Львів - 24,2 %, Львівська область 
– 30,6 %; Україна – 33,6 %), проте, зріс показник смертності від ЗН – 173,7 на 100 тис. нас. у 
2012 році проти 159,0 на 100 тис. нас. у 2011 році та є вищим від показника 2011 року по 
Львівській області – 150,7 на 100 тис. нас. та нижчим від показника смертності у 2011 році по 
Україні - 180,0 на 100 тис. нас. 

Захворюваність на туберкульоз всіх локалізацій зменшилася з 51,9 на 100 тис. нас. у 
2011 році до 50,1 на 100 тис. нас. у 2012 році, у т. ч. на туберкульоз легень з 42,4 на 100 тис. 
нас. до 42,1 на 100 тис. нас. Частка деструктивних форм туберкульозу залишається на рівні 
минулого року 35,3 % (112 ос.), що вказує на покращення раннього виявлення туберкульозу. 

Позитивною була тенденція щодо збільшення відсотку вперше зареєстрованих 
хворих з бактеріовиділенням – 37,9 % у 2012 році проти 33,7 % у 2011 році та зниження 
показника смертності від туберкульозу з 10,5 на 100 тис. нас. у 2011 році до 8,0 на 100 тис. у 
2012 році. 

У 2012 році продовжувалася робота з подальшого впровадження первинної медичної 
допомоги на засадах загальної практики сімейної медицини. Так, у 2012 році відкрито 44 
дільниці сімейної медицини та 3 центри первинної медичної допомоги (ЦПМД). Загалом, у 
ЗОЗ м. Львова відкрито 399 дільниць сімейної медицини, що забезпечує 78,3 % охоплення 
населення сімейною медициною. Створено і функціонує 9 центрів ПМСД (окрім 5 МКЛ, 7 МЛ 
та 10 МЛ) та 7 амбулаторій сімейної медицини. Укомплектовано посад сімейними лікарями 
на 99,1 %. 

На виконання Закону України "Про внесення змін до Основ законодавства України 
про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги", Закону України 
"Про порядок проведення реформування системи охорони здоров‟я у Вінницькій, 
Дніпропетровській, Донецькій областях та в м. Києві" у підпорядкованих УОЗ закладах: 
опрацьовано нормативну базу з питань реформування галузі для пілотних і не пілотних 
регіонів; визначено логістику розміщення ЦПМД і КДЦ; визначено структури центрів, штатні 
розписи відповідно до Примірних штатних нормативів центру ПМД, затверджених наказом 
МОЗ України від 23.02.2012 № 129; розроблено табелі оснащення ЦМПД відповідно до 
Примірного табеля оснащення лікувально-профілактичних підрозділів ЗОЗ, що надають 
первинну медичну (медико-санітарну) допомогу, затвердженого наказом МОЗ України від 
23.02.2012 № 132; окреслено проблемні питання. 

На сесії Львівської міської ради розглянуто питання про створення центрів первинної 
медичної допомоги як окремих юридичних осіб та прийнято рішення щодо доцільності 



створення таких центрів після вивчення досвіду у пілотних регіонах (ухвала ЛМР від 
13.12.2012 № 1939 "Про реформування галузі "Охорона здоров'я" в Україні та у м. Львові"). 

У 2012 році тривала робота з оптимізації ліжкової мережі, в результаті якої кількість 
стаціонарних ліжок цілодобового перебування зменшилася на 50 одиниць, а кількість ліжок 
денного стаціонару збільшилася на 40 одиниць. Загалом, упродовж 2007-2012 рр. скорочено 
430 ліжок цілодобового перебування та збільшено кількість ліжок денного стаціонару з 504 
до 641 од. Незважаючи на постійне зменшення ліжкового фонду, кількість пролікованих 
хворих у стаціонарах не зменшилася, що свідчить про правильний та ефективний підхід до 
використання ресурсів галузі. Середній термін перебування на ліжку у 2012 році склав 9,6 
проти 9,96 у 2011 році. Збільшився показник летальності у стаціонарах з 1,45 % у 2011 році 
до 1,55 % у 2012 році, післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології 
зменшилася з 1,44 % у 2011 року до 1,33 % у 2012 році. 

 
Вперше 2007 року у м. Львові започатковані та щорічно проводяться профілактичні 

акції, у результаті яких загалом за 2007-2012рр. обстежено 994344 особи, зокрема у 2012 
році проведено 7 акцій за результатами яких обстежено 148427 осіб та виявлено 5565 
хворих.  

У 2012 році проведені такі профілактичні акції: 
- Дні профілактики туберкульозу і хронічних захворювань органів дихання: обстежено 

29323 осіб, виявлено 429 хворих (1,5 %); 
- Дні раннього виявлення глаукоми: обстежено 7196 осіб, виявлено 82 хворих (1,15 

%);  
- Дні профілактики онкозахворювань статевої сфери чоловіків: обстежено 2637 осіб, 

виявлено 29 хворих (1,1 %); 
- Дні профілактики та раннього виявлення цукрового діабету: обстежено – 7833 осіб, 

вперше виявлено гіперглікемію у 383 осіб (4,9 %); 
- Дні профілактики та раннього виявлення артеріальної гіпертензії: обстежено 83330 

осіб, виявлено АГ у 2417 осіб (2,9 %);  
- Дні профілактики патології шийки матки і грудної залози у жінок: обстежено – 18108 

жінок, вперше виявлено з патологією 2225 осіб (12,3 %); 
- Дні профілактики вірусних гепатитів В і С: обстежено 180 осіб, вперше виявлено ВГ 

у 14 осіб (7,7 %); 
- Дні донора серед медичних працівників: здали кров 231 медичний працівник, 

заготовлено 118,5 л крові. 
 
У 2012 році медична галузь м. Львова здійснювала медичне забезпечення 

чемпіонату з футболу Євро-2012 шляхом залучення карет швидкої медичної допомоги до 
медичного забезпечення на стадіоні. За час проведення чемпіонату зареєстровано звернень 
всього – 170 (у т. ч. іноземців – 96), з них: зі стадіону – 77 (у т. ч. іноземців – 38); з території 
м. Львова – 93 (у т. ч. іноземців – 58); з фан-зони - 39; (у т. ч. іноземців – 11). Госпіталізовано 
– 14; (у т. ч. іноземців – 10). У структурі звернень 64 % склали звернення з причини хвороби 
та 36 % з причини травм. Медична допомога була надана іноземним туристам з понад 22 
країн світу. Усі пацієнти виписані у задовільному стані. Надзвичайних ситуацій не було. 

 
Бюджет охорони здоров‟я на 2012 рік із внесеними змінами і доповненням 

затверджено у сумі 444 594,8 тис. грн. та виконано на 98,1 % від запланованої суми 
внаслідок недопоступлення упродовж 2012 року міжбюджетних трансфертів за пролікованих 
хворих з районів та у зв‟язку із відсутністю у грудні 2012 року фінансування з міського 
бюджету поточних видатків на поточний ремонт обладнання та інвентарю, інші поточні 
видатки. Фактичне фінансування на одного мешканця за звітний період склало 575,6 грн. 
проти 467,9 грн. 2011 року. Фактичні видатки на утримання закладів охорони здоров‟я                           
м. Львова 2012 року становили 436 299 тис. грн., що на 24 % більше від видатків 2011 року – 
352 227 тис. грн. (аналогічне співвідношення 2011р. до 2010р. становило 1,0 %). У структурі 
фактичних видатків галузі, заробітна плата та нарахування на неї склали 370149,9 тис. грн. 



або 84,9 % від загальної суми фактичних видатків охорони здоров‟я м. Львова 2012 року 
(2011 року частка заробітної  плати з нарахуваннями в бюджеті охорони здоров‟я становила 
83,4 %, а 2010 року - 78,9 %). Ріст видатків на заробітну плату 2012 року в порівнянні до   
2011 року склав 26 % (аналогічний показник 2011 р. до 2010р. становив 7,4 %). 

Видатки на медикаменти та продукти харчування склали 24 437,5 тис. грн. і 
залишилися на рівні видатків 2011 року (24 754,7 тис. грн.). Фактичні видатки на оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв за звітний рік становили 31 327,3 тис. грн. або 7,2 % від 
загальної суми видатків галузі 2012 року. За 2012 рік фактичні видатки із міського бюджету 
на оновлення обладнання та медичної апаратури склали 1 234,8 тис. грн. 

За рахунок загального фонду міського бюджету придбано таке медичне обладнання:  
 

Найменування обладнання Найменування медичного 
закладу 

Кількість Вартість 

Електрокардіограф 
трьохканальний "ЮКАРД – 
100" 

Лікарня швидкої медичної 
допомоги, Міська дитяча 
клінічна лікарня 

10 146,0 

Насос шприцевий інфузійний 
SEP -10S 

Лікарня швидкої медичної 
допомоги, 8 міська клінічна 
лікарня 

10 102,0 

Відсмоктувач "БІОМЕД" 
медичний електричний, 
модель 7А– 23В 

Лікарня швидкої медичної 
допомоги, Міська дитяча 
клінічна лікарня 

5 11,6 

Операційний стіл, модель 
2079-1 

Лікарня швидкої медичної 
допомоги, Міська дитяча 
клінічна лікарня, 8 міська 
клінічна лікарня 
 

9 578,6 

Медичне ліжко OSD-94V Лікарня швидкої медичної 
допомоги 

30 204,0 

Устаткування для 
автоматичного проявлення 
фотоплівки 

4 міська клінічна лікарня 4 38,4 

Центрифуга пральна КП-224 Лікарня швидкої медичної 
допомоги 

1 92,1 

Прилад електрофорезу білків 
сироватки крові "УЭФ-01-
"АСТРА"  

5 міська клінічна лікарня 1 62,1 

Разом  70 1234,8 

За кошти державного бюджету 2012 року обладнання не надходило. Також, у 2012 
році за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з головного управління 
охорони здоров'я ЛОДА  отримано рентгендіагностичний комплекс вартістю 694,5 тис. грн. 
для комунальної 8-ї міської клінічної лікарні, а також лікарські засоби та вироби медичного 
призначення для комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, 
комунальної 5-ї міської клінічної лікарні та КП Львівської станції швидкої медичної допомоги. 
Відповідно до статті 93 Бюджетного кодексу України та ухвал Львівської міської ради від 
30.06.2011 № 580 та від 14.07.2011 № 662, на фінансування меддопомоги, яка надається 
населенню інших регіонів області медичними закладами м. Львова, згідно з укладеними 
угодами, на 2012 рік прийняті міжбюджетні трансферти в загальній сумі 3214,0 тис. грн., з 
яких 2 868,6 тис. грн. враховані Міністерством фінансів України в проекті бюджету на 2012 
рік в частині міжбюджетних трансфертів та 345,4 тис. грн. повинні були надійти, але не 
поступили з Жидачівського та Мостиського районів області за пролікованих хворих.  

На проведення ремонтних робіт з реконструкції та капітального ремонту закладів 
охорони здоров‟я м. Львова з бюджету розвитку міського бюджету на 2012 рік було 



передбачено 13047,46 тис. грн. (у т. ч. за виконані роботи у 2011 році). У 2012 році виконано 
робіт на суму 2928,65 тис. грн. Профінансовано ремонтних робіт на суму 2125,18 тис. грн.           
(у т. ч. виконані роботи 2011 року у сумі 1045,68 тис. грн.), що складає 16,3 % від коштів, 
передбачених на ремонтні роботи. 

За рахунок бюджету розвитку міського бюджету у 2012 році виконано: 
- капітальний ремонт реабілітаційного відділення комунальної міської дитячої 

клінічної лікарні (на суму 528,92 тис. грн.); 
- капітальний ремонт приміщень під жіночу консультацію на вул. Я. Рапопорта, 6 на 

суму 500,00 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 295,17 тис. грн.); 

- капітальний ремонт 4-го поверху (пологових залів) комунального пологового 
будинку № 1 (на суму 766,0 тис. грн.). 

 
Окрім цього, у 2012 році проведено: 
- капітальний ремонт електромереж 8 МКЛ на суму 50,72 тис. грн.; 
- аварійно-відновлювальні роботи з виведення із аварійного стану окремих ділянок 

підпірної стінки комунального підприємства "Львівська 1-а міська клінічна лікарня ім. Князя 
Лева" на вул. Ужгородській,1 на суму 50,17 тис. грн.; 

- розпочато розробку проектно-кошторисної документації на об'єкт "Реконструкція 
системи опалення дитячого поліклінічного відділення на вул. Парковій, 1"                                                     
на   суму 25,0 тис. грн. 

 
Меморандумом про взаєморозуміння укладеним між Львівською міською радою, 

агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та міжнародною фінансовою організацією 
"Північна екологічна фінансова корпорація" (НЕФКО) виконувались роботи за проектом 
"Реформа міського теплозабезпечення в Україні", відповідно до якого проведено: 

- капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж будівлі комунальної 4-ї міської 
поліклініки (відділення для дітей), просп. Червоної Калини, 57 на суму 110,13 тис. грн. (за 
кошти НЕФКО); 

- капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж будівлі комунальної 5-ї міської 
клінічної поліклініки на вул. І. Виговського, 32 на суму 130,046 тис. грн.(за кошти НЕФКО); 

- капітальний ремонт будівлі комунальної 4-ї міської поліклініки із заміни вікон і 
дверей за адресами: просп. Червоної Калини, 57 та просп. Червоної Калини, 68 на суму 
700,00 тис. грн. (гранд USAID). 

 
З огляду на обмежене фінансування не завершені роботи із реконструкції з 

надбудовою шатрового даху та мансардного поверху 8-ї міської лікарні, не виконувалися 
роботи з: капітального ремонту, дообладнання та заміни пожежної сигналізації, охоронної 
сигналізації та диспетчеризації у ЛШМД на вул. І. Миколайчука, 9; капітального ремонту 
рентгенопераційної та рентгенкабінетів приймального та кардіологічного відділень 
комунальної 8-ї міської клінічної лікарні на вул. В. Навроцького, 23; капітального ремонту 
травматологічного пункту № 1 на вул. І. Виговського, 32; капітального ремонту будівлі з 
утепленням зовнішніх стін та капітального ремонту будівлі із заміною вікон та зовнішніх 
дверей комунальної 4-ї міської поліклініки (відділення для дорослих) на просп. Червоної 
Калини, 68; не проводилось будівництво стаціонару 5-ї міської поліклініки в смт Рудно. 

Таким чином, упродовж останніх років фінансування потреб галузі на покращення 
матеріально-технічної бази було вкрай незадовільним. Відтак, актуальним питанням для 
УОЗ та ЗОЗ було залучення позабюджетних коштів задля забезпечення сталого 
функціонування ЗОЗ. З різних джерел 2012 року було залучено додаткових надходжень в 
натуральній і грошовій формі в сумі 14969,0 тис. грн. Ці кошти спрямовані на забезпечення 
належних та безпечних умов праці, роботи ЗОЗ в осінньо-зимовому періоді, виконання 
заходів з пожежної безпеки, електробезпеки, метрологічного забезпечення, придбання 



медичного обладнання тощо. Окрім того, за позабюджетні кошти виконані роботи з 
поточного ремонту на загальну суму 2566,41 тис. грн., зокрема: частково проведено заміну 
вікон та дверей, ремонт приміщень (палат, кабінетів, маніпуляційних, коридорів, санвузлів), 
ремонти систем водопостачання та теплопостачання.  

Протягом 2012 року проводились заходи з енергозаощадження, що дозволило 
зменшити споживання всіх видів енергоносії та води. Кошти від економії енергоносіїв               
2012 року спрямовані на оплату заробітної плати працівників ЗОЗ м. Львова.  

В останні роки відзначається суттєве покращення стану фінансової дисципліни ЗОЗ 
м. Львова. Так, ревізіями та перевірками 7 закладів встановлено 281,6 тис. грн. фінансових 
порушень, що на 15 % менше порушень, виявлених у 2011 році (329,5 тис. грн.). Це свідчить 
про належний контроль УОЗ та адміністрацій ЗОЗ за використанням бюджетних коштів. 

 
 
 
 
 

Управління культури 
Минулий рік продемонстрував певні мистецькі досягнення та творчі здобутки. 

Управлінська діяльність спрямовувалася на вирішення проблем галузі, зокрема: зміцнення 
матеріально-технічної бази, інформатизацію закладів культури, розвиток музейної справи і 
театрів, інноваційні методи роботи бібліотек, підтримку творчих колективів, проведення 
фестивалів, концертів тощо.  

Мережа підпорядкованих управлінню культури закладів нараховує 75 установ, у т. ч.: 
40 публічних бiблiотек; 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". 

Нарощувалися бюджетні видатки на культуру, які у 2012 році склали 68975,7 тис. грн. 
Заборгованість станом на 01.01.2013 по загальному фонду становила 2339,11 тис. грн. 

Бібліотеки. У підпорядкуванні управління культури перебувають дві централізовані 
системи бібліотек Дитяча та Доросла. ЦБС для дітей є дуже активною мережею з великою 
кількістю креативних ідей та проектів для роботи з дітьми у бібліотеках. Дитячі бібліотеки 
стали насправді багатофункціональними культурними центрами, які забезпечують культурні 
потреби локальних громад і людей різних вікових категорій. Головна причина такої 
успішності ЦБС для дітей полягає у людському факторі, тобто вмотивованих і творчих 
працівниках, які розуміють свою функцію. 

ЦБС для дорослих наразі не знайшла своєї ніші і своєї нової функції як культурного 
центру – це пов‟язано як і з людським фактором так і з об‟єктивними труднощами щодо 
чіткого формування цільової або вікової групи читачів-відвідувачів бібліотеки. Кількість 
мешканців міста, які протягом 2012 року скористалися послугами бібліотек 395 373, з них 
56 441 – діти. Цього року фонди бібліотек поповнилися на 30 120 примірники видань.  

В рамках співпраці між ЛОДА, ЛМР та Програмою "Глобальні Бібліотеки "Бібліоміст" - 
Україна" щодо розвитку 100 публічних бібліотек Львівської області шляхом реалізації 
проекту "Бібліоміст - Львівщина" розпочато проект створення Медіатеки на базі Центральної 
бібліотеки для дорослих імені Лесі Українки (вул. Мулярська, 2-а) та проведено промоцій ний 
захід для збору коштів для наповнення медіа теки "Бібліобал". 

Ремонтні роботи: Виготовлено ПКД на ремонт системи електропостачання 
Бібліотеки-філії № 14 на вул. Гетьмана І. Мазепи, 11. 

Театри. У підпорядкуванні управління культури є 5 театрів. Чотири з них (театр                    
ім. Л.Курбаса, Перший український театр для дітей та юнацтва, театр "Воскресіння" та Театр 
і люди і ляльки) мають чітко визначену мистецьку і соціальну ніші, що зумовлює 
традиційність і постійність глядацької аудиторії та репертуарної політики. Львівський 
драматичний театр ім. Л. Українки перебуває на стадії формування свого мистецького 
обличчя і специфіки. У Першому українському театрі для дітей та юнацтва у 2012 році були 



вирішені багаторічні адміністративні проблеми, що дало змогу театру повернутися до 
нормальної творчої праці. Львівський академічний молодіжний театр імені Леся Курбаса 
активізував пошуки інших джерел фінансування, які виявилися успішними і це може служити 
добрим прикладом для інших театрів (фінансові надходження театру від фондів "Розвиток 
України" та Фонду Фірташа склали 688 100 грн.). Львівський академічний духовний театр 
"Воскресіння" робить акцент на виїзних та вуличних виставах, що поповнює власні 
надходження театру, але, на жаль, ніяк не відображається на інфраструктурі і будівлі самого 
приміщення театру. 

У 2012 році у львівських театрах відбулося 17 театральних прем‟єри, кількість 
зіграних вистав – 880, кількість проданих квитків – 82 531, надходження від продажу квитків 
становлять 1658, 344 тис. грн. 

У підпорядкуванні управління культури є три концертно-видовищні установи 
(Львівський муніципальний хор Гомін, Центр "Слово і Голос", Будинок органної та камерної 
музики). 

Будинок органної та камерної музики. Серед проблем – небажання розвивати 
установу як культурний заклад та об‟єктивні проблеми зі зношеністю інфраструктури. 
Проблеми установи перетягуються у 2013 рік. У 2012 році у Будинку органної музики 
відбулось 201 концертів, кількість проданих квитків становила 16,8 тис., надходження від 
продажу квитків склали 186 тис. грн. 

Львівський муніципальний театральний художньо-дослідницький і освітній центр 
“Слово і Голос” камерний концертно-освітній проект, який має невелику адресну аудиторію і 
займає унікальну фольклорно-етнографічну нішу вокального мистецтва. У 2012 році центрі 
"Слово і голос" відбулося 17 вистав, кількість проданих квитків становить 300 шт., кошти від 
продажу квитків – 2900 грн., власні надходження установи – 27600 грн. 

Реалізовані проекти: проект "По Рождеству 2012" був проведений у 9-й раз, у рамках 
заходу відбулось концертне дійство "Світоявлення. Давні духовні напіви Різдва-
Богоявління"; Великдень–2012 (проект “Пасха Красеная”); відбулась 13 сесія Міжнародного 
Художнього Ресурсу "Пісня Пісень" в Росії, Костромскій області, с. Шахматово; на постійній 
основі розпочався проект "ІРМОС. Давні духовні напіви України". Вистава "РАДУЙСЯ. Напіви 
до Богородиці" проходить в приміщенні Театрального центру "Слово і голос" 2 рази в місяць; 
у грудні 2012 розпочався набір в постійно діючу театральну студію. 

Львівський муніципальний хор “Гомін”. У 2012 році хор "Гомін" взяв участь у 28 
концертах, які відвідало 14 тис. слухачів. Львівський муніципальний хор "Гомін" найбільшою 
своєю проблемою бачить відсутність приміщення. Управління культури спільно з 
управлінням комунальної власності є в процесі пошуку приміщення для хору і вважає 
доцільним його підтримку як колективу який дуже часто використовується у загальноміських 
культурних і не тільки культурних заходах. 

Музеї. У підпорядкуванні управління культури є 3 музейні заклади: Музично- 
меморіальний музей Соломії Крушельницької, Музей народної архітектури та побуту, 
Меморіальний музей окупаційних режимів "Територія Терору". У 2012 році у музеях, 
підпорядкованих управлінню культури, відбулось 126 культурно-освітніх заходів, кількість 
відвідувачів становила 367,231 тис. (не враховуючи музей "Територія терору"); власні 
надходження 1113,311 тис. грн. (не враховуючи музей "Територія терору"). Як наукові 
установи музеї продовжили реставраційні роботи та науково дослідницькі роботи зі 
збереження існуючих експонатів. Як соціально-культурні інституції музеї продовжили пошук і 
остаточне формування своєї ролі у культурному житті львів‟ян, через дуже незначне 
збільшення кількості масових заходів на територіях музеїв та збільшення кількості 
відвідувачів. Показники кількості відвідувачів музеїв відрізняються у кожному окремому 
музеї, що зумовлено їхньою специфікою. 

У Музеї народної архітектури та побуту врегульовано процедуру підписання угоди 
щодо реалізації Програми ревіталізації та збереження колекцій Музею народної архітектури 
та побуту у м. Львові під патронатом ЮНЕСКО. Відповідно до угоди про співпрацю з 
норвезьким скансеном у Лілехамері відреставровано хату с. Либохора. Загалом проведено 
реставраційних робіт на суму 66,24 тис. грн. 



Музично-меморіальним музеєм Соломії Крушельницької проводиться повноцінна 
музейна робота. Розвивається співпраця з туристичними агенціями, започатковано нічні 
екскурсії. Розвивається співпраця з австрійським бюро кооперації у Львові. Участь у 
конференціях, проведення лекцій, семінарів, екскурсій для студентів ВНЗ у рамках музейної 
практики, підготовлено та затверджено пішохідну екскурсію "Львів Музичний". 

В особливому режимі перебуває "Територія Терору", який не має власного 
приміщення, відповідно, експозицій і відвідувачів. 

Клубні установи. У підпорядкуванні управління культури є чотири клубні установи. У 
міських клубних установах працює 57 клубних формувань, у яких задіяно 1448 учасників, діє 
52 колективи художньої самодіяльності. 7 колективів мають звання "народний" та 5 
колективів – звання "зразковий". За 2012 рік проведено 314 культурно-масових заходів. 

Найбільшою є Львівський міський палац культури ім. Гната Хоткевича – це 
традиційний заклад, в якому займаються переважно дитячі колективи. Наявність великої 
концертної зали дає можливість проводити, окрім власних заходів, численні інші культурні і 
соціокультурні події партнерських ГО і мистецьких організацій і поповнювати власні 
надходження. Палац має розгалужену мережу міжнародних контактів і єдиний з-поміж 
клубних установ веде проектну діяльність. 

Народний дім Левандівка – це практично єдиний культурний осередок у віддаленому 
мікрорайоні Левандівка. Спеціалізується на гуртках дитячої творчості. У 2012 році уперше 
взяв участь у міжнародному проекті в рамках Програми транскордонної співпраці "Польща- 
Білорусь – Україна 2007-2013 рр.". 

Народний дім Збоїща – одна з найбільш проблемних у 2012 році установ. Єдиним 
виходом з ситуації була реорганізація, що і було здійснено наприкінці 2012 року. Нова 
молода команда Народного дому Збоїща бачить майбутнє установи як 
багатофункціонального культурного кластеру для місцевої громади.  

Народний дім Білогорща – ще одна проблемна установа клубного характеру, яка 
потребує реорганізації шляхом: а) ліквідації установи (штатні одиниці переходять до 
Народного дому Левандівки б) приєднання Народного дому як філії до Меморіального музею 
Романа Шухевича. Процес реорганізації народного дому Білогорща буде тривати у 2013 
році. 

Реалізовані проекти: 
- Розпочато реалізацію міжнародного проекту "разом ближче. Три культури, одна 

Європа – співпраця публічних культурних закладів, громадських організацій та аніматорів 
культури" в рамках транскордонної співпраці Польща-Білорусь-Україна; 

- 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". 

 
Центральний парк культури ім. Б. Хмельницького. Одна з центральних зелених 

рекреаційних територій у місті Львові, яка має культурне наповнення. активність 
функціонування парку залежить від сезону упродовж весняно-літнього сезону 2012 року парк 
проводив косметично-ремонтні роботи містечка атракціонів і займався благоустроєм і 
розчищенням території парку. Співучасть у великому міжнародному проекті Альфа-Джаз 
надала парку нової якості і, можливо, привабить до цієї території інші культурні ініціативи. 
Станом на 2012 рік парк не мав чітко визначеної території і меж, що ускладнює роботу парку 
і потребує термінового вирішення. Реалізовані проекти: 

- позиціонування парку, як місця проведення масових заходів з метою розвантаження 
центральної частини міста; 

- проведено значну роботу по благоустрою території парку (відремонтовано ліхтарів, 
закуплено нові лавки, паркові дивани, дошки оголошень), впорядкування зелених 
насаджень; 

- проведено часткові ремонтні роботи фонтану, літньої сцени, громадських 
вбиралень, електромережі та інше. Відреставровані дві скульптури; 

- проведено комплекс робіт з благоустрою містечка атракціонів та території парку; 



- встановлено 2 спортивні майданчики. 
 
Школи естетичного виховання. У м. Львові функціонує 14 початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів (школи естетичного виховання), з яких 11 музичних та 
мистецьких шкіл, хореографічна школа, художня школа ім. О. Новаківського, хорова школа 
"Дударик". Всього працівників 870, з них педагогічних ставок 701. За останні роки контингент 
учнів у школах естетичного виховання має тенденцію до збільшення, У 2012 році становив 
4685 учнів. У зв`язку з збільшенням кількості бажаючих навчатися створено групи 
самоокупності у Львівській художній школі, Львівській державній хореографічній школі та 
Львівській державній дитячі школі мистецтв № 10. Середня батьківська плата за навчання у 
мистецьких школах становить 45 грн., у групах самоокупності - 100 грн. Відповідно до Закону 
України "Про позашкільну освіту" щороку надаються пільги з оплати за навчання окремим 
категоріям дітей: сиротам, напівсиротам, інвалідам дитинства, дітям, позбавленим 
батьківської опіки, дітям з малозабезпечених сімей, дітям з багатодітних сімей. У 2012 році 
такі пільги отримали 627 дітей. На цю категорію дітей з міського бюджету було надано кошти 
у сумі 239.720 грн. 

За підтримки управління культури кожного року проводиться музичний конкурс "Юні 
таланти Львова". У 2012 році учасниками цього конкурсу стало понад 320 дітей. Доброю 
традицією стало проводити у стінах міської ради художні виставки дитячих робіт шкіл 
естетичного виховання. 

Учні мистецьких шкіл неодноразово ставали лауреатами та дипломантами 
міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських конкурсів. Це дипломи на конкурсах 
дитячого малюнку (м.Шанкара, Індія), Гран-Прі на конкурсі дитячого малюнку в Японії, 
дипломи лауреатів вокального конкурсу "На крилах Світязя" (м.Луцьк), Гран-прі конкурусу 
"Срібний дзвін" (м.Ужгород), конкурс "Юний концертмейстер" у м.Харкові. Всього 21 відзнака 
у художньому та музичному мистецтві. 

Переможцями українських та міжнародних конкурсів є учні Львівської державної 
хореографічної школи: "Фуете Артеку" (Артек), "Кришталева туфелька" (Харків), "Одеські 
перлинки" (Одеса), міжнародні конкурси в Битомі (Польща), у конкурсі класичної хореографії 
у Любліні (Польща), міжнародному конкурсі хореографічної майстерності в Будапешті. На 
кожному з них учні Львівської державної хореографічної школи були відзначені. 

Великий вклад у розвиток національної культури вносить хорова школа "Дударик". За 
участю хору "Дударик" відбуваються майже всі концертні програми приурочені до визначних 
державних свят: День Незалежності, День Злуки, Різдвяні свята, Шевченківські дні та ін. 

Управління культури стало співорганізатором 44 загальноміських заходів різного 
масштабу: державних та релігійних свят, загальноміських свят та фестивалів, відзначення 
ювілейних дат видатних осіб та подій, презентацій, конференцій. Сума коштів на їх 
проведення складає 1817,018 тис. грн., з них: 14 - заходи, проведені управлінням культури, 
30 – заходи громадських організацій, що отримали фінансування з міського бюджету. 

За підтримки Львівської міської ради проведено такі заходи: "Сплах Різдвяної звізди", 
XIII Різдвяний фестиваль "Велика коляда", Міжнародний театральний фестиваль "Золотий 
Лев", Благодійний захід "Бібліобал", "Фестиваль живих скульптур", VII Міжнародний 
фестиваль "У колі друзів", Міжнародний фестиваль "Флюгери Львова", XXX Міжнародний 
музичний фестиваль "Віртуози", V Міжнародний фестиваль органної музики "Діапазон",           
III Міжнародний фестиваль фольклору "Етновир", VIII Дитячий театральний фестиваль 
"Казка у гаю", Фестиваль камерної музики "Шимановскі Квартет та друзі", Проекти 
громадських організацій: "Тиждень актуального мистецтва", "Медіадепо", "Дні мистецтва 
Перформанс у Львові", Міжнародна зустріч духових оркестрів ”MusicEuro 2012”, (присвячена 
проведенню фінальної частини чемпіонату "Євро 2012"), Міжнародний фестиваль 
старожитніх автомобілів "Гранд Прі Львова" (міжн. назва "Leopolis Grand Prix"), ІІІ Фестиваль 
сучасної драматургії “Драма UA”, "IV фестиваль автентичного мистецтва "Веретено",              
IX Театральний фестиваль дитячих та юнацьких колективів "Казка у гаю", документально-
художній фільм присвячений діяльності УПА "Криївка", інтерактивне театралізоване дійство 
"Купальські вечорниці" (культурно-розважальний захід), театралізоване військово-історичне 



дійство "Проголошення ЗУНР", Х Міжнародний фестиваль дитячої творчості "Юні таланти 
під покровом Короля Данила" та Міжнародний конкурс пленерного малюнка "Золотий 
мольберт", організовані на базі літньої Міжнародної академії Мистецтв, "Дні Латвії у Львові", 
культурний проект "Одухотворена Україна" для збереження нематеріальної культурної 
спадщини України, культурний щорічний захід "Свято Хліба", надано фінансову підтримку на 
проведення заходів в рамках "Форуму видавців". 

Відзначено загальнодержавні свята: Шевченківські дні, День Матері, День 
Незалежності, День Державного прапора, УПА, 93-річницю проголошення ЗУНР. Відзначено 
скорботні і пам‟ятні дати зокрема: заходи до 10-ї річниці Скнилівської трагедії, День пам‟яті 
жертв голодоморів та інші скорботні і пам‟ятні дати. 

Проведено загальноміські свята: День міста Львова, Різдво у Львові, Великдень у 
Львові, cвято Святого Миколая. 

Проведено конкурс соціально-культурних проектів та підтримано 20 проектів 
громадських організацій та установ на суму 291 тис. грн., а також конкурс підтримки 
україномовного книговидання, за результатами якого підтримано 9 проектів на загальну суму 
177,865 тис. грн. 

Творчі колективи отримали фінансову підтримку з міського бюджету на суму                           
150 тис. грн.: ЛМО духовий оркестр "Сурми Галичини", ЛДАЧХП "Дударик",                                       
ЛМГО "Культурно-мистецьке об‟єднання "Галичина", ГО "Духовно-мистецький центр "Львів".  

Дохід кінотеатрів у 2012 році становив 164, 2 тис. грн.  
У 2012 році проведено ремонтно-реставраційні роботи у закладах культури на суму 

1150,9 тис. грн. за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Львова.  
 
Управління освіти 
Діяльність управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської 

ради у 2012 році була скерована на подальше впровадження сучасних методів та технологій 
навчання, удосконалення форм співпраці з педагогічними кадрами щодо їх професійного 
росту та зміцнення матеріально-технічної бази.  

Відповідно до ухвал Львівської міської ради від 14.07.2011 № 725 "Про внесення змін 
до ухвали від 08.07.2010 р. № 3704", від 29.09.2011 № 762 "Про зміну підпорядкування 
територіальних виконавчих підрозділів", рішення виконавчого комітету ЛМР від 23.12.2011     
№ 1077 з метою формування єдиної освітньої політики та впорядкування структури 
управління галуззю, з лютого 2012 року відділи освіти вийшли з підпорядкування районних 
адміністрацій та підпорядковані управлінню освіти. 

Система освіти міста включає навчальні заклади дошкільної, загальної середньої та 
позашкільної освіти. У 2012 році у м. Львові функціонувало 263 навчальних заклади, з них: 
дошкільних навчальних закладів – 97, кризовий центр "Діти вулиці" - 1, Будинок дитини – 1, 
загальноосвітніх навчальних закладів – 138, позашкільних навчальних закладів - 26. 

У 2012 році у загальноосвітніх навчальних закладах навчалося 67247 учнів, що на 
402 учні більше ніж у 2011 році; функціонувало 2664 класи, що на 135 класів менше ніж у 
2011 році. 

Спостерігалася тенденція до збільшення кількості дітей, зарахованих у 1-ші класи. У 
2012 році зараховано до 1-х класів 6995 учнів, що на 41 учень більше ніж у 2011 році. 
Зменшилась кількість учнів у 10-х класах. У 2012 році до 10-х класів зараховано 4104 учні, 
що на 59 менше ніж у 2011 році. Щорічно змінюється кількість груп продовженого дня - у 
2012 році відкрито 230 груп, що на 18 груп менше ніж у 2011 році.  

Позитивним є фактор зменшення кількості учнів, які навчаються у другу зміну. У 2012 
році у семи навчальних закладах функціонує навчання в другу зміну. Навчалося 797 учнів, 
що становить 1,2 % від загальної кількості учнів. 

У 2012 році свідоцтво про базову загальну середню освіту отримали 6695 учнів 9-х 
класів, що на 642 дітей менше ніж у 2011 році. Свідоцтво з відзнакою отримали 411 учнів, що 
становить 6,1 %. Кількість випускників 11-х класів – 4255, що на 1228 більше ніж у 2011 році. 
У 2012 році нагороджено золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" 281 учень               
(6,6 %); срібною медаллю "За досягнення у навчанні" – 91 учень (2,1 %). 



З метою забезпечення виконання органами управління освітою чинного 
законодавства у частині охоплення учнівської молоді повною загальною середньою освітою 
у 2011-2012 навчальному році управління освіти департаменту гуманітарної політики 
Львівської міської ради проводило моніторинг стану відвідування учнями навчальних занять 
у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова усіх типів та форм власності. 

У дошкільних навчальних закладах м. Львова забезпечували навчально-виховний 
процес 1918 педагогічних працівників, у загальноосвітніх навчальних закладах - 5700, у 
позашкільних навчальних закладах - 530 педагогічних працівників. 

У 2012 році робота управління освіти та Навчально-методичного центру освіти була 
скерована на удосконалення форм співпраці з педагогічними кадрами щодо їх професійного 
росту. Протягом року проведено 47 семінарів для педагогів різних фахів, 17 тренінгів,                   
22 круглі столи, 6 засідань методичної ради, 3 засідання школи молодого вчителя, 5 засідань 
школи молодого психолога. Протягом 2012 року на допомогу педагогічним працівникам 
оформлено в електронному варіанті методичні рекомендації та презентації. 

У 2012 році у м. Львові функціонувало 97 ДНЗ (22360 дітей), з них 93 комунальної 
форми власності та 4 – приватної. У м. Львові функціонує 9 НВК “Школа-садок”,”Садок-
школа”, у яких, у 63 групах, виховуються 1575 дітей дошкільного віку. Всього дошкільним 
вихованням охоплено 68 % дітей. 

У приміщеннях, вивільнених від оренди, у 2012 році додатково відкрито три групи у 
ДНЗ №№ 170, 165, 132. На базі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних 
закладів, відкрито 33 групи короткотривалого перебування дітей 5-ти річного віку.  

Однак проблема переповнення у групах залишається і надалі актуальною, на 100 
місцях виховується – 152 дітей. Виникає гостра потреба у відновленні діяльності закритих 
дошкільних навчальних закладів (груп), які сьогодні перебувають ще в оренді та будівництво 
нових ДНЗ. Управлінням освіти проведено моніторинг приміщень ДНЗ та їх використання. 

У м. Львові функціонують різні типи дошкільних навчальних закладів. Серед них 5 – 
санаторного типу, у яких виховуються діти з малими і затухаючими формами туберкульозної 
інфекції. 6 ДНЗ – спеціальних для дітей з вадами фізичного та розумового розвитку. Окрім 
того, у 97 групах ДНЗ комбінованого типу дошкільним вихованням охоплено 1379 дітей з 
особливими потребами.  

Сьогодні розвиваються різні типи ДНЗ з різними формами власності, призначенням, 
контингентом дітей, режимом їх перебування, підходами до змісту та методів виховання, 
роботи з батьками, громадськістю. Тож батьки мають змогу обирати для своїх дітей 
навчальні заклади (групи) з фізкультурно-оздоровчим, естетичним, гуманітарним та іншими 
пріоритетними напрямками освітньої діяльності, а також ті, в яких надаються додаткові 
освітні послуги, ведеться гурткова робота.  

У 2012 році продовжувалося впровадження Базової програми розвитку дитини 
дошкільного віку “Я у світі” у навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів 
міста. 

Актуальними у навчально-виховному процесі ДНЗ залишається використання 
елементів “Теорії розвитку винахідницьких завдань”, дидактичних принципів “Лицем до 
дитини”, педагогічних ідей Софії Русової, Марії Монтессорі, авторських методик                             
М. Єфименка, С. Овсієнко, Г. Шульги та інших, що позитивно зарекомендували себе у 
сучасній дошкільній дидактиці. В окремих ДНЗ успішно запроваджується міська програма 
“Здоров‟я дитини. 

 
Учні навчальних закладів м. Львова мають високі досягнення на Всеукраїнських та 

Міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах. У IV етапі олімпіади взяло участь 128 учнів з  
м. Львова. Загалом 40 учнів міста Львова зайняли призові місця, з них: І місце – 5 учнів,         
ІІ місце –12 учнів, III місце – 23 учні. 

Активною є участь учнів навчальних закладів м. Львова у турнірах МАН, конкурсах-
захистах науково-дослідницьких робіт, Всеукраїнському конкурсі з української мови імені П. 
Яцика, Міжнародному математичному конкурсі "Кенгуру", Всеукраїнському інтерактивному 
природничому конкурсі "Колосок", Всеукраїнському фізичному конкурсі "Левеня", 



Міжнародному конкурсі з інформатики "Бобер", Всеукраїнському інтерактивному історичному 
конкурсі "Лелека". 48 учнів міста залучені до участі в Інтернет-олімпіадах. 

З метою створення сприятливих умов для пошуку, підтримки і стимулювання 
інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в 
сучасному суспільстві, у навчальних закладах м. Львова у 2012 році проведено 15 наукових 
конференцій, конкурсів науково-дослідних робіт для учнів шкіл міста. 

Молодь Львова гідно представила наше місто на п‟єдесталі результатів зовнішнього 
незалежного оцінювання – 2012 року в Україні. 72 випускники навчальних закладів міста 
набрали по 200 балів, троє по 400 балів. 34 % випускників набрали від 173 до 200 балів з 
української мови та літератури, історії України та математики. 15 учнів Львівського фізико-
математичного ліцею-інтернату отримали 200 балів, що є найкращим результатом в Україні. 

 
Протягом 2012 року для педагогічних працівників м. Львова успішно реалізовувалися 

спеціальні програми професійного розвитку працівників освіти “Майкрософт” та “Інтел. 
Навчання для майбутнього”. Педагогічні працівники різних категорій навчальних закладів та 
установ освіти м. Львова опановували основи ефективної інтеграції сучасних комп‟ютерних 
технологій у навчально-виховному процесі. Спільно з НУ "Львівська політехніка" успішно 
реалізовується проект "Регіонально-цільова освітня мережа профільних навчальних 
закладів Львівщини за профілем комп‟ютерні науки та інформаційні технології". У рамках 
проекту проведено 2 навчальних тренінги, 2 семінари та олімпіаду з комп‟ютерних наук. У 
квітні 2012 року відбувся міський конкурс учнівських мультимедійних проектів за програмою 
"Інтел.Навчання для майбутнього".  

У Львові зареєстровано 25 шкільних музеїв, які діють у 20-ти навчальних закладах. У 
фондах шкільних музеїв зберігається 4 857 експонатів. У 2012 році відкрито музей Василя 
Стуса у НВК "СШ І ст.- гімназія міжнародних відносин" ім. В. Стуса. 

Відповідно до державної класифікації у шкільних музеях діють вісім профілів, а саме: 
історичний, краєзнавчий, мистецький, етнографічний, літературний, природничий, галузевий 
та шкільні музеї широкого профілю ("змішаного типу"). Почесне звання "Зразковий музей" 
присвоєно 3 музеям при навчальних закладах міста Львова, які досягли значних успіхів у 
підвищенні ефективності навчально-виховного процесу, формуванні та збереженні 
музейного фонду України. 

Співпраця освітян та працівників культури значно пожвавила залучення музеїв до 
навчально-виховного процесу. За сприяння музейних фахівців та педагогічних працівників 
підготовлено фільм, що презентує уроки, проведені у музеях міста Львова. 

Методистами Навчально-методичного центру освіти розроблено модельні уроки в 
музеях з біології, інформатики, хімії, математики, української мови, фізики, географії, 
англійської мови. 

Протягом 2003-2012 рр. у Львові організовано проект "Дитяча творчість у музеях". У 
рамках цього проекту проводяться міжнародний фестиваль дитячої творчості "Юні таланти 
під покровом Короля Данила" та міжнародний конкурс пленерного малюнка "Золотий 
мольберт". 25 фіналістів Міжнародного пленерного малюнка "Золотий мольберт" отримують 
золоті медалі, а троє з них – золоті мольберти з благородного металу та діамантів. 

Бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів є одним із чинників забезпечення 
доступу до якісної освіти, центром духовності, освіти, виховання підростаючого покоління. У 
загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова комунальної форми власності діє 115 
шкільних бібліотек. У 2012 році за кошти міського бюджету для поповнення шкільних 
бібліотек було придбано літературу на суму 167,7 тис. грн. Однак в умовах обмеженого 
фінансування, у більшості навчальних закладів не тільки не достатньо поповнюється 
книжковий фонд шкільних бібліотек, а й не передплачується науково-методична та 
педагогічна преса. У середньому кількість передплачених фахових видань у навчальних 
закладах становить від 15 до 18 назв, що негативно позначається на рівні поінформованості 
педагогічних працівників про новини в галузі педагогіки, психології, методики тощо. 

Аналізуючи технічний стан шкільних бібліотек, слід відзначити покращення в 
забезпеченні сучасними інформаційними технологіями, створення комп‟ютерних 



мультимедійних центрів з відповідною комп‟ютерною та проекційною технікою, забезпечення 
виходу у всесвітню мережу Internet. Зі 115 шкільних бібліотек лише 38 мають комп‟ютери, 15 
мають доступ до мережі Інтернет; 10 шкільних бібліотек ведуть електронний каталог. З 
метою покращання роботи шкільних бібліотек, підтримки і розвитку культури читання 
школярів, залучення учнів до пошуку необхідної інформації, виховання у молоді навичок 
самоосвіти та самореалізації протягом 2012 року були проведені такі масштабні 
загальноміські заходи: літературний марафон "Час читати", за участю відомих письменників, 
фестиваль дитячого читання "Найкращий читач Львова", фотоконкурс "Читаюча родина", 
фестиваль-парад літературних героїв до Дня міста Львова, соціально-культурна акція 
"Форум видавців" та "Форум видавців – дітям".  

 
У червні 2012 року при закладах освіти міста функціонувало 97 пришкільних таборів, 

у яких відпочило 18 719 дітей. Усі табори були профільні: з них половина – з поглибленим 
вивченням іноземних мов, окрім цього - екологічні, християнські (з них 4 - при храмі Різдва 
Пресвятої Богородиці на Сихові), краєзнавчі, спортивно-оздоровчі, інформаційних 
технологій. Тривалість зміни – 14 днів. Одноразове харчування за кошти батьків (8 - 15 грн.). 
Слід відзначити, що при позашкільних закладах міського підпорядкування ЦТДЮГ та 
ЛМДЕНЦ пришкільні табори відповідно мистецького та екологічного профілів діяли 24 дні. 

У підпорядкуванні управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 
міської ради знаходиться два позаміських заклади оздоровлення і відпочинку у Сколівському 
районі Львівської області: "Ватра" (с. Гребенів ) і "Старт" (с. Коростів ). На утримання цих 
закладів у 2012 році виділено з міського бюджету 1387,7 тис. грн. 

Протягом літа 2012 року організовано відпочинок у чотирьох змінах по 14 днів, що 
дало змогу відпочити і оздоровити – 887 дітей. Вартість 5-разового харчування на одну 
дитину в день у вказаних таборах становила 40 грн. І та ІV зміни – профільні: у І зміні 
відпочивали вихованці позашкільних навчальних закладів міста; у ІV зміні – вихованці 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У таборі "Старт", спільно з регіональним олімпійським 
комітетом, були проведені літні дитячі олімпійські ігри.  

 
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. Безкоштовні обіди отримували 351 дитина-сирота та діти, 
позбавлені батьківського піклування, 5432 дітей із малозабезпечених сімей; безкоштовними 
обідами забезпечені стовідсотково учні 1-4 класів (24490 дітей). Всього безкоштовне 
харчування отримували 30 273 учні вищезгаданих категорій. До контролю за станом 
харчування залучені члени батьківського комітету та члени учнівського самоврядування. На 
забезпечення харчування учнів відповідних категорій загальноосвітніх навчальних закладів 
м. Львова з міського бюджету у 2012 році було виділено 17253, 9 тис. грн. Вартість 
харчування для учнів початкової школи становила 3,8 грн., для дітей із малозабезпечених 
сімей - 7,0 грн., для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки - 8,0 грн.  

 
Протягом 2012 року значна увага приділялася роботі з дітьми соціально 

незахищених категорій. Відповідно до бази даних станом на 01.12.2012 у загальноосвітніх 
навчальних закладах м. Львова навчалося: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування - 375; дітей з малозабезпечених сімей - 316; дітей з багатодітних сімей - 4086; 
дітей з особливими потребами - 798; дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС - 153; 
дітей, які постраждали внаслідок Скнилівської аварії - 8; дітей військовослужбовців і 
працівників органів внутрішніх справ, журналістів та шахтарів, які загинули під час виконання 
службових обов‟язків - 5. 

У 2012 році проведена виплата матеріальної допомоги: дітям-сиротам та 
позбавленим батьківського піклування виділені кошти у сумі 600 грн. на кожну дитину для 
придбання шкільної форми та шкільного приладдя; матеріальна допомога у сумі 6300 грн. на 
одну дитину опікунам дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
закінчили навчання у загальноосвітньому навчальному закладі; одноразова матеріальна 



допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, в сумі 1590 грн. при 
досягненні ними повноліття.  

 
У ЗНЗ м. Львова охоплено навчанням 798 дітей з особливими потребами, 137 з них – 

із порушеннями опорно-рухового апарату. Вони навчаються у 89 загальноосвітніх 
навчальних закладах м. Львова.  

У кількох навчальних закладів м. Львова облаштовано пандуси, ліфт, кімнати гігієни, 
кабінети фізичної реабілітації, придбано портативний аудіометр для отоакустичної емісії 
(комплект) та комплект слухових тренажерів, облаштовано сенсорну кімнату для 
покращення розвитку дітей з особливими потребами. 

За сприянням партнерів з Німеччини продовжується реалізація спільного українсько-
німецького проекту щодо впровадження методики Монтессорі-педагогіки в навчальний 
процес для інтегрованого навчання дітей з психофізичними вадами. У СЗШ № 60 м. Львова 
функціонують класи для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку. 
Організація навчально-виховного процесу за методикою М.Монтессорі здійснюється і у 
дошкільних групах НВК "Садок-школа "Любисток".  

У рамках міжнародного канадсько-українського проекту "СIDА - інклюзивна освіта для 
дітей з особливими потребами в Україні" у СЗШ № 95 створено умови для навчання дітей з 
особливими освітніми потребами.  

У 2012 році органами управління освітою було проведено ряд семінарів та тренінгів в 
напрямку розвитку інклюзивної освіти у м. Львові. Продовжується співпраця з громадськими 
організаціями та волонтерами, з батьками. Крім того, спостерігається збільшення кількості 
залучених дітей з особливими потребами до участі у конкурсах, змаганнях, гуртках, секціях.  

 
Протягом року були проведені загальноміські акції з безпеки життєдіяльності: 

"Чарівна країна води", "Людина в дзеркалі безпеки", Всеукраїнський тиждень безпеки дитини. 
Львівські міські акції з пожежної безпеки: освітньо-виховна акція "Зупини вогонь ! Допоможи 
природі !", "Лицар-вогнеборець – України охоронець", Фестиваль дружин маленьких 
охоронців-рятівників "Безпека життєдіяльності до школярика", Всеукраїнський фестиваль 
дружин юних вогнеборців-рятівників, Всеукраїнська акція "Запобігти, врятувати, допомогти", 
збір-змагання юних рятувальників Всеукраїнського громадського дитячого руху "Школа 
безпеки", змагання з пожежно-рятувального спорту серед юніорів. Акції з безпеки 
дорожнього руху: "Безпека дорожнього руху – це життя", Міжнародний тиждень безпеки 
дорожнього руху, Всеукраїнський конкурс-рейд "Увага! Діти – на дорозі!", Всеукраїнський 
конкурс команд веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху (КВК ЮІР), Всеукраїнський 
конкурс загонів юних інспекторів руху, обласна акція "Дорога і діти". 

 
Християнська мораль та культура є основою усієї виховної роботи у навчальних 

закладах м. Львова. З метою виховання школярів та формування їх світогляду на засадах 
християнської моралі, культури та традицій у навчальні плани закладів освіти м. Львова 
введено предмет "Християнська етика", шкільні бібліотеки поповнені літературою духовно-
морального спрямування, церква і школа працюють разом над виховання підростаючого 
покоління. При храмах міста відбуваються щорічні дитячі фестивалі вертепів, гаївок; при 
підтримці церкви проводяться благодійні акції до Дня Святого Миколая та Великодніх свят. 
Окрім цього, проводяться міські фестивалі писанки та духовної пісні "Струни душі". 

До відзначення у 2012 році Року Йосипа Сліпого у Львівській лінгвістичній гімназії 
проведено урочисту святочну академію, присвячену 120-річному ювілею від дня народження 
Патріарха Йосипа Сліпого, навчальний семінар спільно з представниками храму Покрови 
Пресвятої Богородиці для педагогів "Діячі української церкви; відкриття мистецької виставки 
дитячих робіт на базі ЦТДЮГ; екскурсії учнів у музей Йосипа Сліпого в Українському 
Католицькому Університеті. 

Як результат, змінено орієнтацію львівської молоді в напрямі духовних вартостей і 
морального вдосконалення. 

 



Питання запобігання злочинності, недопущення жодних форм насильства серед 
дітей та підлітків, популяризації здорового способу життя, створення дієвої системи 
запобігання правопорушенням в учнівському середовищі у 2012 році були розглянуті 
управлінням освіти на міських семінарах ("Діяльність органів управління освітою щодо 
реалізації заходів з питань організації правовиховної роботи, профілактики узалежнень, 
правопорушень, дитячої бездоглядності та злочинності серед неповнолітніх" (28.03.2012 на 
базі СЗШ № 17), "Організація роботи з сім‟ями, які потрапили у складні життєві обставини" 
(26.04.2012 у приміщенні ГРА), на круглих столах з питань координації профілактичної 
роботи з дітьми в навчальних закладах за участю суб‟єктів профілактичної роботи, спільно з 
відділом у справах дітей; на розширених нарадах спеціалістів відділів освіти з питань 
виховної роботи та представників правоохоронних органів. 

Управлінням освіти: проведено моніторинг торгових точок продажу спиртних напоїв у 
радіусі 300 і менше метрів біля навчальних закладів м. Львова; керівниками навчальних 
закладів скеровані листи представникам з проханням не продавати неповнолітнім спиртних 
напоїв та тютюнових виробів; підготовлено зведену статистичну інформацію про стан 
профілактики правопорушень та бездоглядності серед учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів м. Львова за 12 місяців 2012р., погоджену з районними відділами у справах дітей та 
ВКМСД; сформовано комп‟ютерну базу учнів, які здійснили правопорушення (10 учнів у 
дев‟яти навчальних закладах), перебувають на обліку у ВКМСД (45 учнів закладів освіти), 
перебувають на шкільному обліку правопорушників у закладах освіти. 

Двічі протягом навчального року в усіх закладах освіти м. Львова відбулись Тижні 
правових знань. До їх організації були залучені громадські організації, які проводять 
інформаційно-роз‟яснювальну роботу щодо формування правової свідомості, підвищення 
правової культури учасників навчально-виховного процесу, попередження асоціальних 
проявів у поведінці дітей, виховання у школярів потреби у здоровому способі життя, а саме: 
благодійний фонд "Салюс", ГО "Молодь на роздоріжжі", центр "Підліток і сім'я", медичний 
інформаційно-консультативний центр "Погляд у майбутнє", центр медико-соціальної 
допомоги дітям та молоді "Клініка дружня до молоді" та інші. 

Спільно з координаторами Всеукраїнської освітньої програми "Розуміємо права 
людини" організувало протягом жовтня 2012р. перегляд учнями навчальних закладів міста 
мандрівної експозиції "Кожен має право знати свої права" у музеї "Тюрма на Лонцького". 

Спільно з ГО "Життя без залежності" протягом листопада-грудня 2012 року у 12 
навчальних закладах міста (СЗШ №№ 9, 62, 65,67,21,42, 43, 54, 86, НВК "школа-ліцей 
"Оріяна", СЗШ № 36, ССЗШ № 46 ім. В. Чорновола) реалізовано соціально-культурний 
проект "Зростай без залежності". 

 
З метою активізації виховної екологічної та естетичної роботи, виховання в учнів 

любові до природи спільно з Львівським міським еколого-натуралістичним центром 
проведені конкурси: на краще внутрішнє та зовнішнє озеленення закладів освіти "Зелені 
оазиси" (з 15.10.2012 по 29.10.2012), залучено 18 закладів освіти; екологічне КВК "Майбутнє 
довкілля у твоїх руках" (06.12.2012), переможцем якого стала учнівська команда СЗШ № 50 
ім. А. Макаренка; екологічну акцію "Збережемо життя ялинці", підсумком якої стала виставка 
25.12.2012 біля Ратуші – 107 дитячих робіт з 75 закладів освіти. 

З метою популяризації технічної творчості серед дітей шкільного віку Центром 
науково-технічної творчості учнівської молоді проведені 12.12.2012 міські змагання з 
початкового технічного моделювання серед школярів. У конкурсі взяли участь 12 учнівських 
команд з 10 навчальних закладів. Перемогу здобула команда учнів СЗШ № 7. 

З метою національно-патріотичного виховання протягом вересня-грудня 2012 року 
організовано: до 70-річчя УПА пісенне дійство "Зродились ми великої години", за участі семи 
хорових колективів закладів освіти спільно з управлінням культури; святковий концерт "Вони 
боролись за майбутнє України" у ЦТДЮГ за участі Петра Франка – голови 
Всеукраїнського товариства політичних в'язнів, репресованих; науково-практичну 
конференцію для педагогів-організаторів та заступників директорів з виховної роботи 
закладів освіти м. Львова "Сторінками життя героїв України" на базі ЦТДЮГ до 105-ої річниці 



від дня народження Романа Шухевича; фестиваль-конкурс "УПА – очима дітей" спільно з 
ЛМГО "Союз українок"; конкурс творчих робіт "Я з повстанського роду" спільно з                       
ГО "Український чин". 

На вшанування пам‟яті жертв Голодомору організовано уроки пам‟яті у закладах 
освіти, читацькі конференції для учнів за книгою Василя Барки "Жовтий Князь", 
загальноміську учнівську акцію "Незабудки пам‟яті", районні вечори-реквієми пам‟яті жертв 
Голодомору 1932-1933 років. 

До відзначення Року хорунжої Січового стрілецтва Олени Степанів-Дашкевич 
організовано науково-педагогічну конференцію "Сторінки життя героїв України" на базі 
Центру творчості дітей та юнацтва Галичини; уроки історії України на тему "Олена Степанів-
Дашкевич. Вона боролась за волю України"; книжково-журнальні виставки у шкільних 
бібліотеках на тему "Українці, які змінили світ: Олена Степанів-Дашкевич". 

З метою вшанування пам‟яті та на відзначення 75-річчя з дня народження відомого 
політичного діяча, літературного критика, публіциста, лідера Народного Руху України, Героя 
України В‟ячеслава Чорновола у навчальних закладах міста організовані уроки історії 
України в 11-их класах "Постать В‟ячеслава Чорновола в державотворенні України"; 
обговорення книги "Лихо з розуму"; виховні години на тему "Україна починається з тебе"; 
книжково-журнальні виставки "Дорога болю і боротьби". Окремо слід відзначити заходи, які 
проведені у ССЗШ № 46 ім. В. Чорновола, а саме: вечір пам‟яті "Його ім‟я – це символ 
перемоги", покладання учнями школи квітів до пам‟ятника політичного діяча, участь 
педагогічного та учнівського колективу закладу у Конгресі навчальних закладів імені 
В‟ячеслава Чорновола у м. Києві. 

Активними учасниками у відзначенні 100-річного ювілею Пласту були львівські 
пластуни, учні навчальних закладів міста. У зустрічі взяли участь понад 2 тис. пластунів із 
восьми країн світу: України, Канади, США, Австралії, Аргентини, Польщі, Великобританії та 
Німеччини. Місцем зустрічі було обрано Львів через те, що саме тут у 1912 році і був 
створений Пласт. 

 
У 2012 році у м. Львові функціонувало 15 позашкільних навчальних закладів, які 

впроваджували основні завдання позашкільної освіти. Охоплено позашкільною освітою у 822 
гуртках 18386 дітей. У навчальних закладах м. Львова працюють колективи, відомі далеко за 
межами Львівщини та України. 12 дитячих колективів мають звання "Народний художній 
колектив", 16 колективів мають почесне звання "Зразковий художній колектив". 

Окрім цього, у кожному навчальному закладі діють шкільні гуртки, як спортивного, 
краєзнавчого, так і мистецького спрямування. Станом на 01.01.2013 діють 664 шкільні гуртки, 
які відвідують 14 тис. дітей. Всього лише гуртками та секціями закладів освіти охоплено                
35 774 дітей, що ставить понад 54,7 % дітей, учнів навчальних закладів міста. 

Для максимального залучення дітей до занять в гуртках з 06.09 до 08.09.2012 
організовано проведення у Палаці мистецтв Ярмарку дитячого дозвілля.  

У травні 2012р. Центр дитячої творчості "Веселка" був організатором                              
VII Міжнародного фольклорного фестивалю "У колі друзів", присвяченого Дню матері. 

На базі Центру творчості дітей та юнацтва Галичини у жовтні 2012 року проведено                 
ІІ Міжнародний фестиваль-огляд дитячих та юнацьких театральних колективів "Галицька 
Мельпомена". У рамках проведення фестивалю відбулося міжнародна конференція "Діалог, 
партнерство та співпраця у сфері вільного часу" за участю представників з Польщі, 
Молдови, Чехії, Росії, Білорусії. 

Бюджетом 2012 року на утримання позашкільних навчальних закладів було виділено 
25 763 500 грн. 

У м. Львові функціонує 9 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які відвідує 3326 дітей. З 
метою забезпечення потреб дітей у ДЮСШ розвинуто 18 спортивних напрямків, а саме: 
бокс, веслування на байдарках, вільна боротьба, водне поло, дзюдо, карате, кульова 
стрільба, легка атлетика, лижні перегони, настільний теніс, плавання, спортивна акробатика, 
спортивне орієнтування, теніс, фехтування, фут зал, художня гімнастика, стрибки на 
акробатичній доріжці. Завдяки наполегливій праці у 2012 році вихованці спортивних шкіл 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82


стали чемпіонами України (Надольський Ю., настільний теніс; О. Яремко, карате), призерами 
Кубку України (Мацкевич О., боротьба дзюдо, Кузьменко Г., настільний теніс серед 
глухонімих). На Чемпіонаті України з фехтування 17 вихованців посіли призові місця, з легкої 
атлетики – 13, із спортивного орієнтування – чотири; сім вихованців зараховано до складу 
України із спортивної акробатики. 

З метою популяризації здорового способу життя та залучення дітей до різноманітних 
спортивних секцій у спорткомплексі " Динамо" було організовано і проведено щорічний 
"Ярмарок спорту". 

 
У 2012 році продовжувалася співпраця з Британською Радою, були організовані і 

проведені Кембріджські іспити з англійської мови для дітей (Young Learners English, рівнів 
Starters, Movers, Flyers). Більше 300 учнів шкіл успішно здали іспити міжнародного зразка та 
отримали сертифікати Кембріджської екзаменаційної ради. Продовжено співпрацю з 
освітянами Канади, Австрії, Франції, Німеччини, Великобританії, Польщі. У 2012 році 
відбулись двосторонні візити педагогічних працівників та учнів. У загальноосвітніх 
навчальних закладах м. Львова організовано роботу 81 євроклубу та євростудій, у яких 
задіяні 186 педагогів та 1238 учнів. Проведено загальноміський марафон навчальних 
закладів з поглибленим вивченням іноземних мов та фестиваль з нагоди відзначення Дня 
Європи. 

 
Згідно ухвали Львівської міської ради № 1142 від 10.01.2012 "Про міський бюджет              

м. Львова на 2012 рік" (із внесеними змінами) на галузь освіти затверджено за загальним 
фондом 699 723,5 тис. грн., в т. ч. на утримання ДЮСШ м. Львова затверджено                        
7643, 3 тис. грн. 

В загальному обсязі бюджету м. Львова, бюджет галузі освіти складає 30 % і є одним 
з найбільших бюджетів у порівнянні з іншими галузями. 

За 2012 рік бюджет галузі виконано на 97,4 %. У зв‟язку з недостатнім наповненням 
дохідної частини бюджету Протягом 2012 року не профінансованими залишились бюджетні 
асигнування в сумі 1831,1 тис. грн.  

На галузь освіти у 2012 році для утримання дошкільних навчальних закладів 
виділено 182254,5 тис. грн. - 26,7 % від загального обсягу бюджету галузі, загальноосвітніх 
шкіл – 435840,8 тис. грн. – 63,9 %, позашкільних закладів освіти 28527,9 тис. грн. – 4,2 %, 
утримання всіх інших типів закладів складає 5,2 % від загального обсягу виділених коштів на 
галузь у 2012 року і становить 34934, 2 тис. грн.  

Надходження до спеціального фонду бюджету становлять в основному кошти від 
батьківської плати, здачі вільних приміщень навчальних закладів в оренду, платних послуг 
та спонсорських надходжень. Таким чином, бюджетні асигнування на 2012 рік по 
спеціальному фонду затверджені в сумі 40912,2 тис. грн., з яких протягом року надійшло 
38798, 5 тис. грн. (в т. ч. у вигляді благодійної допомоги – 12934, 1 тис. грн.) 

Найбільшу питому вагу у видатках на галузь займає: заробітна плата з 
нарахуваннями – 552 683,1 тис. грн., що становить 71,1 % від загального обсягу видатків 
бюджету галузі освіти; видатки на продукти харчування складають 45178,2 тис. грн. – 6,6 % 
загального обсягу видатків; енергоносії – 94348,8 тис. грн. – 13,8 %; інші видатки – 5947,5 
тис. грн. – 0,9 % від загального обсягу видатків бюджету галузі освіти. 

Важливе значення в забезпеченні діяльності навчальних закладів має наявність 
сучасної матеріально-технічної бази. У 2012 році для проведення ремонтних робіт в 
навчальних закладах з бюджету розвитку м. Львова було виділено – 29914,43 тис. грн. 
Виконано роботи у 109 закладах на суму 9609,49 тис. грн., а саме: капітальний ремонт 
приміщень 4 навчальних закладах; капітальний ремонт покрівлі у 6 навчальних закладах; 
капітальний ремонт системи опалення у 6 закладах освіти; капітальний ремонт приміщень 
харчоблоку у 2 навчальних закладах; капітальний ремонт сантехнічних вузлів у 68 закладах; 
капітальний ремонт інженерних мереж у 5 закладах; заміна вікон у 4 закладах освіти; 
капітальний ремонт 1-го басейну; капітальний ремонт фасаду 1-го закладу; придбано 
обладнання у заклади освіти на 95,0 тис. грн. 

 



 
Аналіз витрат коштів на оплату енергоносіїв в дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладах показує, що найбільша частка витрат бюджетних коштів припадає на 
забезпечення обігріву приміщень, а тому основна увага приділялася споживанню теплової 
енергії та природного газу. Проведено моніторинг споживання енергоносіїв у 2012 році в 
порівнянні до встановленого ліміту на 2012 рік.  

За результатами 2012 року загалом по галузі досягнуто 6,2 % економії споживання 
електроегнергії відповідно до встановленого ліміту. Економія газу у 2012 році становить                
6,4 %. Споживання теплової енергії, у порівнянні до встановленого ліміту, за підсумками року 
вдалося зменшити на 0,7 %, використання холодної води зменшилось на 12,5 % в порівнянні 
до встановлених лімітів споживання. 

Заклади освіти міста взяли участь у Програмі кредитування енергоефективності 
НЕФКО. В рамках цієї програми було проведено модернізацію систем опалення 
(встановлено системи автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія) у ДНЗ №№ 
129, 169 та замінено вікна на енергоефективні у СЗШ № 84. 

 
 
Управління молоді, сім’ї та спорту 
 
Облаштування дитячих майданчиків. У 2012 році проведено роботу по 

облаштуванню у м. Львові 48 майданчиків, з них 44 – дитячих, за адресами:                            
вул. О. Венеціанова, 15; вул. Генерала М. Тарнавського, 110; вул. Сянська, 6; пл. Василя 
Вишиваного; вул. Балтійська, 21; вул. Володимира Великого, 37-вул. Тролейбусна, 6;              
вул. С. Петлюри, 2а; вул. Любінська, 96; вул. Вагонна, 7-20; вул. В. Комарова, 21;                
вул. А. Головатого, 5; вул. Ряшівська, 13-15; вул. Личаківська, 60; вул. Медової Печери, 36; 
вул. Глинянський Тракт, 147а; вул. Пасічна, 102; вул. Д. Зубрицького, 3; вул. Харківська, 29; 
вул. Чукаріна, 30; вул. Дністерська, 8; вул. Г. Хоткевича, 40-44; вул. Фр. Скорини, 16-18;            
вул. Дунайська, 6; вул. Зелена, 130; пр. Червоної Калини, 106; вул. Угорська, 25;                   
вул. Боднарська, 16 - вул. Стрийська, 53; вул. П. Полуботка, 23; вул. А. Кос-Анатольського, 
10 (СЗШ № 93); вул. Стрийська, 81; вул. Стрийська, 71 б; вул. М. Скрипника, 1-3;                    
вул. П. Панча, 10; вул. Т. Шевченка, 132-134; вул. П. Панча, 18; вул. Т. Шевченка, 364;           
вул. Д. Бортнянського, 37-43; вул. Роксоляни, 18; вул. Садова, 29; вул. Є. Патона, 31;         
просп. Червоної Калини, 68; вул. Б. Хмельницького, 243; вул. Т. Шевченка, 82;                     
вул. А. Лінкольна, 47 та 4 спортивних за адресами: вул. Замкова- вул. Смерекова;               
вул. Володимира Великого, 34; вул. Д. Чижевського - вул. Моторна вул. М. Каганця -             
вул. Г. Чечета; вул. О. Бахматюка - вул. Личаківська. 

Водночас слід зазначити, що управлінням здійснюються заходи для спостереження 
за технічним станом дитячих майданчиків, а саме здійснюється щомісячний вибірковий 
фото-моніторинг дитячих та спортивних майданчиків у всіх районах м. Львова. Виявлені під 
час моніторингу майданчиків недоліки направляються у районні адміністрації міста для 
оперативного виправлення. 

У 2012 році управлінням продовжено роботу над внесенням змін до схем розміщення 
дитячих та спортивних ігрових майданчиків на території м. Львова, результатом, якої стали 
ухвали міської ради № 1599 від 12.07.2012 та № 1945 від 13.12.2012 згідно з якими, схеми 
розміщення дитячих та спортивних ігрових майданчиків було доповнено 116 новими 
земельними ділянками. 

 
Оздоровлення за кошти місцевого бюджету. На виконання Закону України "Про 

оздоровлення та відпочинок дітей", з метою створення належних умов для відпочинку, 
оздоровлення дітей прийнято рішення виконавчого комітету від 23.03.2012 № 176 "Програму 
оздоровлення та відпочинку дітей м. Львова на 2012 рік" та затверджено дану програму 
ухвалою Львівської міської ради від 22.03.2012 №1385. 

Відпочинком та оздоровленням, першочергово, забезпечуються такі категорій дітей: 
діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; діти з малозабезпечених та 



багатодітних сімей; діти-інваліди (котрі мають здатність до самообслуговування та не мають 
протипоказань); діти, які постраждали внаслідок Скнилівської трагедії; талановиті та 
обдаровані діти – переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних 
олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання (крім дітей, які 
потерпіли від наслідків Чорнобильської катастрофи), у тому числі гуртківців установ дитячо-
юнацьких молодіжних клубів м. Львова; учасники дитячих творчих колективів та спортивних 
команд; діти, які перебувають на диспансерному обліку (не менше року); діти, батьки яких 
загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов‟язків. 

Фінансування Програми з оздоровлення та відпочинку здійснювалось за рахунок 
коштів міського бюджету м. Львова, виділених на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей 
у розмірі 513000 грн. Розпорядниками коштів у 2012 році визначено установи дитячо-
юнацьких молодіжних клубів м. Львова. 

У дитячий оздоровчий табір "Сіверянин" (Запорізька область, смт. Кирилівка) було 
скеровано 152 дитини пільгових категорій, у складі тематичної зміни з 17 червня до 07 липня 
2012 року. 

Додатково у літній період забезпечено відпочинок та оздоровлення дітей, які 
займаються в установах дитячо-юнацьких та молодіжних клубів за місцем проживання 
(УДЮМК). Організовано 6 наметових таборів на території Львівської, Івано-Франківської та 
Закарпатської областей, де відпочило близько 250 вихованців УДЮМК. На проведення 
даних таборів з міського бюджету м. Львова виділено 43000 грн.  

Управлінням молоді, сім‟ї та спорту, згідно затвердженого календарного плану на 
2012 рік програм і заходів з питань дітей, молоді та сім‟ї, надано фінансову підтримку                 
13 молодіжним та дитячим організаціям міста на проведення 35 відпочинкових таборів. 
Завдяки цьому, у літній період було забезпечено послугами відпочинку близько 1000 дітей. 

Кількість дітей пільгових категорій міста Львова, які були скеровані на відпочинок та 
оздоровлення за кошти державного бюджету - становить 84 дитини (МДЦ "Артек" (Крим) –  
47 дітей та ДП "УДЦ "Молода гвардія" (м.Одеса) – 37дітей). За кошти обласного бюджету 
забезпечено відпочинок та оздоровлення 217 дітей пільгових категорій у 13 дитячих таборах. 
Загальна кількість дітей міста Львова, що були скеровані на оздоровлення та відпочинок у 
2012 році, за кошти обласного те державного бюджетів становить 301 дитина. 

 
Реалізація Програми сприяння молодіжному житловому будівництву при наданні 

пільгових довготермінових кредитів за кошти міського бюджету м. Львова у 2012 році. У 2012 
році дія Програми регламентувалася ухвалами Львівської міської ради від 21.06.2007 № 939 
"Про порядок взаємодії міської ради з Львівським регіональним управлінням державної 
спеціалізованої фінансової установи державного фонду сприяння молодіжному житловому 
будівництву при наданні пільгових довготермінових кредитів за рахунок коштів міського 
бюджету м. Львова" та від 18.12.2007 № 1039 "Про затвердження Програми забезпечення 
житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Львова на 2007-2012 роки" та 
рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від 04.05.2012 року № 314 "Про 
затвердження списку кандидатів на отримання у 2012 році пільгових довготермінових 
кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за рахунок коштів міського 
бюджету м. Львова". 

Для молодіжних кредитів у бюджеті Львова на 2012 рік було передбачено суму у 
розмірі 4 млн. грн. у загальному фонді і 420 тис. грн. у спеціальному фонді. 

У 2012 році у списку кандидатами на отримання молодіжного довгострокового 
кредиту перебували 15 сімей. Враховуючи невиконання дохідної частини міського бюджету 
м. Львова (за підсумками року було виділено суму у розмірі 1 239 831 грн. (з них по 
загальному фонду 714 831 грн., по спеціальному фонду 525 100 грн.) та необхідністю 
першочергового фінансування захищених статей видатків у 2012 році кредити отримали 
лише дві сім‟ї. 

 
У рамках співпраці з дитячими та молодіжними громадськими організаціями (МГО) у 

2012 році, було заплановано проведення 105 заходів на суму 850000 грн. В тому числі борг 



за 2011 рік становив 24855 грн. Фактично було проведено 69 заходів, на які було надано 
фінансову підтримку на суму 493300 грн. із запланованих 830000 грн. При цьому, МГО було 
проведено 58 заходів на суму 408495 грн., УДЮМК спільно з МГО проведено 9 заходів на 
суму 57000 грн. та під егідою управління проведено 2 заходи на суму 19000 грн.  

Погашено борг за 2011 рік одній МГО в сумі 9000,00 грн. Інші організації не 
спромоглись подати документи та отримати відшкодування за 2011 рік на суму 15855,00 грн. 

Всього передбачалось надання підтримки та співпраця з 20 МГО. Практично провели 
свої заходи 15 організацій, відповідно до Календарного плану. Зокрема проведено: 49 
освітньо-виховних, оздоровчих заходів на природі, що сприяють формуванню здорового 
способу життя та фізичного гарту, у яких взяло участь 3573 особи; 5 оздоровчих вишкільних 
таборів для молоді, до яких було залучено 300 осіб; 13 культурологічних заходів, у яких 
взяло участь понад 9 тисяч учасників. 

Загалом у всіх заходах проведених МГО було охоплено понад 15 тисяч дітей та 
молоді м. Львова. Серед проведених заходів варто відзначити найбільш вагомі: "Злет на                 
г. Маківка, присвячений річниці бою січових стрільців", "Новацьке свято весни, юнацьке свято 
весни", "Фінал XIV Відкритого чемпіонату Львівської області з гри "Що? Де? Коли?", 
"Краєзнавча дослідницька мандрівка "Вирій", "Фестиваль хорового співу "Співаймо канон", 
Пластове містечко в рамках 100-ліття створення Пласту в Україні. 

Бюджетні кошти, відповідно до ухвали міської ради від 16.02.2009 № 2334 "Про 
затвердження Комплексної програми підтримки громадських організацій", скеровувались на: 
підтримку молодіжного руху, національно-патріотичного та духовного виховання молоді; 
організацію дозвілля та відпочинку дітей і молоді; підтримку творчої та обдарованої молоді; 
формування здорового способу життя та профілактику негативних явищ у молодіжному 
середовищі; підтримку студентської молоді м. Львова та її залучення до громадської 
діяльності; проведення роботи з дітьми та молоддю у клубах за місцем проживання 
(УДЮМК); реалізацію інших заходів з питань дітей, молоді та сім‟ї за погодженням з 
управлінням молоді, сім‟ї та спорту департаменту гуманітарної політики. 

 
У м. Львові функціонує 6 районних установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів 

(УДЮМК) за місцем проживання (позашкільні навчальні заклади). Для організації своєї 
роботи УДЮМК використовують 67 приміщень, в яких функціонує 75 гуртків. 

З 67 приміщень УДЮМК, 18 надано в оренду громадським організаціям для 
організації занять з дітьми та молоддю, а 16 приміщень є незадіяними, оскільки потребують 
капітального ремонту. Також для організації гурткової роботи УДЮМК використовують 6 
приміщень загальноосвітніх закладів міста Львова – 4 спортзали, 1 актовий зал, 1 кабінет. 
Роботу з дітьми та підлітками районів м. Львова організовують згідно із затвердженими 
графіками роботи 50 педагогів–організаторів. До роботи в гуртках та секціях у 2012 році було 
залучено 3 369 дітей. Установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів м. Львова у 2012 році 
було профінансовано на 2 567,4 тис. грн. 

У співпраці з дитячими та молодіжними громадськими організаціями проведено: 
Школа писанкарства; Фестивалі, конкурси – конкурс "Міс Перлина", конкурс малюнків до 
Великодня, Дитячий хоровий фестиваль "Співаймо канон", "Зимова феєрія", конкурс 
спортивних танців "Травневий вальс", конкурс малюнку на асфальті "Щасливе дитинство"; 
заходи міського рівня – Міжнародний день захисту дітей, "Святкуймо Великдень разом"; 
виставки - "Великдень очима дитини"; реалізація мистецької школи "Арт-літо". 

 
Протягом 2012 р. вихованці УДЮМКів взяли участь в 859 заходах, серед них 574 

організованих УДЮМКом: 174 заходи, присвячені релігійним і державним святам, (День 
Незалежності, День конституції, День молоді, "Найдорожча в світі мати"; пам‟ятним датам 
(Шевченківські вечори, Чорнобильської катастрофи, "Мрії зламане крило" - захід до річниці 
від дня народження Лесі Українки; 117 екскурсій історичними об‟єктами м. Львова (музей О. 
Новаківського, Національний музей ім. А. Шептицького, музей ім. І. Труша, кімнату-музей Т.Г. 
Шевченка, музей зброї "Арсенал ) та поїздок за межі міста (Почаївська та Унівська лаври, 
Крехівський, Гошівський монастир, Жовква, Свіржський замок, м. Страдч, смт. Славське 



(зимові поїздки на санки й лижі); 169 майстер-класах різного спрямування: квілінг, 
листівникарство, паперова пластика, скраббукінг, декупаж тощо; 114 спортивних турніри: 
турніри з міні-футболу серед дворових команд кожного району; теренові ігри та змагання з 
туризму; турніри з карате; першості з санного спуску, шашок, шахів, стрітболу, настільного-
тенісу, атлетичного двоборства. 

Протягом 2012 року у клубах УДЮМК проведено 64 виставки дитячих робіт. 
Педагоги-організатори УДЮМК взяли участь у реалізації міжнародного проекту "Львівське 
літо з тренером мого подвір‟я". Щовівторка педагоги УДЮМК Залізничного району 
реалізовують проект "Три години щастя", проводячи творчі заняття та майстер-класи для 
маленьких пацієнтів 5-ї лікарні. Вихованці УДЮМК також брали активну участь у традиційних 
загальноміських фестивалях та заходах: Ярмарок дитячого дозвілля, конкурс "Медівникове 
містечко-2012", програма "Європа – більше, ніж футбол", проект "Спорт і місто", фестивалі 
активного туризму та дозвілля "Манівці", Львівському міжнародному дитячому фестивалі, 
щорічному Святі Пампуха. Відкрито нові гуртки: англійської та німецької мов "Коло друзів" 
(вул. Гетьмана І. Мазепи, 13а, вул. Замарстинівська, 71), малювання (вул. Замарстинівська, 
71), оздоровчого фітнесу (вул. Т. Масарика, 12). 

У 2012 році представниками УДЮМК було проведено презентації в школах м. Львова 
представлення гуртків та секцій установ з метою залучення якнайбільшої кількості дітей та 
молоді до змістовного дозвілля за місцем проживання.  

Протягом 2012 року було проведено серію нарад стратегічного планування спільної 
діяльності владних структур, які працюють з дітьми у місті. А саме: відділу у справах дітей, 
центру соціальних служб для сім‟ї, дітей та молоді, установ дитячо-юнацьких та молодіжних 
клубів, а також представників соціально-психологічної служби львівських шкіл (соціальних 
педагогів та шкільних психологів міста). Результатом такої роботи стало формування 
механізму взаємодії цих структур у роботі з дітьми, які потребують особливої уваги та 
підтримки громади: це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з 
багатодітних та малозабезпечених сімей, діти з особливими потребами, діти із 
неблагополучних родин та груп ризику. 

У рамках цієї роботи вже другий рік поспіль в усіх загальноосвітніх середніх закладах 
міста Львова на постійній основі реалізується інформаційно-просвітницька кампанія щодо 
діяльності соціальних служб міста, зокрема у сфері роботи з дітьми. З метою інформування 
широких кіл громадськості про роботу соціальних служб та тих послуг, які вони надають 
сім‟ям з дітьми, протягом 2012 року та першого кварталу 2013 року в усіх школах міста на 
загальношкільних батьківських зборах для батьків та педагогічних колективів шкіл 
проводяться презентації основних напрямків роботи ВуСД, УДЮМК та ЛМЦСССДМ. Окрім 
інформування про те, куди людина може звернутися для отримання допомоги у певних 
ситуаціях, важливим аспектом презентацій залишається підвищення рівня громадської 
відповідальності батьків, педагогів та загалом громадськості у питаннях безпеки та захисту 
дітей як удома, так і поза ним. 

Також одним з пріоритетних напрямків управління залишається діяльність у сфері 
протидії насильству у сім‟ї, зокрема робота з особами, які чинять сімейне насильство. Так, 
спільно із Західноукраїнським центром "Жіночі перспективи" ведеться розробка програми 
психологічної та поведінкової корекції для осіб, які чинять насильство у сім‟ї, яка передбачає 
проходження такими особами цілісного курсу індивідуальної та групової когнітивно-
біхевіоральної психотерапії з визначеним організаційним та змістовним наповненням. 

Управління молоді, сім‟ї та спорту також здійснює видачу Львівському міському 
центру соціальних служб, сім‟ї, дітей та молоді бланків посвідчень багатодітної сім‟ї та 
дитини з багатодітної сім‟ї. У 2012 році видано 859 посвідчень багатодітної сім‟ї та 1 844 
посвідчень дитини з багатодітної сім‟ї. Загалом з часу видачі посвідчень у місті Львові 
видано 3 960 посвідчень багатодітної сім‟ї та 7 879 посвідчень дитини з багатодітної сім‟ї.  

 
Львівський міський центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді є 

спеціальним закладом, що забезпечує організацію та проведення соціальної роботи з 
найуразливішими верствами населення м. Львова, які перебувають у складних життєвих 



обставинах та потребують сторонньої допомоги через їх виявлення, облік та вивчення 
потреб, планування і визначення методів допомоги, надання соціальних послуг, 
забезпечення за необхідності соціального супроводу. 

На утримання Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
на 2012 рік за загальним фондом коштів міського бюджету м. Львова (КФК 091101) було 
затверджено 2016,6 тис. грн., виконання склало 1986,5 тис. грн., що становить 98,5 %.                          
З державного бюджету було виділено дотації в сумі 2292,9 тис грн., виконання склало                
516,9 тис. грн. 

Ухвалою Львівської міської ради від 14.11.2012 № 1817 з 01.11.2012 відповідно до 
наказу Міністерства соціальної політики України від 08.06.2012 № 344 чисельність Центру 
збільшено до загальної кількості 108 штатних одиниць, з них: 74 одиниці - це фахівці із 
соціальної роботи та 34 – посадові особи місцевого самоврядування. З передбачених 
додаткових 74-х посад фахівців із соціальної роботи станом на 01.01.2013 працювало 35 
осіб (прийняття фахівців із соціальної роботи здійснюється за результатами конкурсу на 
заміщення вакантних посад фахівців із соціальної роботи, порядок якого затверджено 
наказом департаменту гуманітарної політики). 

Фахівець з соціальної роботи з сім‟ями, дітьми та молоддю відповідно до 
повноважень: здійснює соціальне інспектування та оцінку потреб; планує і визначає методи 
допомоги; надає соціальні послуги; забезпечує соціальний супровід; активізує ресурси 
громади; бере участь у супервізії; проводить моніторинг та оцінку якості соціальних послуг. 

Підсумки роботи ЛМЦСССДМ в 2012 році за напрямками діяльності: 
Робота із сім‟ями, які опинилися у складних життєвих обставинах - у ЛМЦСССДМ 

кількість сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, виявлених суб‟єктами 
соціальної роботи (у т. ч. виявлених центрами та які звернулися самостійно) за 2012 рік 
складає 1327, в них дітей – 2162. На обліку у ЛМЦСССДМ кількість сімей, виявлених під час 
візитів фахівців, як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах складає 17, в них 
дітей – 32. 

Кількість та обсяги наданих соціальних послуг та їх вплив на процес подолання 
сім'ями складних життєвих обставин - у 2012 році Центром надано 10 228 соціальних послуг 
2 084 клієнтам Центру. Загальна кількість наданих фахівцями соціальних послуг (за карткою 
отримувача послуг, без забезпечення соціального супроводу) склала 252 послуги, які 
отримали 84 особи. 

Кількість проведених центрами соціальних інспектувань - загальна кількість 
здійснених ЛМЦСССДМ соціальних інспектувань за 2012 рік складає 1820. 

Соціальний супровід - загальна кількість сімей, охоплених соціальним супроводом у 
2012 році складає 63, в них 124 дитини. Під час здійснення супроводу їм надано 2520 послуг. 
Знято з соціального супроводу з позитивним результатом 28 сімей. 

Працівниками Центру у 2012 році надавались наступні індивідуальні соціальні 
послуги різним категоріям сімей та особам, які опинилися в у складних життєвих обставинах, 
а саме: оформлення (відновлення) документів - 26, отримання реєстрації - 4, вирішення 
житлово-побутових проблем, у т. ч. поліпшення житлових умов - 14, налагодження 
(відновлення) соціальних зв‟язків - 831, влаштування на навчання - 25, працевлаштування - 
9, залучено до реабілітаційних програм - 96, отримано допомогу в лікуванні, догляді - 118, 
отримано доступ до більш освітніх можливостей або соціальної активності - 460, навчено 
навичкам безпечного способу життя щодо інфікування - 153, отримано допомогу одягом, 
взуттям, продуктами харчування - 331, переадресовано (влаштовано) до закладу 
соціального обслуговування – 8. 

Також за 2012 рік до ЛМЦСССДМ надійшло 771 звернення щодо фактів скоєння 
насильства у сім‟ї або реальної загрози його вчинення.  

Окрім того, протягом 2012 року для сімей з дітьми проведено 19 тематичних заходів, 
участю в яких охоплено 3356 учасників. Це - благодійні акції, солодкі подарунки дітям, 
перегляди фільмів у кінотеатрах, організація харчових подарунків для сімей СЖО, а також 
організація для дітей Великодніх свят та Дня Святого Миколая. 

 



У 2012 році у м. Львові була створена 1 прийомна сім‟я, у яку поміщено на виховання 
та спільне проживання 2-х дітей. Загалом соціальним супроводженням спеціалістів Центру 
було забезпечено 9 прийомних сімей та 1 ДБСТ, у яких виховуються 21 дитина з числа дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Забезпечено проходження навчання 
для кандидатів в опікуни/піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі ДБСТ                      
38 кандидатів. 367 опікунам надано 1432 соціальні послуги; 472 дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, які перебувають під опікою/піклуванням, надано  
2036 соціальних послуг. 

У 2012 році проведено соціальну роботу з 5 жінками, які мали намір відмовитися від 
новонародженої дитини, їм надано 44 послуги. У результаті 4 жінки змінили своє рішення та 
залишили дитину в сім‟ї. 

У 2012 році 631 особі з проблемою інвалідності (з них 423 дитини) надано 2424 
соціальні послуги. Також протягом року для неповносправних дітей та молоді проводився 
ряд тематичних заходів, зокрема: молодіжні вечірки у клубі "Пікассо", щорічний фестиваль 
"Маленький талант великого серця", а також вечір творчості дітей та молоді з особливими 
потребами - "Таланти мають усі". 

У 2012 році пройшли підготовку в Школі волонтерів ЛМЦСССДМ 30 осіб; загальна 
кількість потенційних волонтерів, які перебували на обліку в Центрі – 151 особа; залучалися 
до діяльності Центру – 80 осіб. 

У 2012 році 69 особам, які звільнилися з місць позбавлення волі, надано 413 
соціальних послуг; 193 особам, засудженим до покарань, не пов‟язаних з позбавленням волі 
(з них 19 неповнолітніх), надано 870 соціальних послуг. 

Для пропаганди здорового способу життя серед дітей та молоді було розроблено та 
видано 6,0 тис. одиниць поліграфічної продукції рекламно-інформаційного характеру, а 
також проведено такі заходи, спрямовані на запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу, наркоманії 
та іншим негативним тенденціям серед молоді: "Не дамо обірвати мелодію життя" до 
Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІДом; семінари-тренінги для соціальних педагогів та 
практикуючих психологів закладів професійно – технічної освіти м. Львова "Подбай про 
майбутнє і майбутнє подбає про тебе"; міська акція "ВІЛ/СНІД. На перехресті доріг"; тренінг 
для підопічних Галицького, Сихівського та Шевченківського підрозділів кримінально-
виконавчої інспекції м. Львова про небезпеку зараження ВІЛ/СНІДом при неконтрольованій 
сексуальній поведінці; трансляція відеороликів з питань збереження репродуктивного 
здоров‟я, планування сім‟ї, пропаганди здорового способу життя і протидії ВІЛ/СНІДу у 
приміщенні торгового центру "Сільпо"; відеолекторій "ВІЛ-СНІД – варто знати більше" у 
Львівській філії Дніпропетровського НУ залізничного транспорту ім. Ак. Лазаряна; 
профілактичні заходи у пришкільних таборах м. Львова: 20 бесід "Профілактика негативних 
явищ в учнівському середовищі: ні алкоголю, ні тютюнопалінню, ні наркотикам, ні насиллю, ні 
злочинності"; 13 лекцій, бесід, відеолекторій "Профілактика шкідливих звичок серед молоді", 
"ВІЛ-СНІД у дітей", "Віл-СНІД: варто знати більше", "Здоров‟я дитини- профілактика 
захворювань". Для молоді з числа групи ризику проведено консультації щодо профілактики 
ВІЛ/СНІДу, ІПСШ, зловживання алкогольними напоями та заборону розпивання їх у 
громадських місцях. 

Також, Протягом 2012 року з метою цілодобового анонімного консультування 
мешканців міста, які перебувають у кризових ситуаціях, Центр долучився до забезпечення 
діяльності спеціалізованої служби "Телефон "Довіри". 

 
У 2012 році було проведено 54 спортивно-масових заходи на загальну суму 

фінансової підтримки 366204,50 грн. Серед них: VIII традиційний Фестиваль з волейболу, 
Відкритий кубок м. Львова з важкої атлетики; День без автомобіля "Дитячі вело забави" в 
рамках Європейського тижня мобільності у Львові, Кубок м. Львова з сучасного п'ятиборства, 
Кубок м. Львова з регбі серед юнаків 1995-1996 р.н., турнір "Галицька осінь", Фестиваль 
екстремальних видів спорту, Першість м. Львова з легкої атлетики серед учнів ЗОШ, 
Відкритий кубок м. Львова з легкої атлетикик "Кубок Лева 2012", Чемпіонат м. Львова зі 



скелелазіння, VI міський фестиваль активного туризму та дозвілля "Манівці", Турнір з карате 
"Lviv Open 2012" тощо. 

Основний акцент в проведенні заходів надавався популяризації здорового способу 
життя, попередження тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв (просвітницька 
робота). 

Також протягом 2012 року було надано фінансову підтримку ДЮСШ, які знаходяться 
на території м. Львова, але перебувають у підпорядкуванні ЛОО ФСТ “Україна”, ЛОО ФСТ 
“Колос”, ЛОО ФСТ “Спартак”, ЛОО ФСТ “Динамо”, Збройних сил України, на загальну суму 
88500 грн. На фінансову підтримку спортивних клубів та організацій м. Львова з міського 
бюджету було виділено 198500 грн.  

Під час проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, управлінням на 
території м. Львова організовано роботу "острівків спорту", де мешканці та гості міста мали 
змогу взяти участь у змаганнях з різних видів спорту. 

Протягом 2012 року проведено 23 турніри з міні-футболу серед дитячих команд 
Львова "Львівська копанка-2012" (в т. ч. "Шкіряний м‟яч"), зокрема, до Дня пам‟яті                                 
Є. Коновальця, Дня захисту дітей, Дня молоді, Дня Незалежності. 

Ведеться активна робота промоції спорту та активного способу життя серед 
мешканців міста. На території міста було розміщено 20 білбордів та 15 сіті лайтів із закликом 
ведення здорового способу життя. 

35 тренерів та працівників сфери фізичної культури відзначено відзначено Подяками 
міського голови. За спортивні досягнення, управлінням присвоєно 477 перших спортивних 
розряди.  

У 2012 році вручено щорічні стипендій міського голови на загальну суму 254242,21 
грн.: 84 стипендій талановитим перспективним спортсменам та тренерам; 15 стипендій 
учасникам ХХХ літніх Олімпійських ігор у м. Лондоні; 10 стипендій учасникам ХIV 
Паралімпійських ігор у м. Лондоні. 

 
Дитячо-юнацькі спортивні школи. У комунальній власності міста перебуває 11 

дитячо-юнацьких спортивних школи, з них - 9 шкіл знаходяться у підпорядкуванні міського 
управління освіти та 2 школи (ЛДЮСШ "Енергетик" та ЛДЮСШ "Олімпія") – у підпорядкуванні 
управління молоді, сім`ї та спорту. Загалом на діяльність 11 міських ЛДЮСШ протягом 2012 
року з міського бюджету було виділено 8570380,37 грн. 

ЛДЮСШ "Енергетик" культивує важку атлетику. В 2012 році в групи початкової 
підготовки ЛДЮСШ "Енергетик" було прийнято 20 учнів, 122 учні зараховано в навчально-
тренувальні групи. Спортсмени ЛДЮСШ "Енергетик" в 2012 році приймали участь в міських, 
обласних, національних та міжнародних змаганнях з важкої атлетики: Чемпіонат Світу серед 
майстрів, чемпіонат Європи серед майстрів, Чемпіонат України серед ветеранів, чемпіонати 
України серед дорослих, молоді та кадетів, у чемпіонаті Європи та Світу серед кадетів. 
Проведено дві відкриті першості ЛДЮСШ "Енергетик" присвячені 40-річчю заснування. 
ДЮСШ постійно підтримує зв‟язки з навчальними закладами: на договірній основі ведеться 
тісна співпраця з НВК "Школа-садок"Софія", ХПТУ № 64 та ПТУ № 33. 

 
ЛДЮСШ "Олімпія" культивує 3 види спорту: самбо, дзюдо, стрільба з лука. Загалом, 

у 2012 році у школі навчалося 160 дітей. ЛДЮСШ "Олімпія" підтримує тісний зв‟язок із 
загальноосвітніми школами Франківського, Залізничного, Шевченківського районів м. Львова, 
а також зі школами селища Рудно. Значну роботу школа проводить з УДЮМК Франківського 
району, ЗСШ №15 Залізничного району, Класичною гімназією при Львівському 
національному університеті ім.І.Франка. У 2012 році тренерсько-викладацьким складом 
підготовлено: майстри спорту України міжнародного класу – 1 чол.; майстри спорту України – 
2 чол.; кандидат у майстри спорту – 12 чол.; спортсменів I розряду – 16 чол.; спортсменів II, 
III та юнацьких розрядів – 112 чол. На Чемпіонаті Європи зі стрільби з лука в Данії 2012 року 
вихованки школи у складі збірної команди України Дубас Ірина та Лук‟янова Наталія посіли 
перше та третє місця. За підсумками участі у змаганнях 2012 року вихованці школи Дубас 



Ірина та Сенюк Тарас включені в основний склад збірної команди України на 2013 рік, а 
Буліга Ольга, Лук‟янова Наталія та Вінцковський Андрій – в її кандидатський склад. 

 
Чемпіонат світу серед ветеранів важкої атлетики. За активної організації управління 

молоді, сім‟ї та спорту період з 14 по 22 вересня 2012 року у м. Львові проведено 28-й 
чоловічий та 19-й жіночий чемпіонат світу серед ветеранів важкої атлетики, що відбувався 
на стадіоні "Арена-Львів". Даний чемпіонат було проведено на високому спортивному рівні 
про що свідчать безліч позитивних відгуків у світовій пресі, також його високо оцінили 
учасники змагань та відвідувачі. Загалом у змаганнях взяли участь 464 учасники (в т. ч. 60 
жінок), які представляли команди 45 країн. Під час чемпіонату встановлено 10 рекордів світу 
серед жінок та 33 рекорди серед ветеранів-чоловіків. У складі української збірної успішно 
виступили важкоатлети-ветерани Львівщини: Геннадій Юркевич, Михайло Кухарський та 
Любов Гнатова. 

 
Програма навчання плавання для дітей пільгових категорій. На виконання ухвали 

Львівської міської ради від 18.06.2009 № 2764 "Про затвердження Програми плавання у м. 
Львові на 2009-2013 роки" та ухвали від 24.05.2012 року № 1572 "Про внесення змін до 
ухвали міської ради від 18.06.2009 р. № 2764" у 2012 році реалізовано програму плавання. 
Метою даної програми є залучення до плавання учнів з числа дітей з малозабезпечених та 
багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів 
(котрі мають здатність до самообслуговування та не мають протипоказань), дітей, які 
постраждали внаслідок Скнилівської трагедії, талановитих та обдарованих дітей – 
переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, 
фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, у тому числі гуртківців установ 
дитячо-юнацьких молодіжних клубів м. Львова, учасників дитячих творчих колективів та 
спортивних команд, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або 
під час виконання службових обов‟язків. Учасниками цієї програми, у 2012, стали 1200 дітей, 
які Протягом 10 занять мали змогу навчитись плавати в Аквапарку "Пляж". 

 
ЛКП "Спортресурс". У підпорядкуванні управління молоді, сім‟ї та спорту 

департаменту гуманітарної політики перебуває Львівське комунальне підприємство 
"Спортресурс", для забезпечення роботи якого у 2012 році було виділено 349958,73 грн. На 
балансі ЛКП "Спортресурс" перебуває 16 спортивних майданчиків, в тому числі 2 сучасні 
спортивні майданчики з штучним покриттям – по вул. Тернопільській та вул. Ковельській. 
Підприємство забезпечує утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків. 

 
Відділу у справах дітей 

Станом на 01.01.2013 на обліку перебуває 620 дітей - сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, що складає 0,5 % від загальної кількості дітей у м. Львові, в т. ч.: 
187 дітей-сиріт (ДС) та 433 дітей позбавлених батьківського піклування (ДПБП). 

Протягом 2012 року 118 дітям надано статус, в т. ч.: 33 дітям-сиротам та 85 дітям, 
позбавленом батьківського піклування. З первинного обліку знято 109 дітей, з них: у зв‟язку з 
повернення батькам на виховання – 7, з усиновленням – 23, з досягненням повноліття – 79 
дітей. 

Основне завдання ВуСД - влаштування ДС та ДПБП у сімейні форми виховання – 
усиновлення, під опіку та піклування, у прийомні сім'ї та ДБСТ. 

Здійснювалася робота зі створення другого у м. Львові ДБСТ: розроблено ПКД, в 
бюджеті розвитку міста на 2013 рік передбачено кошти в сумі 1 млн. 870 тис. грн. на 
реконструкцію будинку та 180 тис. грн. на обладнання та меблі. 

З метою популяризації СФВ Протягом року проведено близько 20-ти різних заходів: 
виступи на телебаченні та радіо, радіотрансляція соціальної реклами на 5-ти радіостанціях, 
в друкованих та електронних ЗМІ. На сьогодні створено 10 сюжетів, в результаті яких 1 
дитина влаштована під опіку, стосовно 2-х дітей судом розглядаються питання щодо їх 
усиновлення. 



Найвищою формою сімейного влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої 
батьківського піклування є усиновлення. За 2012 рік судами м. Львова усиновлено 47 дітей. 
З первинного обліку районів м. Львова за рік усиновлено 23 дитини, в тому числі 1 дитину 
усиновили громадяни Італії. У 2012 році 39 сімей взято на облік потенційних усиновлювачів, 
знято з обліку 37 сімей. Станом на 01.01.2013 має підстави для усиновлення 91 дитина, на 
обліку потенційних усиновлювачів перебуває 31 сім„я. 

Протягом 2012 року влаштовано під опіку громадян 88 дітей. Станом на 01.01.2013 
року під опікою громадян знаходиться 502 дитини. 

Протягом 2012 року у м. Львові створено 1 прийомну сім'ю, у яку влаштовано 2 
дитини та 3 дитини влаштовано у ДБСТ Львівської області. Ведеться робота по створенню 
ще двох прийомних сімей, які пройшли навчання в грудні 2012 року. 

У м. Львові функціонує 1 дитячий будинок сімейного типу, у якому виховуються 10 
дітей та 9 прийомних сімей (ПС), у яких виховується 13 дітей. ВуСД здійснює матеріально-
технічне забезпечення ДБСТ, для чого з міського бюджету у 2012 році використано 22 тис. 
грн. За ці кошти проведено поточний ремонт кімнати дівчат з утепленням стелі, придбано 
DVD-плеєр, телевізор. 

Станом на 01.01.2013 у ПС виховується 11 дітей, у ДБСТ 22 дітей, що загалом 
становить 33 дитини. 

У державних закладах інтернатного типу перебуває 63 дитини, що складає 10,2 % від 
загальної кількості ДС та ДПБП. За 2012 рік з закладів вибуло (переведено) – 50 дітей. 
Влаштовано в державні інтернатні заклади 12 дітей.  

Загалом, проведеною роботою протягом року зменшено кількість дітей, які 
перебувають в державних інтернатних закладах з 72 дитини (станом на 01.01.2012) до 63 
дітей (на 01.01.2013 року). Ці діти перебувають: у будинках дитини МОЗ – 7, у дитячих 
будинках МОН – 12, у школах-інтернатах МОН – 34, у будинках-інтернатах системи 
Мінсоцполітики – 10. Крім того, ще 11 дітей старшого віку перебувають під опікою закладів 
профтехосвіти та вищих навчальних закладів, 3 дітей - у приватних закладах. 

З метою профілактики негативних тенденцій в дитячому середовищі, 
безпритульності та бездоглядності дітей, захисту їх прав та інтересів протягом 2012 року: 
проведено 143 рейди, під час яких виявлено 80 дітей; влаштовано або повернуто на 
навчання 83 дитини; поміщено до притулку для дітей СуСД ЛОДА 20 дітей; 3 дітей 
влаштовано та закінчили навчання у формі екстернату по індивідуальній програмі; 
проведено 125 лекцій; проведено 1279 індивідуальних бесід з батьками та дітьми; відібрано 
від батьків 16 дітей у зв‟язку із загрозою життю та здоров‟ю; проведено 32 перевірки в 
закладах щодо дотримання прав дітей та організації виховної роботи в навчальних закладах; 
проведено 153 засідання комісій з питань захисту прав дитини, де розглянуто 1780 питань, 
які стосуються дітей; розглянуто 943 заяви та звернення щодо житлових питань дітей, 
виявлено 6 випадків порушення житлових прав дітей. Для відновлення житлових прав дітей 
скеровано 4 позовні заяви до суду, 2 звернення в прокуратуру. В результаті відновлено 
житлові права в 2-х випадках, також попереджено незаконне відчуження житла у 24 
випадках; прийнято участь у 2097 судових засіданнях; надано адресну допомогу 134 дітям за 
не бюджетні кошти. 

За результатами 2012 року дитяча злочинність зменшилась на 14 злочинів. 
Основними видами злочинів серед дітей у м. Львові є злочини проти власності – крадіжки та 
грабежі, які складають понад 70 % від всіх злочинів. З метою профілактичної роботи 
ведеться щомісячний взаємо обмін інформацією про облік дітей між ВуСД та КМСД. 

До ВуСД Протягом року надійшло 87 звернень щодо фактів насильства в сім‟ї, у                  
8 випадках інформація про факти насильства відносно дітей підтвердилась, внаслідок чого 
10 дітей поставлено на облік. 

Підставами перебування дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, на 
обліку є: проживання дитини у сім'ї, в якій батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від 
виконання батьківських обов'язків - 85 дітей; систематичне самовільне залишення дитиною 
місця постійного проживання - 7 дітей; скоєння фізичного, психологічного, сексуального або 
економічного насилля щодо дитини в сім'ї - 8 дітей. Станом на 01 січня 2013 року на обліку 



відділів у справах дітей перебувало 100 дітей, які опинились в складних життєвих 
обставинах. Протягом 2012 року поставлено на облік 76 дітей, знято з обліку 63 дитини. Під 
соціальним супроводом ЛМЦСССДМ перебувало 3 дітей. 

Незважаючи на зменшення кількості дітей в інтернатних закладах залишаються 
актуальними прояви "соціального сирітства" - коли діти при живих батьках практично 
виховуються без їх участі. В підпорядкуванні ЛМР знаходиться два заклади інтернатного 
типу, а саме: загальноосвітня школа-інтернат № 2 (вул. Просвіти), у якій навчається 159 
дітей, з них 92 дітей мешканці м. Львова; дитячий дошкільний будинок № 1 (вул. Таджицька), 
у якому перебуває 64 дитини, з них 37 мешканці м. Львова. 

Протягом 2012 року 41 дитину батьки влаштували в інтернатні заклади, а вибуло з 
закладів всього 16 дітей. Загалом у м. Львові функціонує ще 10 закладів інтернатного типу 
для дітей з різними вадами розвитку. 

Протягом 2012 року працівниками ВуСД проведені перевірки умов утримання та 
виховання дітей у всіх закладах інтернатного типу, які розташовані на території міста 
незалежно від форми власності та підпорядкування. Результати перевірок скеровані 
відповідно до підпорядкування закладів, по одному закладу в правоохоронні органи. Крім 
того, 661 дитина вчиться в загальноосвітніх закладах міста та проживають під наглядом 
родичів, так як їхні батьки перебувають за кордоном або в іншому регіоні. 

Протягом 2012 року проведено понад 30 заходів профілактичного змісту. До заходів 
задіяні більше 1200 дітей. На всі заходи з міського бюджету використано 66 тис. грн. 

Спільно з Центром опіки сиріт УГКЦ та БФ “Малятко” реалізовано та продовжується 
пілотний проект “Духовний світ дитини”. 

 
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Результатом успішної роботи працівників управління стало те, що за дослідженням 

"Financial Times" Львів увійшов до 10-ти європейських міст майбутнього 2012/2013 в 
категоріях: "найкраща стратегія залучення прямих іноземних інвестицій" та "найбільша 
економічна ефективність ведення бізнесу". Місто запрошено на церемонію нагородження, 
яка відбулася 7 березня 2012 року у м. Канни (Франція).  

За наростаючим підсумком станом на 1 січня 2013 року у місто Львів надійшло               
1114,3 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, з них у 2012 році - 288,1 млн. дол. США. 
У цілому з урахуванням переоцінки, утрат і курсової різниці за 2012 рік у Львові відбувся 
приріст сукупного обсягу іноземного капіталу на 218,3 млн. дол. США, або на 24,4 %.  

Станом на 1 січня 2013 року кількість прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну 
особу у м. Львові склала 1484,2 дол. США, що у 2,3 рази більше від середньообласного 
значення цього показника. 

Станом на 1 січня 2013 року прямі іноземні інвестиції залучено у 725 підприємств міста 
Львова. 

Понад три чверті обсягу іноземних інвестицій забезпечили партнери з чотирьох країн: 
Кіпру – 359,8 млн. дол. США (32,3 % від загального обсягу іноземних інвестицій на кінець 
року), Польщі – 355 млн. дол. США (31,9 %), Австрії – 164,1 (14,7 %) та Британських 
Віргінських Островів – 56 млн. дол. США (5 %). 

На 1 січня 2013 року найбільш інвестованою була фінансова діяльність –                 
486,2 млн. дол. США (43,6 % від загального обсягу), промисловість – 338,3 млн. дол. США 
(21,9 %), операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 
110,2 млн. дол. США (9,9 %), транспорт та зв‟язок – 53 млн. дол. США (4,8 %), торгівля -                
68 млн. дол. США (6,1 %). 

Не зважаючи на низький рейтинг інвестиційної привабливості України загалом у                 
2012 році, визначений Європейською Бізнес Асоціацією на основі даних експертного 
опитування, у місті Львові спостерігається позитивна динаміка покращення інвестиційної 



привабливості міста, в тому числі і завдяки активній, систематичній та професійній роботі 
працівників управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій.  

Участь у реалізації "Стратегії підвищення конкурентоспроможності міста Львова до 
2015 року” за участю фонду "Ефективне управління" та американської консалтингової 
компанії Monitor Group. Працівники управління входять у Раду конкурентоспроможності та 
робочі групи по реалізації Стратегії. 

У 2012 році міська рада Львова затвердила “Стратегічний план залучення інвестицій до 
Львова до 2020 року” та “Комплексну стратегію розвитку Львова 2012-2015 рр.” у рамках 
проекту Місцевий Економічний Розвиток Міст України, який реалізовується Федерацією 
канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Канадського агентства 
міжнародного розвитку (КАМР).  

З 2010 року діє повнофункціональний інвестиційний портал міста: www.investinlviv.com. 
З 2011 році сайт діє на 4-х мовах: англійською, українською, німецькою та польською. 
Переклад порталу на іноземні мови (це коло 320 сторінок тексту) було здійснено силами 
працівників управління без використання бюджетних коштів. 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, PwC, KPMG, відгуки місцевих іноземних 
інвесторів та ін. На порталі розміщено особливо важливу для потенційних інвесторів 
інформацію про вільні виробничі площі, земельні ділянки. 

Оновлення порталу відбувається постійно, зокрема щоквартально за даними Головного 
управління статистики у Львівській області у розділах "Економічні показники", "Ринок праці" 
та "Освіта". У 2012 році відбулася повна реорганізація сайту, після якої було представлено 
нові розділи на сторінці такі як: "Нагороди", де висвітлено основні досягнення міста на 
міжнародній та національних аренах, "Актуально", де описується про співпрацю з 
міжнародними фінансовими інституціями, зокрема проекти ЄБРР, "Бізнес заходи", що 
організовуються за підтримки управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій та ін. 

Також здійснюється 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 тощо. 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 2012 році сайт відвідало 27000 
користувачів з країн: Німеччина, США, Польща, Франція, Великобританія, Австрія, Японія, 
Китай, Нідерланди, Італія та ін. 

В результаті успішного функціонування сайту налагоджено тіснішу та ефективнішу 
співпрацю з консалтинговими, юридичними, рекрутинговими компаніями, бізнес асоціаціями 
та іншими бізнес структурами. 

Вже не перший рік здійснювалася активна інвестиційна промоція 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 травні 2012 року участь у 12-му щорічному Європейському Тижні Бізнес Послуг та 
Аутсорсингу з метою представлення м. Львова у ролі експонента (Амстердам, Голландія), 
його інвестиційних проектів у сфері бізнес послуг та ІТ аутсорсингу, безпосереднього 
спілкування з потенційними інвесторами. 

У вересні-жовтні 2012 року спільно з Державним агентством з інвестицій та управління 
національними проектами України, м. Львів (єдине з українських міст) було представлене у 
рамках роуд-шоу у м. Париж (Франція) та м. Сінгапур (Сінгапур) із презентацією своїх 
інвестиційних можливостей та потенціалу міста. 

26-27 квітня 2012 року управління взяло участь в частині промоції форуму та 
запрошення партнерів для Весняного ділового форуму, 12 жовтня цього ж року виступило 
співорганізатором XIІ Міжнародного економічного форуму у Львові (фінансова участь, 
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запрошення доповідачів на секцію по співпраці міст з міжнародними інституціями та 
енергозбереження). 

Для участі у вище перелічених заходах створено нову презентацію інвестиційного 
потенціалу міста Львова (розміщена на сайті та розповсюджується через розсилку 
електронною поштою). У 2012 році використовувались існуючі матеріали, карти, диски та 
візуалізація інвестиційних проектів (земельних ділянок, території навколо стадіону) після 
актуалізації у департаменті містобудування та нарадах у міського голови. 

Роуд-шоу за кордоном через фінансові можливості перенесено на наступний рік, 
зокрема налагоджено співпрацю з ТПП з метою організації Днів Львова в містах Німеччини, 
включаючи презентацію інвестиційного потенціалу. 

Окрім цього, напрацьовано базу даних потенційних інвесторів (біля 5000 позицій), 
серед яких на постійній основі здійснюється розсилка з пропозицією до співпраці, новинами 
інвестиційного порталу та інвестиційними пропозиціями, аукціонами, конкурсами тощо. 
Управління здійснює аналітику кожного з потенційних активних чи пасивних інвесторів перед 
започаткуванням співпраці. 

У 2012 році відбулось 27 зустрічей з іноземними інвесторами. Серед них: 
Roche Polska (ІТ-центр з розробки ППЗ і технічного обслуговування в межах Roche – 

провідної дослідницької компанії в галузі охорони здоров‟я, яка спеціалізується на 
фармацевтиці і діагностиці) – відбирають ІТ компанію для спільної реалізації пілотного 
проекту (з використанням технології Salesforce.com).  

UniCall Group – щодо створення кол-центру; на випробувальний період планується 
найняти до 20 працівників, 1 груп-лідера і 1 менеджера/груп-лідера. Статус: на підготовчому 
етапі. 

FlexLink (продаж компонентів для великих виробничих компаній – конвеєрні системи, 
спеціальне обладнання; сервісне обслуговування) – щодо відкриття офісу продажів для 
обслуговування клієнтів з України і кількох сусідніх країн.  

Fujikura (виробництво запчастин для автомобілів (джгути, кабелі) - шукає виробничі 
приміщення, площею від 3000 кв. м. Кількість працівників, які компанія готова найняти – 
2500. 

Emerson Network Power в Європі - ознайомлення із інвестиційними можливостями 
Львова та Львівщини в контексті можливого відкриття виробництва в наступних сферах: 
комунікації, управління процесом, індустріальна автоматизація, інструменти та технології з 
питань збереження кліматичних умов. 

Centro Studi Architetura Ingegneria, Італія - щодо будівництва житлового будинку 
преміум класу. 

Також надходило звернення від делегата німецької економіки в Україні про можливе 
відкриття ІТ-девелопмент центру у Львові, яке розглядають потенційні інвестори, назва 
компанії не надавалась. 

 
Департамент економіки виступав 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 здійснювалася аналітика 
міжнародних компаній, які згодом були обрані для підтримки реалізації проектів банком, 
серед яких Egis Bceom International (Франція), VCDB, DREBERIS, PTV (Німеччина), 
Arzinger&Partners (Австрія), Egis bceom International (Франція), Louis Berger SAS (Франція), Ic 
Consulenten (Австрія), Ernst&Young (Великобританія). 

Окрім цього, здійснювалася активна посередницька роль у розвитку стратегічних 
інвестиційних проектів, які стимулюють вихід на ринок Львова іноземних інвесторів, зокрема: 

- спільні проекти з бельгійсько-українською девелоперською компанією TPF - щодо 
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 – Rigas 
Karte (Латвія); 



- у рамках проекту ЄБРР - проект створення центрального пункту управління дорожнім 
рухом та реалізацію проекту будівництва у Львові власних трамваїв за участі стратегічного 
партнера. Переможець – австрійська компанія Swarco, яке вже розпочала реалізацію 
проекту встановлення системи управління дорожнім рухом; 

- у рамках проекту ЄБРР - ЛКП “Львівелектротранс” розпочав реалізацію Програми 
корпоративного розвитку та провело конкурсні торги на модернізацію тягових підстанцій; 
готуються конкурсні торги на закупівлю рухомого складу та ремонту депо; 

- у рамках проекту ЄБРР - фактично завершено перший етап реалізації проекту 
реконструкції доріг і трамвайних колій по 2-му і 6-му маршрутах, готується проектна і 
конкурсна документація для оголошення конкурсних торгів на решту (7) відтинків; 

- започатковано співпрацю з NEFCO з метою залучення до 2 млн. грн. кредитних коштів 
у рамках проекту “Пільгове кредитування енергозбереження“; 

- 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 у місті Львові; 

- за фінансування GIZ розроблено ескізний проект будівництва велосипедного кільця 
навколо історичної частини Львова, розроблено проект Програми першої стадії розвитку 
велосипедної мережі та супровідної інфраструктури у Львові у 2011-2019 рр. Реалізацію 
проекту успішно розпочато та на сьогоднішній день вже прокладено 20 км. доріжок.  

 
З метою успішної реалізації проектів діяли такі робочі групи: 
- 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 група 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; 
- Робоча група щодо вивчення впровадження системи електронного квитка. 
 
На сьогодні 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 канадської програми “Демонстраційні проекти 
місцевого економічного розвитку” на суму 65 000 канадійських доларів. 

Здійснювався супровід обігу облігацій внутрішньої місцевої позик м. Львова серії А, В, 
С та підтримка кредитного рейтингу міста: 

Облігації внутрішньої місцевої позики м. Львова, першої серії (А) – 50 млн. грн. 
розміщені в липні 2007 року з відсотковою ставкою 9,45 % річних, що є найнижчим 
показником в історії здійснення випусків муніципальних облігацій в Україні, андеррайтер 
випуску – ЗАТ Акціонерно-комерційний банк “Львів”. Облігації внутрішньої місцевої позики 
серії (А) погасили 20 липня 2012 року, сплативши 50 млн. грн. 

Облігації внутрішньої місцевої позики м. Львова, другої серії (В) – 42 млн. грн. 
розміщені в грудні 2007 року з відсотковою ставкою 9,95 % річних, андерайтер випуску – BАТ 



“ВіЕйБі Банк”. Облігації внутрішньої місцевої позики серії (В) погасили 19 грудня 2012 року, 
сплативши 42 млн. грн. 

Облігації внутрішньої місцевої позики м. Львова, серії (С) – 200 млн. грн. частково 
розміщені (на суму 90 млн. грн.) в червні 2009 року з відсотковою ставкою 20 % річних, 
андеррайтер випуску – ТзОВ "Фінансова компанія "Декра". У 2011 році викуплені на суму 110 
млн. грн., на суму 90 млн. грн. розміщені в "Укрексімбанку". 

Облігації внутрішньої місцевої позики серії (Д) – відповідно до ухвали міської ради від 
01.03.2012 № 1316 випущено облігації серії Д для викупу облігацій серії С сумі 90 млн. грн., 
але так як андеррайтер ТзОВ "Фінансова компанія "Декра" не змогла їх розмістити, Львівська 
міська рада подала пакет документів для списання цінних паперів. 
 

Співпраця з компанією Standard&Poor‟s по підтримці кредитного рейтингу міста - у 
2012 році „Standard & Poor‟s” підтвердила кредитні рейтинги м. Львова: рейтинг "ССC+" за 
міжнародною шкалою та рейтинг "uaBB" за національною шкалою. Прогноз по рейтингах 
змінено з "Стабільного" на "Позитивний". 

 
З метою спрощення дозвільних процедур та створення сприятливого ділового 

клімату у 2012 році проведено 5 громадських слухань проектів регуляторних актів. Також у 
2012 році здійснено відстеженння результативності регуляторних актів: 

- ухвала міської ради від 30.12.2010 №96 "Про встановлення ставок туристичного 
збору"; 

- ухвали міської ради від 27.01.2011 № 120 "Про затвердження збору за місця для 
паркування транспортних засобів та плати за паркування транспортних засобів на території 
м. Львова"; 

- ухвали міської ради від 27.01.2011 № 121 "Про затвердження Положення про збір 
за провадження деяких видів підприємницької діяльності"; 

- ухвали міської ради від 26.07.2012 № 1675 "Про затвердження Положення про 
підготовку, організацію, проведення та оформлення купівлі-продажу у власність або надання 
в оренду земельних ділянок у м. Львові"; 

- ухвали міської ради від 26.07.2012 № 1676 "Про затвердження Положення про 
земельний сервітут та порядок визначення плати за землю при встановленні земельного 
сервітуту, а також Типових договорів про встановлення земельного сервітуту". 

На сайті міської ради у розділі "Економіка. Регуляторна політика" розміщено 
інформацію про стан прийняття регуляторних актів у 2012 рік та про порядок проходження 
процедури регуляторних актів.  

З метою вирішення проблемних питань підприємств у 2012 році організовано виїзди 
Львівського міського голови, представників департаменту економічної політики на 
підприємства: "Львівський авіаційно-ремонтний завод", ТзОВ "Пролог" ТД, ПАТ "Львівський 
інструментальний завод", ТзОВ "Техноваги", ТзОВ "ЗЮВС", молочний комбінат "Прометей", 
ТзОВ "ЦВГ Україна", ТзОВ "Українська панчішка компанія", ДП "Львівський бронетанковий 
завод", ТзОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "Електронтранс". 

Відбулися засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва 
(04.10.2012) та Ради директорів промислових підприємств (17.10.2012). 
 

У 2012 році було організовано 30 тренінгів з основ підприємницької діяльності 
"Вчимося бізнесу" (безкоштовні для учасників; кількість зареєстрованих учасників 232 особи) 
та 10 тематичних семінарів, тренінгів (безкоштовні для учасників), у яких взяли участь 727 
осіб, на теми: “Особливості трансформації фінансової звітності у звітність за міжнародними 
стандартами“, "Міжнародні стандарти якості в холодній логістиці”, “Комунікації в бізнесі ”, 
“Новації податкового законодавства ”, "Мистецтво продажів“, “Фінансові резерви фірми або 
як знайти чорну кішку в темній кімнаті? Від чого залежить ефективність бізнесу?”, 
"Автоматизація для бізнесу: переваги, затрати і ризики при впровадженні CRM системи", 
"Новий інтернет-бізнес та створення сайту для працюючого бізнесу. У чому різниця? 



Способи залучення клієнтів через інтернет“, "Самопрезентація. Вміння досягти успіху", 
"Огляд змін до Податкового кодексу. Звітуємо за 9 місяців". 

 
Здійснювалася співпраця з професійно-технічними навчальними закладами для 

забезпечення кваліфікованими працівниками львівських підприємств. 
21 травня 2012 року було проведено День кельнера. Захід щорічно організовується за 

ініціативи та у співпраці з Гільдією Рестораторів Львова, кількість нагороджених кельнерів – 
56 осіб, кількість запрошених до участі – 500 закладів ресторанного господарства. Власники 
та керівники закладів ресторанного господарства у цей день також стають кельнерами. У 
закладах ресторанного господарства пройшла акція “Подаруй кельнеру квітку”.  

12-14 червня 2012 року за підтримки Львівської міської ради у рамках 4-ї Національної 
виставки індустрії краси "Дзеркало Моди-Львів-2012" відбувся відбірковий тур Чемпіонату 
України перукарського мистецтва, нігтьової естетики та візажу "Світ краси-2012" (Львівський 
Палац мистецтв). Організатори: Спілка перукарів України, спілка перукарів Львівщини, 
експоцентр “Метеор”.  

27-29 вересня 2012 року серед навчальних закладів України відбувся конкурс 
студентів-дизайнерів одягу "Битва модельєрів-2012". Захід організовано Львівським 
коледжем легкої промисловості Київського Національного університету технологій та 
дизайну, ПрАТ "Гал-ЕКСПО" та за підтримки департаменту економічної політики. Мета 
заходу - популяризація професій легкої промисловості та підтримка талановитої молоді.  

4 жовтня 2012 року організовано профорієнтаційні заходи "Майстри моди і краси", у 
яких взяли участь 4 заклади профтехосвіти та понад 400 учнів випускних класів львівських 
шкіл. 

 
 У 2012 році у Львові відбулося збільшення обсягу реалізованої промислової продукції (12 
899,0 млн. грн.), в тому числі на 1 мешканця (17 001,5 грн.). Щоб досягнути цього 
здійснювалися такі дії: 

- було підготовлено графік виставково-ярмаркових заходів на 2012 рік та 
розміщено на сайті міської ради;  

- здійснювалася популяризація продукції львівських товаровиробників; 
- здійснювалася ведення промоційного каталогу продукції львівських 

підприємств; 
- здійснювалася підтримка маркетингової стратегії "Купуй львівське !". 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.  

- організовано конкурс дитячого малюнку "Купуй львівське !", у якому взяли 
участь 686 школярів молодших класів загальноосвітніх та дитячо-юнацьких шкіл м. Львова. 
Організовано нагородження переможців подяками Львівського міського голови, 
подарунками.  

4-7 жовтня 2012 року було організовано виставку-ярмарок "Львівський 
товаровиробник", до участі у якому залучено 64 товаровиробників Львова та області. У 
рамках виставки презентовано багатофункціональний автомобіль "Електрон" (Мультикар), 
розроблений ПАТ "Концерн-Електрон".  

Протягом 2012 року проводилась робота по залученню львівських товаровиробників 
до участі у різних заходах: Великодній ярмарок (07.04-13.05.2012); "Барвиста Україна" (14-
17.08.2012); Ярмарок товаровиробників м. Харкова (05.-18.11.2012); Різдвяний ярмарок 
(15.12.2011-15.01.2012.), Міське свято сиру та вина, Міське свято хліба, Свято "На каву до 
Львова", виставка-ярмарок "Стиль" тощо. 

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 даних у 
каталозі для будь-якого львівського підприємства є безкоштовним. 
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З метою залучення міжнародної технічної допомоги на заходи підтримки 

підприємництва взято участь у реалізації міжнародного проекту „Місцевий економічний 
розвиток міст України” (МЕРМ) та „Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого 
планування розвитку областей і міст України”- РЕОП. 

У 2012 році реалізовано спільно з БФ "Центр підтримки ініціатив" проект "Права та 
можливості жінок-підприємниць в контексті місцевої політики".  
 

З метою супроводу інвестиційних проектів, формування інформації щодо наявних в 
місті ресурсів для надання потенційним інвесторам здійснювалися: 

- моніторинг наявності вільних виробничих та складських приміщень. Станом на 
01.01.2013 наявні 9 виробничих та складських приміщень для продажу, оренди та спільної 
діяльності.  

- облік робіт з підготовки та погодження документації по земельних ділянках, що 
готуються для продажу у власність або права оренди на аукціонах; 

- ведення бази інформаційних партнерів по розміщенню повідомлень щодо продажу 
земельних ділянок на аукціоні; 

- підготовка інформації щодо наявності інвестиційних проектів підприємств м. Львова 
(8 проектів). 

 
Протягом 2012 року активно проводилась робота щодо виведення з "тіні" вже існуючих 

робочих місць, які не відображаються у статистичних даних, детінізації заробітної плати та 
покращення умов та оплати праці найманих працівників міста Львова - діяли міські та 
районні комісії з питань легалізації найманої праці, детінізації заробітної плати та погашення 
заборгованості із виплати заробітної плати. Протягом 2012 року на комісіях заслухано 1154 
керівників, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати та 4089 керівника 
підприємств з питань детінізації заробітної плати. Також здійснювалися виїзні обстеження на 
підприємства, у яких наявні порушення та керівники яких ігнорують запрошення на засідання 
районних комісій. Протягом 2012 року за участю відповідних служб здійснено 2108 виїзних 
обстежень, в результаті яких виявлено 1031 неоформлених працівників. 

З метою детінізації заробітної на підприємствах міста Львівською міською радою у 
2012 році була розроблена методика роботи із зазначенням конкретних завдань. Особливий 
наголос робився на підприємства-"мінімізатори", у яких рівень заробітної плати менший 
мінімальної, та підприємства, які декларуючи високі валові доходи виплачували низьку 
заробітну плату. В результаті з 2644 опрацьованих СПД – 322 СПД погодились підвищити 
рівень середньомісячної заробітної плати до 1200-1350 грн.; 1343 СПД – до 1350-1500 грн.; 
658 СПД – більше 1500 грн. 

Що стосується середньомісячної заробітної плати у м. Львові, то її рівень постійно 
зростає і у 2012 році становив 2765,0 грн., а темп її росту у порівняні до 2011 р. становив 
15,2 %, що більше за показник Львівської області, м. Києва та України в цілому. 

Роз‟яснювальна робота з населенням проводилась через засоби масової інформації. 
Протягом 2012 року посадовими особами Львівської міської ради було надано 3 коментарі 
для телекомпаній, 3 – для висвітлення в радіоефірі та 19 коментарів для публікацій у пресі 
та інтернет-виданнях.  

Для забезпечення тимчасової зайнятості громадян виконавчим комітетом було 
прийнято рішення "Про організацію та проведення громадських робіт у м. Львові", яким 
затверджено 31 вид громадських робіт. У 2012 році брали участь в громадських роботах 
1542 особи. Протягом 2012 року укладено 716 договорів на 2082 місця. За видами робіт – це 
благоустрій та прибирання територій населених пунктів, кладовищ, догляд з а особами 
похилого віку та інвалідами, виконання підсобних робіт, проведення позашкільної 
профорієнтаційної та психологічної роботи з учнями ЗНЗ, благоустрій, впорядкування 
територій та об‟єктів, малярно-штукатурні роботи та вантажно-розвантажувальні роботи. 

 Також у 2012 році здійснювались заходи з метою залучення до сплати філій та 
відокремлених підрозділів, які не зареєстровані у м. Львові. Так протягом року було залучено 



47 СПД, які здійснюючи діяльність у м. Львові до сплати до міського бюджету податку з 
доходів фізичних осіб. У результаті роботи з адміністрацією до бюджету міста додатково 
надійшло 9,4 млн. грн. ПДФО. 

Окрім цього Львівською міською радою проводиться відповідна робота щодо 
оптимізації надходження ПДФО до міського бюджету великими платниками. Зокрема, таких 
платників у місті 319 СПД, з яких у 122 СПД темп росту ПДФО становив менше 
встановленого Міністерства фінансів України розрахункової цифри – 21,8 %. 

Щодо заборгованості з виплати заробітної плати, то станом на 01.01.2012 загальна 
сума боргу по місту становила 38,3 млн. грн. Однак, більше 52 % - це заборгованість 
підприємств державної форми власності, заборгованість яких щомісяця зростає, а 
причинами є відсутність фінансування відповідних міністерств за виконані роботи 
підприємств-боржників. З метою погашення заборгованості із виплати заробітної плати на 
підприємствах державної форми власності м. Львова Львівською міською радою 
систематично скеровуються листи до Глави Уряду та вищі державні установи та 
міністерства щодо складної ситуації, яка склалася на даних підприємствах та врегулювання 
питання щодо виплати заробітної плати. Окрім цього, за результатами роботи листи 
постійно скеровуються до вищих організацій та міністерств шістьма районними 
адміністраціями м. Львова за підписом їх голів. Зокрема, у 2012 році таких листів скеровано 
116. 

Протягом останніх років департамент економічної політики приймає безпосередню 
участь у формуванні переліку об‟єктів, по яких плануються капітальні вкладення з 
спеціального фонду міського бюджету. 

Щорічно, на підставі пропозицій головних розпорядників, результатів пооб‟єктного 
моніторингу виконання робіт та освоєння коштів, бази даних капітальних вкладень 
проводиться формування переліку інвестиційних проектів на наступний рік з врахуванням 
пріоритетних напрямків, що дало змогу протягом 2012 року ефективно розподіляти та 
використовувати бюджетні кошти в умовах обмежених бюджетних ресурсів. Із загальної суми 
боргу 81,812 млн. грн. у 2012 році профінансовано 60,599 млн. грн. (74,07 %), з яких 45,547 
млн. грн. – погашення зареєстрованої кредиторської заборгованості, профінансовано 39,286 
( 86,2 %). 
 Загалом, протягом 2012 року з бюджету розвитку проведено видатків (профінансовано) на 
суму 130,411 млн. грн , зокрема на галузь освіти 20,774 млн. грн, охорони здоров‟я                      
4,827 млн.грн, житлове 6,495 млн. грн. та 24, 819 млн. грн. шляхове господарства. 

 
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 в рамках підготовки до Євро-
2012, а також збереження архітектурної спадщини.  

Протягом січня – грудня 2012 року здійснювався щомісячний моніторинг стану 
реалізації спільних заходів, передбачених Угодою. Відповідно до Угоди на 2012 рік з 
Державному бюджеті України було передбачено фінансування в сумі 171,3 млн. грн. на 
забезпечення стабільного водопостачання та розвитку транспорту і збереження історико-
культурної спадщини міста. Станом на 01.01.2013 року профінансовано лише будівництво та 
реконструкцію об‟єктів водозабезпечення та водовідведення (2,2 млн. грн.) та будівництво і 
реконструкцію автомобільних доріг комунальної власності (36,6 млн. грн.).  

Співфінансування спільних заходів Угоди з міського бюджету міста у 2012 році 
проведено в сумі 51,5 млн. грн., зокрема профінансовано будівництво та реконструкція 
об‟єктів водозабезпечення та водовідведення (8,3 млн. грн.), реконструкцію трамвайних ліній 
у центральній частині міста (4,2 млн. грн.), реконструкцію тролейбусних ліній (25,8 тис. грн.), 
будівництво трамвайної колії, житловий масив "Сихів" (2,5 тис. грн.), будівництво та 
реконструкцію автомобільних доріг комунальної власності (36,4 млн. грн.), проведення 
протиаварійних робіт та розроблення проектної документації на реставрацію пам‟яток 
архітектури та реставрацію пам‟яток архітектури (2,5 млн. грн.). 



Спільно з урядом Німеччини з нагоди Чемпіонату Європи з футболу UEFA EURO 2012 
реалізовано мікропроекти з покращення спортивної інфраструктури загальноосвітніх шкіл та 
інтернатів м. Львова (капітальний ремонт спортивних залів 7 шкіл) на загальну суму 7,98 
млн. грн. 

Взято участь у конкурсі інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися у 
2013 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Подано три об‟єкти 
на загальну сумі 52 856,63 тис. грн. (будівництво навчально-виховного комплексу 
"Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад І ступеня у мікрорайоні 
"Сихів-18"; реконструкція теплової мережі до ТЦ "Південна" від ТК-1113 до ТК-1118; заміна 
теплових мереж по вул. Стрийській -вул. - Я. Гашека - вул. М. Максимовича.). 

 
Головною метою діяльності департаменту економічної політики було забезпечення 

підвищення життєвого рівня мешканців міста на основі економічного зростання, підвищення 
рівня соціальних гарантій та поліпшення соціального обслуговування, стабільний розвиток 
систем забезпечення життєдіяльності міста. 

Постійне проведення аналізу виконання міського бюджету за видатками та доходами 
дозволяє спрогнозувати надходження у поточному місяці, своєчасно відкоригувати допущені 
при плануванні бюджету недоліки та закласти реальну базу для планування бюджету 
наступного періоду. 

Протягом 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 
2012 року шляхом коригування видаткової частини спеціального фонду міського бюджету 
освоїти кошти в повному обсязі. 

  
Надходження від єдиного податку становили 130,7 млн. грн., відтак місто Львів займає 

позиції після Одеси, Дніпропетровська та Донецька. Аналізуючи тенденції 2012 року щодо 
збору-перерахунку коштів за житлово-комунальні послуги, слід зазначити, що місто 
забезпечило 100 і більше відсотків збору коштів за житлово-комунальні послуги, що значно 
перевищує показники по Україні. За результатами 2012 року заборгованість мешканців за 
житлово-комунальні послуги зменшилась на 3,7 млн. грн. Львівськими комунальними 
підприємствами у 2012 році забезпечено 100 % збір коштів (утримання будинків та при 
будинкових територій – 100,5 %, водопостачання та водовідведення – 100,4 %, гаряче 
водопостачання та центральне опалення – 101,0 %), перерахунок зібраних коштів 
теплопостачальним організаціям забезпечено на 99,4 %, ЛМКП "Львівводоканал" - 101,0 %.  

У березні 2012 року в районних адміністраціях міста запроваджено алгоритм роботи з 
боржниками. Відповідно до цього алгоритму за результатами 2012 року кількість мешканців 
із заборгованістю більше 3 тис. грн. зменшилась на 1 152 осіб, заборгованість за житлово-
комунальні послуги по цих мешканцям зменшилась на 5,5 млн. грн. 

 
У сфері тарифно-цінової політики протягом 2012 року проводилась робота щодо 

аналізу та погодження тарифів на послуги, що надаються суб‟єктами господарювання на 
території м. Львова. 

У 2012 році проаналізовано та погоджено тарифи на послуги, що надають комунальні 
підприємства м. Львова (у т. ч. ті, що фінансуються з бюджету): 

1. Тарифи на послуги із забезпечення питною водою мешканців смт Рудно, що 
надаються ЛКП "ШРП Франківського району". 

2. Тарифи на послуги з використання автотранспорту та відвідування міської ратуші для 
ЛКП "Ратуша-сервіс". 

3. Калькуляції на відшкодування за прибирання проїжджої частини вулиць, газонів 
тротуарів львівськими комунальними підприємствами з обслуговування житлового фонду. 

4. Тарифи на послуги з використання автотранспорту, що надає ЛКП "Новатор-
Ремпроект". 



5. Тарифи на ритуальні та супутні послуги, що надає ЛКП "Виробничо-реставраційний 
комбінат обрядових послуг". 

6. Кошториси на вартість робіт, що виконуються ЛКП "Відділ архітектурно-проектних 
робіт та оцінки землі". 

У сфері утримання будинків та прибудинкових територій було здійснено аналіз та 
погоджено тарифи на послуги: 

1. Що надають мешканцям двадцяти чотирьох новоприйнятих житлових будинків 
львівські комунальні підприємства. 

2. Що надає ТзОВ "Галбуджитлосервіс" мешканцям шістнадцяти житлових будинків. 
3. Що надає ТзОВ "Підприємство "Світ Сервіс" мешканцям шести житлових будинків. 
4. Що надає ДП ЖЕД "Експрес-62" ПрАТ "БУ-62" мешканцям восьми житлових будинків. 
5. Що надає Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №6 ДТГО 

"Львівська залізниця" мешканцям вісімнадцяти житлових будинків. 
6. Що надає ДЖКП ДК "ЛОРТА" мешканцям восьми житлових будинків. 
7. Що надає ТзОВ РЕД "Карпатбудсервіс" мешканцям восьми житлових будинків. 
8. Що надає ТзОВ "Львівбудсервіс" мешканцям двадцяти одного житлового будинку. 
У сфері теплопостачання було здійснено аналіз та погоджено тарифи на послуги: 
1. Що надає ТзОВ "Енергетична компанія "Енергозбереження" бюджетним установам. 
2. Що надає Львівський національний університет ветеринарної медицини та біохімії 

імені С. З. Гжицького бюджетним та іншим споживачам. 
3. Що надає ВП "Будівельно-монтажне експлуатаційне управління №1" ДТГО "Львівська 

залізниця" усім категоріям споживачів. 
Для забезпечення економічно обґрунтованих тарифів, 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: 
1. ТзОВ "Вастком" (вивезення побутових відходів). 
2. ДП "Львівський бронетанковий ремонтний завод" (теплопостачання). 
3. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біохімії імені                    

С. З. Гжицького (теплопостачання). 
4. ТзОВ "Енергетична компанія "Енергозбереження" (теплопостачання). 
5. ВП "Будівельно-монтажне експлуатаційне управління №1" ДТГО "Львівська 

залізниця" (теплопостачання). 
 
Протягом було 2012 року розроблено та винесено на засідання міської ради: 
- ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють 

господарську діяльність (ухвала міської ради від 12.07.2012 № 1581); 
- ухвал (20) щодо надання пільг зі сплати податків та зборів, а також інших платежів, 

що надходять до міського бюджету м. Львова. 
 

У 2012 році проводилась робота з інвесторами (замовниками, забудовниками) 
укладено 651 договір про пайову участь на суму 45,9 млн. грн. Нараховано пені на суму - 
86,3 тис. грн. Опрацьовано 3279 наказів про оформлення права власності на об‟єкти 
нерухомого майна. 

До міського бюджету за 2012 рік інвесторами (замовниками, забудовниками) сплачено 
пайових внесків на суму 10,3 млн. грн.  

Протягом 2012 року розроблено та винесено на засідання міської ради: 
- ухвалу від 14.11.2012 № 1816 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 

09.07.2009 № 2779 та від 03.11.2011 № 869 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 
03.04.2008 №1697 "Про порядок залучення коштів інвесторів (замовників, забудовників) на 
розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Львова"; 

- ухвали (3) про звільнення юридичних осіб від сплати пайового внеску у створення та 
розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. 



 
З метою забезпечення сталого енергоощадного розвитку та раціонального 

використання енергоресурсів у місті здійснюється моніторинг споживання енергоресурсів у 
бюджетній сфері та житловому секторі, а також моніторинг споживання природного газу 
централізованими котельнями теплопостачальних організацій м. Львова. 

В порівнянні до встановленого ліміту за результатами 2012 року загалом по місту 
досягнуто економії споживання електроенергії 1212,7 тис. кВт*год. (7,3 %), тепловій енергії 
168 Гкал (0,2 %), газу 347,1 тис. куб. м (9,1 %), холодної води 69,0 тис. куб. м (11,8 %), 
гарячої води 16,9 тис. куб. м (24 %) і 2543 Гкал (37,5 %). 

Загальна економія споживання енергоносіїв за 2012 рік з врахуванням росту тарифів 
на енергоносії становить майже 6,0 млн. грн. Однак частка видатків міського бюджету за 
спожиті енергоносії у 2012 році зросла до 8,4 %, тоді як упродовж трьох попередніх років 
вона складала 6,9 %. 

На впровадження заходів з енергозбереження у 2012 році з міського бюджету міста 
виділено 8,7 млн. грн. Для реалізації заходів з енергозбереження окрім власних коштів 
(кошти міського бюджету) було залучено 1420 тис. грн. грантових коштів, а також 3 млн. грн. 
кредитних ресурсів.  

В рамках реалізації Меморандуму про взаєморозуміння між проектом "Реформа 
міського теплозабезпечення в Україні", проектом “Пільгове кредитування енергозбереження” 
компанії НЕФКО та Львівською міською радою профінансовано в розмірі 5659,0 тис. грн. 
виконання енергоефективних заходів у шести об'єктах бюджетної сфери: Комунальна 4-та 
міська поліклініка (відділення для дорослих), просп. Червоної Калини, 68; Комунальна 4-та 
міська поліклініка (відділення для дітей), просп. Червоної Калини, 57; Дошкільний 
навчальний заклад № 129, вул. Є. Коновальця, 79; Дошкільний навчальний заклад № 169, 
вул. Тернопільська, 12; Комунальна 5-а міська клінічна поліклініка, вул. І. Виговського, 32; 
СЗШ № 84, вул. Зубрівська 30. 

З метою планування капітальних видатків на заходи з енергозбереження, подано 
пропозиції щодо встановлення вузлів обліку з автоматичним погоднім регулюванням подачі 
теплоносія відносно зовнішньої температури повітря у розрізі кожного району міста: 

- Загальноосвітня Львівська лінгвістична гімназія (підпорядкована Галицькому відділу 
освіти)  

- Навчально-виховний комплекс "Школа І ступеня-гімназія" (підпорядкований 
Личаківському відділу освіти)  

- Навчально-виховний комплекс "Школа-ліцей "Оріяна" (підпорядкований Сихівському 
відділу освіти) 

- Львівська спеціалізована середня загальноосвітня школа I-ІII ступенів № 45 з 
поглибленим вивченням англійської мови (підпорядкована Франківському відділу освіти)  

- Загальноосвітня школа № 99 (підпорядкована Шевченківському відділу освіти)  
- Загальноосвітня школа № 60 (початкова школа) (підпорядкована Залізничному 

відділу освіти)  
 

Проведено енергетичну сертифікацію усіх бюджетних будівель за методологією 
кампанії Display за результатами споживання 2006-2011рр. Всього виготовлено 2568 
плакатів, з них 371 за 2012 рік.  

За підсумками 2012 року проведено повну інвентаризацію показів приладів обліку 
холодного та гарячого водопостачання, загалом обстежено 143 350 квартир, що становить 
93,2 % від загальної їх кількості. Для моніторингу реалізації холодного та гарячого 
водопостачання використовується програмне забезпечення "Нарахування комунальних 
платежів" в 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. 



З метою зменшення споживання природного газу, раціоналізації використання палива 
та оптимізації режимів роботи централізованих котелень триває співпраця з 
теплопостачальними організаціями м. Львова. Для проведення детального аналізу щодо 
споживання природного газу діючими централізованими котельнями міста здійснюється 
моніторинг (оперативна інформація щоденного збору показників використання палива) та 
контроль за споживанням природного газу у розрізі 140 котелень. Одержана інформація про 
кількість спожитого природного газу котельнями теплопостачальних організацій дозволяє 
провести порівняльний аналіз динаміки споживання відповідно до температури зовнішнього 
середовища та визначити причини недотримання температурного графіку: включення, або 
виключення котельні, незаплановані ремонтні роботи, заміна засобів обліку тощо. 

 
Участь у міжнародних проектах та проведення інформаційно - освітньої 

кампанії. 
Реалізація європейської програми “MODEL-CIUDAD”, що координується проектним 

партнером - Європейською Асоціацією Муніципалітетів ”Energie-Cites” (м. Безансон, 
Франція). Завдання: Проведення енергетичної модернізації бюджетної установи – гімназія 
“Сихівська” (проведення утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій, заміни віконних 
конструкцій, встановлення екранів у підвіконній частині стін, модернізація внутрішніх систем 
тепловикористання). Виконано: Здійснено заміну старих віконних конструкцій (1292,038 кв. м) 
на нові двокамерні енергозберігаючі склопакети (331 вікно). Завершено роботи з 
капітального ремонту системи опалення з встановленням індивідуального теплового пункту 
та системи автоматичного погодного регулювання теплоносія відносно зовнішньої 
температури.  

 
Реалізація проекту ”Пільгове кредитування енергозбереження” за підтримки Північної 

екологічної фінансової корпорації (НЕФКО). Завдання: Термореноваційні заходи з 
енергозбереженя у 6 будівлях бюджетної сфери міста Львова. У 2012 році здійснено такі 
заходи: 

- Капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж будівлі комунальної 5-ї міської 
поліклініки на вул. І. Виговського, 32 на суму 140 тис. грн. (кошти НЕФКО). 

- Капітальний ремонт будівлі комунальної 4-ї міської поліклініки (дитяче відділення) із 
заміною вікон та зовнішніх дверей на просп. Червоної Калини, 57 на суму 361 тис.грн (кошти 
проекту "Реформа міського тепло забезпечення" USAID), 

- Капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж будівлі комунальної 4-ї міської 
поліклініки (дитяче відділення) на просп. Червоної Калини, 57 на суму 177 тис. грн. (кошти 
НЕФКО) 

- Капітальний ремонт будівлі комунальної 4-ї міської поліклініки (доросле відділення) із 
заміною вікон на просп. Червоної Калини, 68 (кошти проекту "Реформа міського тепло 
забезпечення" USAID),  

Завершено роботи по облаштуванню системи опалення із вмонтуванням автоматичної 
системи погодного регулювання подачі теплоносія відносно зовнішньої температури у ДНЗ 
№ 129, ДНЗ № 169 та СЗШ № 84. Разом з тим у СЗШ № 84 завершено роботи з заміни 
віконних конструкцій. 

Зроблено повну термомодернізацію дитячого поліклінічного відділення комунальної 
міської поліклініки № 4. Встановлено 182 вікна загальною площею 435,43 кв. м, замінено 2 
дверних прорізів(центральний і запасний) площею 19,8 кв. м, та замінено 4 гаражних воріт 
загальною площею 49 кв. м. Також здійснено всі роботи по влаштуванню зовнішніх відливів 
та влаштуванню відкосів. Здійснено капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж 
будівлі. 

 
У 2012 році по напрямку "Ефективна робота львівських комунальних підприємств" 

зроблено: 
1. Здійснено аналіз фінансової звітності ЛКП. 



2. Проведені засідання комісії з розгляду основних показників фінансово-
господарської діяльності львівських комунальних підприємств. 

3. Розроблено заходи, спрямовані на покращення фінансово-господарської 
діяльності ЛКП. 

4. Прийнято участь у вдосконалення структури управління житловим 
господарством міста шляхом укрупнення ЛКП. 

5. Впроваджено побудинковий облік витрат на ремонтні роботи в житловому 
фонді в програмі "1С Бухгалтерія", створено аналітичні звіти по ремонтних роботах ЛКП 
житлового фонду в Ві-системі. 

6. Прийнято участь у розробці та впровадженні системи управління рухом по 
ЛКП "Львівелектротранс". 

 

 

 

 

Позитивний фінансовий результат ЛКП що обслуговують житловий фонд за 2012 рік – 
прибуток 0,74 млн. грн., що більше за фінансовий результат 2011 року на 0,15 млн. грн. 
Покращення фінансового результату інших ЛКП у 2012 році – зменшення збитку на 
99,49 млн. грн. Збиток за результатами 2012 року склав 7,98 млн. грн. 

ЛКП, що стали прибутковими у 2012 році:  

 2011 рік 2012 рік 

ЛКП "Ратуша-сервіс" збиток 242 тис. грн. прибуток 143 тис. грн.. 

ЛКП "Львівспецкомунтранс" збиток 146 тис. грн. прибуток 214 тис. грн. 

ЛМКП "Львівтеплоенерго" збиток 25 127 тис. грн. прибуток 21 216 тис. грн. 

ЛКП "Залізничнетеплоенерго" збиток 14 094 тис. грн. прибуток 4 727 тис. грн. 

 
ЛКП, які суттєво зменшили збиток: 

 2011 рік 2012 рік 

ЛМКП "Львівводоканал"  збиток 55 822 тис. грн. збиток 13 128 тис. грн. 

ЛКП "Львівелектротранс"  збиток 12 678 тис. грн.  збиток 4 273 тис. грн. 

ЛК АТП №1  збиток 3 836 тис. грн.  збиток 2 408 тис. грн. 

Надходження податку на прибуток комунальних підприємств до міського 
бюджету за 2012 рік склали 3,2 млн. грн. Надходження частини чистого прибутку 
комунальних підприємств до міського бюджету 2012 рік - 3,5 млн. грн.  

 
У 2012 році до бюджету міста надійшло 15356,7 тис. грн. від плати за тимчасове 

користування місцями, що перебувають у комунальній власності, для розміщення зовнішньої 
реклами, що становить 101,1 % планових надходжень. Як наслідок громада міста отримала 
додаткові кошти на покращення соціальної та матеріальної інфраструктури Львова. 
Протягом 2012 року підготовлено 216 проектів рішень та винесено на розгляд виконавчого 
комітету, з яких 193 - прийнято виконавчим комітетом. На підставі прийнятих виконавчим 
комітетом рішень видано 364 дозволи на розміщення зовнішньої реклами, внесено зміни в 
34 дозволи, скасовано 128 дозволів. 

У 2012 році закінчено роботу над розробкою перспективної схеми розміщення 
рекламних засобів. Першими опрацьовано вул. Любінську, вул. І. Виговського,                             
вул. Вітовського. До кінця 2012 року було впорядковано та уніфіковано розміщення 
великоформатної реклами на фасадах будинків в центральній частині міста. Зокрема, важкі 



щитові конструкції, замінені на легкі брендмауерні конструкції з одним сюжетом. Таким 
чином, забезпечено збереження цілісності фасадів будинків, покращено загальне враження 
від цілого фасаду. З метою збереження будинку, що є пам‟яткою архітектури                                  
вул. М. Коперника, змінено техніку виконання реклами: замість щитової конструкції нанесено 
рекламне зображення фарбами по тиньку. 

Протягом 2012 року продовжено 1544 дозволів на розміщення зовнішньої реклами. 
Протягом 2012 року продовжувала свою роботу робоча група з попереднього розгляду 
документів для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами - відбулось 82 
засідання, на яких було розглянуто 2679 проектів. 

За систематичне невиконання рекламорозповсюджувачами умов договору в частині 
плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності, було 
підготовлено та винесено на розгляд виконавчого комітету 9 проектів рішень про скасування 
дозволів на розміщення зовнішньої реклами. За 2012 рік скасовано 17 дозволів.  

 
З метою належної підготовки міста до Євро 2012 було проведено роботу з керівниками 

закладів ресторанного господарства для покращення та підвищення рівня обслуговування 
гостей та мешканців м. Львова. В результаті в більшості закладів встановлено платіжні 
термінали для зручності проведення розрахунків, для більшої зручності та комфорту 
іноземних гостей міста меню закладів перекладено кількома мовами, встановлено wi-fi, 
розширено асортимент послуг. Окрім цього, здійснено перевірки закладів ресторанного 
господарства на предмет дотримання санітарного законодавства. 

У 2012 році було відкрито 279 нових об‟єктів торгівлі та ресторанного господарства, 18 
об‟єктів сфери побутового обслуговування. Відповідно до нормативних документів міської 
ради департаментом економічної політики у 2012 році погоджено 363 режимів роботи 
стаціонарним об‟єктам торгівлі, побуту та ресторанного господарства (з них магазинів – 154, 
аптек – 48, ресторанного господарства - 56, сфери побутового обслуговування – 18). 

Видано 532 листів-погоджень на одноразову торгівлю під час проведення святкових 
акцій та виставок-ярмарків: Свято пампуха, Свято шоколаду, Свято сиру і вина, Свято хліба, 
виставки-ярмарки "Львівський товаровиробник", "Товаровиробники м. Харкова", "Шкільний 
ярмарок", IX Міжнародна стоматологічна виставка "Дентал-Україна-2012", виставка 
"ГалМЕД: Здоров‟я та довголіття-2012”, VIII ювелірна виставка-ярмарок "Еліт ЕКСПО- 2013", 
весняно - садівнича та осінньо - садівнича ярмарки, святкування Дня м. Львова, святкування 
Дня державного прапора України, акція "Mezzo Дром" - тижні музичної та гастрономічної 
культури народів світу, міжнародний джазовий фестиваль "Альфа-Джаз Фестиваль",                  
XVIIІ 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. 

 
Для впорядкування діяльності тимчасових споруд торговельного призначення та 

приведення їх до вимог чинного законодавства департаментом економічної політики 
погоджено режими роботи 282 тимчасовим спорудам. Переліки самовільно встановлених 
тимчасових споруд, систематично скеровувалися в районні адміністрації, ДПІ у м. Львові та 
СЕС м. Львова, ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області. В результаті за 2012 рік було 
демонтовано 180 тимчасових споруд.  

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 2012 року спільно з представниками районних відділів міліції, 
районних адміністрацій проведено 233 рейди, за результатами яких складено 226 протоколів 
про адміністративне правопорушення та накладено штрафних санкцій на суму 173,8 тис. грн.  

Разом з тим посилено роботу щодо контролю за дотриманням суб‟єктами 
господарювання законодавства щодо заборони продажу алкогольних напоїв неповнолітнім. 



За 2012 рік під час спільних з районними відділами міліції та районними адміністраціями 
рейдів виявлено 56 фактів продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, що не 
досягли повноліття, за результатами чого регіональним управлінням департаменту САТ ДПС 
України у Львівській області анульовано 22 ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними 
напоями та тютюновими виробами та накладено штрафних санкцій на суб‟єктів 
господарювання у розмірі 183,6 тис. грн.  

З метою ліквідації стихійної торгівлі протягом 2012 року спільно з районними 
адміністраціями, районними відділами міліції проведено 2663 рейди у місцях поширення 
стихійної торгівлі, складено 695 протоколів про адміністративне правопорушення, вилучено 
товару у 434 порушників, скеровано 521 матеріали до суду. Ліквідована стихійна торгівля за 
адресами вул. Личаківська, 185-189; вул. А. Горської; вул. Саксаганського;                                       
вул. С. Петлюри,11. Разом з тим, працівниками відділу торгівлі та районними 
адміністраціями систематично проводились зустрічі з керівниками продовольчих ринків, за 
результатами яких облаштовано близько 700 торговельних місць для реалізації 
сільськогосподарської продукції селянами.  

 
З метою дотримання в інтерактивних закладах вимог чинного Закону України “Про 

заборону грального бізнесу в Україні” проведено 206 комісійних обстежень інтерактивних 
клубів із залучення ЗМІ, скеровано 164 звернення у міліцію та інші контролюючі органи. 
Правоохоронними органами вилучено 166 одиниць комп'ютерної техніки, 13 гральних 
автоматів, відкрито 8 кримінальних справ, а власника закладу на вул. Довженка, 2 
притягнуто до кримінальної відповідальності та накладено штраф на суму 127 тис. грн.                  
У 2012 році припинило діяльність 11 інтерактивних закладів. Станом на 01.01.2013 у місті 
функціонує 49 інтерактивних закладів. 

 
Для забезпечення відкритості та прозорості процесу закупівель розпорядниками 

коштів міського бюджету на веб-сторінці міської ради (www.city-adm.lviv.ua) в розділі 
"Тендери” оприлюднено 196 річних планів та змін до них розпорядників коштів міського 
бюджету на 2012 рік згідно з формою, затвердженою наказом Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України, 1022 оголошення про проведення загальнодержавних торгів та 
760 про їх результати, а також 258 оголошень про проведення місцевих торгів та 258 про їх 
результат. У 2012 році працівниками сектору тендерних закупівель здійснено перевірку 538 
документацій конкурсних торгів та 200 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; 
- 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. 

 
За період 2012 року вдалося забезпечити фактичні надходження до міського бюджету 

як від оренди так і від приватизації комунального майна в загальній сумі 82 958 тис. грн.  
Бюджет розвитку м. Львова у 2012 році отримав від приватизації майна                               

59 624 тис. грн.  
При цьому, від приватизації способом конкурсу та аукціону місто одержало                     

11 171 тис. грн., що складає більше 18 % цьогорічних надходжень до бюджету, тоді як 
раніше ця частка не перевищувала і 10 %. При цьому, ціна продажу деяких об‟єктів у 
порівнянні зі стартовою зросла у 2-2,5 рази, а сума, виручена від їх продажу у порівнянні з 
минулим роком – у 10 разів.  

http://www.city-adm.lviv.ua/


- надходження до загального фонду міського бюджету від оренди майна склали                 
23 334 тис. грн., рівень виконання планового показника – 70 % від доведених 33 394 тис. грн. 
Основними причинами, що зумовили нижчий від запланованого рівень надходжень за даним 
видом поступлень, є те що: 

- при плануванні його розміру на 2012 рік було взято до уваги прогнозований показник 
інфляції 10 %, а фактично спостерігалася дефляція на рівні 0,2 %. Власне цим 
обґрунтовується різниця в 3 617 тис. грн.; 

- вибуття об‟єктів оренди у зв‟язку із їх приватизацією, що в свою чергу призвело до 
зменшення нарахувань на 5 419 тис. грн. (без врахування різниці, зумовленої дефляцією). 
При цьому, слід врахувати те, що протягом звітного періоду 12 266 тис. грн. від оренди 
надійшло безпосередньо на рахунки шкіл, лікарень, поліклінік, інших закладів, установ та 
організацій культури, освіти та охорони здоров‟я - як балансоутримувачів об‟єктів. Ці кошти 
використовуються ними для особистих потреб, додатково до фінансування, передбаченого з 
бюджету міста.  
  Окрім цього, протягом 2012 року на 17 653 тис. грн. поповнився державний бюджет - 
внаслідок сплати податку на додану вартість від сум, отриманих містом в якості орендної 
плати та оплати покупців за придбані ними об‟єкти комунальної власності. 

Хоча у 2012 році спостерігався вплив рецесивних явищ на ринок нерухомості, що було 
обумовлено рядом факторів, фактично вдалося не допустити критичного зниження рівня 
надходжень, а втримати його майже на рівні минулого року.  

При цьому, надходження від продажу майна спільної сумісної власності 
територіальних громад Львівської області за 2012 рік склали 5 458,4 тис грн., а показник 
надходжень від приватизації державного майна у Львівській області склав 920, 13 тис. грн.  

Загальна сума доходу від оренди комунального майна за 2012 рік на 1 мешканця 
міста в середньому склала 32,27 грн. При цьому аналогічні показники по місту Києву –                
25,9 грн., Донецьку – 18,7 грн., Запоріжжі – 22,7 грн., Дніпропетровську – 12,8 грн. , Одесі – 
7,5 грн.  

Станом на 01.01.2013 площа приміщень комунальної власності, що перебувають в 
оренді за 2279 договорами, складає 314 815,4 кв. м. В тому числі 164 699,6 кв. м згідно                        
844 договорів оренди знаходилося у користуванні бюджетних установ та львівських 
комунальних підприємств, 39 316 кв. м за 285 договорами знаходяться на балансі закладів 
установ та організацій освіти, охорони здоров‟я, культури. З іншими суб‟єктами 
господарювання, орендна плата яких встановлена згідно чинної на момент укладення 
договору оренди Методики розрахунку орендної плати складає 1150 договорів оренди на 
загальну площу 110 802,4 кв. м. 

У 2012 році середньомісячні надходження коштів за користування орендарями 
об‟єктами нерухомого майна територіальної громади міста склали 2203 тис. грн.  

За результатами проведення конкурсів видано 64 накази про передачу в оренду 
вільних об‟єктів, в тому числі за результатами комерційного конкурсу – 31, некомерційного – 
33, загальна площа яких складає 3 825,0 кв. м. Сума нарахувань за користування 
приміщеннями, переданими в оренду на конкурентних засадах, перевищила 78 тис. грн. в 
рік.  

На виконання ухвал Львівської міської ради оформлено 135 договорів оренди об‟єктів, 
сумарна площа яких рівна 132 227,71 кв. м., нарахування орендної плати по яких складає 
589, 593 48 тис. грн. без ПДВ в місяць. 76 ухвал прийнято з нарахуванням орендної плати в 
розмірі 1 гривня в рік, загальною площею 77 979,80 кв. м.  

Протягом 2012 року переукладено 491 договір оренди, загальна площа об‟єктів за 
якими склала 66 295,9 кв. м.  

У 2012 році 16-ма ухвалами Львівської міської ради прийнято рішення про 
приватизацію 94 об‟єктів нерухомого майна. Більшість об‟єктів - 65 вирішено приватизувати 
способом викупу, 22 – способом конкурсу, 7 – продати з аукціону.  

Протягом 2012 року забезпечено приватизацію способом викупу 82 окремих об‟єктів 
нерухомого майна загальною площею 10 151,5 кв. м. Способом конкурсу приватизовано 7 



об‟єктів площею 222,8 кв. м. Внаслідок проведення аукціонів приватизовано 5 об‟єктів 
площею 1 087,6 кв. м.  

Слід зазначити, що у 2012 році порівняно з 2011 роком в 1,2 рази зменшилась частка 
приватизованих площ на першому поверсі, в 1,8 рази збільшилась частка приватизованих 
приміщень на другому поверсі і вище, і незначно збільшилась частка приватизованих площ з 
категорії "інше" (з 34 % до 37 %). Середня вартість продажу 1 кв. м за укладеними 
договорами купівлі-продажу окремо визначеного індивідуального майна збільшилась                       
у  2012 році та склала 4 875,2 грн. за кв. м, що можна пояснити значним зростанням ціни 
продажу комерційно привабливих об‟єктів на аукціоні.  

Частка площ по поверховості у загальній площі приватизованих протягом 2012 року:   
1-й поверх – 4 246,8 кв. м, 2-й і вище – 2 974,1 кв. м, інше – 4 241,0 кв. м. 

Станом на 01.01.2013 на стадії виконання знаходилося 3 договори купівлі продажу 
окремих об‟єктів нерухомого майна загальною площею 317,9 кв. м сумарною вартістю                      
975,1 тис. грн. без ПДВ. Дебіторська заборгованість покупців згідно зазначених договорів 
купівлі–продажу становила 975,1 тис. грн.  

На початок 2012 року в 1,2 рази меншою ніж 2011 року була кількість об‟єктів, по яких 
проводилася передприватизаційна підготовка, а саме 41 об‟єкт, в тому числі                                  
23 - приватизація способом викупу, 9 - способом конкурсу та 9 - продаж з аукціону. 
Прогнозована оціночна вартість зазначених об‟єктів складала 30 580,0 тис. грн. без 
врахування ПДВ. На розгляді перебувала 81 заява про приватизацію об‟єктів способом 
викупу прогнозованою вартістю 36 263 тис. грн.  

Протягом 2012 року забезпечено проведення оцінки та рецензування звітів                           
по 494 об‟єктах нерухомого майна. В тому числі по 377 - з метою оформлення договорів 
оренди та по 117 - з метою відчуження майна. Загальна площа оцінених об‟єктів складає 
48,42 тис. м. кв. Загальна оціночна вартість - 226 054 тис. грн., в т.ч ПДВ.  

Організовано 13 конкурсів з відбору суб‟єктів оціночної діяльності на право 
проведення оцінки комунального майна по 110 об‟єктах приватизації та 97 об‟єктах оренди. 

Хоча ринок комерційної нерухомості у 2012 році не зазнав принципових змін у 
порівнянні з попереднім роком і надалі перебував у кризовому стані, середній рівень 
оціночної вартості метра квадратного як об‟єктів оренди, так і об‟єктів приватизації, 
незалежно від їх розміщення, у 2012 році характеризувався зростанням на 11 %                                
(до 4 668 грн/м.кв., в т. ч. ПДВ – у 2012). 

За період 2012 року забезпечено здійснення перевірки та візуалізацію 1 355 об‟єктів, 
матеріали яких слугували в подальшому для забезпечення об‟єктивного розгляду звернень 
громадян та юридичних осіб, оформлення права власності за територіальною громадою 
міста, прийняття рішень щодо управління майном.  

Підготовлено 553 повідомлення про припинення договірних зобов‟язань, що спонукало 
орендарів вчиняти відповідні дії з метою приведення договірних зобов‟язань у відповідність 
нормативно-правовим та розпорядчим актам.  
  Прийнято 6 931 рішення про приватизацію державного житлового фонду та оформлення 
права власності щодо об‟єктів нерухомого майна на території міста. При цьому у 2012 році 
значно зросла кількість об‟єктів, на які право власності оформлялось наказами управління 
комунальної власності (з 2 450 до 3 237).  

Протягом 2012 року підготовлено та передано в органи прокуратури проекти позовних 
заяв та матеріали для звернення із позовами до 101 боржника про стягнення заборгованості 
зі сплати орендної плати на загальну суму 8 725,37 тис. грн. Прийнято участь в 1598 судових 
засіданнях. За результатами розгляду позовів судами винесено 65 рішень про стягнення 
заборгованості на користь управління комунальної власності на загальну суму 5 948,43 тис. 
грн. Станом на 01.01.2013 на розгляді в судах різних інстанцій перебуває 306 справ, в тому 
числі на предмет стягнення дебіторської заборгованості з боржників – 37. На стадії 
виконавчого провадження перебуває 86 рішень суду. Протягом 2012 року забезпечено 
скерування в органи Державної виконавчої служби 80 виконавчих документів про стягнення 
заборгованості зі сплати орендної плати на загальну суму 6 299,72 тис. грн. На виконання 
рішень суду відповідачами-боржниками у добровільному порядку та внаслідок вчинення 



виконавчих дій сплачено на рахунки управління комунальної власності 592 357,7 грн. За 
наслідками судових проваджень відповідачами-боржниками вивільнено 12 об‟єктів 
загальною площею 1 022,7 кв. м. 

 
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ "ЄВРО 2012"  
 

За 2012 рік відповідно до основних завдань було виконано наступне: 
1) Впроваджено: 
- концепцію мобільності приймаючого міста Львова (План мобільності); 
- матеріали операційного транспортного забезпечення Чемпіонату і Системи 

моніторингу операційного планування "Транспортний Трекер"; 
- частково "Концепцію транспортного сполучення м. Львова з містами додаткового 

розміщення під час Чемпіонату" (міста-супутники Трускавець та Моршин); 
- "Концепцію півторакілометрової 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. 

- план 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); 

- операційний план ДАІ протягом Чемпіонату, у якому було визначено місця 
розташування постів особового складу ДАІ, в прилеглій до стадіону території і в центральній 
частині міста (в матчеві та у не матчеві дні), а також їх дислокація вздовж маршрутів руху 
сім‟ї УЄФА і VIP гостей. 

- "систему тимчасових вказівників ЄВРО 2012 у приймаючому місті Львові", яка 
включала розробку плану дислокації вказівників "ЄВРО 2012" на вулицях міста і вивчення 
умов щодо їх кріплення на придорожних об‟єктах, а також, безпеосереднє, встановлення 
здіно цього плану. 

- план роботи громадського транспорту у дні проведення матчів для основних 
напрямків переміщення вболівальників у місті, зокрема Аеропорт – Центр, Аеропорт – 
Стадіон, Центр – Стадіон, Стадіон – Залізничний вокзал, Центр – Залізничний вокзал;  

- маршрутну мережу руху додаткових автобусів ("шатлів") у дні проведення матчів 
Турніру, з метою підсилення перевізної здатності громадського транспорту; 

- план перекриття вулиць у центральній частині міста для організації пішохідної 
зони у дні проведення матчів та безпечного функціонування офіційної фан-зони на просп. 
Свободи; 
- план перекриття вулиці Стрийська і Шота Руставелі (від пл. Петрушевича до "Кільцевої 
дороги") за 4 год. до початку матчів, для забезпечення якісного і комфортного перевезення 
вболівальників громадським транспортом. 
 
2) Розроблено: 
- інформаційні матеріали 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); 
- інструкційні матеріали для волонтерів про транспортне забезпечення в приймаючому місті 
на період Чемпіонату; 
- інформаційні матеріали для вболівальників і гостей міста про транспортне обслуговування 
в приймаючому місті у дні проведення матчів; 
- звіт про систему тимчасових вказівників "ЄВРО 2012" в приймаючому місті; 



- звіт про підготовку та реалізацію транспортного обслуговування під час ЄВРО 2012 в 
приймаючому місті Львові; 
- ряд проектних рішень (з використанням програмного середовища VISUM) щодо оцінки 
завантаження вулиць рухом при перекритті вулиць на ремонтні роботи, зміні в організації 
руху транспортних потоків, організації паркування тощо. 
 
3) Прийнято участь в організації: 
- урочистої церемонії "100 днів до ЄВРО 2012" (29 лютого 2012 року) 
- урочистої церемонії "Кубок ЄВРО 2012 у Львові" (23 травня 2011 року) 
- урочистої церемонії відкриття Фан-зони (8 червня 2011 року); 
- проведення фінальних матчів ЄВРО 2012 на стадіоні "Арена Львів" (9;13;17 червня 2012р.); 
- заходів велоперегони "Велосипедом на роботу" 

 
Департаментом "ЄВРО 2012" із залученням співробітників ГУ МВС України та УСБУ у 

Львівській області проведено моніторинг офіційних місць (готелі "Леополіс", "Дністер", 
"Нобіліс", стадіони "Арена-Львів" та "Скіф"). За результатами моніторингу уточнено 
розрахунки сил та засобів МВС, МНС, СБУ, медицини, волонтерів та стюардів для 
забезпечення безпеки на об‟єктах, внесено зміни та доповнення до існуючих паспортів 
безпеки. Уточнено схеми розстановки сил та засобів безпеки на об„єктах. Визначено місця 
роботи об„єктових штабів з питань безпеки та правопорядку, їх персональний склад. 

Прийнято участь у нарадах з питань організації руху транспорту та пішоходів у 
приймаючих містах під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з 
футболу, під час яких проводились практичні консультації з питань Концепції організації 
дорожнього руху.  

Прийнято участь у проведенні командно-штабних та тактико-спеціальних навчань із 
органами СБУ та МВС щодо дій можливого терористичного впливу на об„єктах, задіяних до 
проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу. 

Спільно з представниками ГТУ МНС України в Львівській області, управління з 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР здійснено комплекс заходів 
щодо визначення можливих місць розгортання пунктів санітарної обробки у разі виникнення 
надзвичайної ситуації пов‟язаної із небезпечними речовинами на стадіоні "Арена-Львів", 
території офіційної фан-зони "Проспект Свободи" та масовими ураженнями людей. За 
результатами відпрацьовано схеми, які погоджені першим заступником міського голови, 
директором з експлуатаційних питань будівництва стадіону в частині, що стосується "Арени-
Львів" та затверджені начальником ГУ МНС України в Львівській області.  

Прийнято активну участь у роботі Львівського регіонального Міжвідомчого 
координаційного штабу з питань безпеки та правопорядку.  

Одним із основних завдань було планування забезпечення безпеки та правопорядку 
офіційної фан-зони "Проспект Свободи", з цією метою: 

- розроблено Концепцію забезпечення безпеки та правопорядку в офіційній 
фан-зоні "Проспект Свободи" під час проведення у Львові фінальної частини чемпіонату 
Європи 2012 року з футболу. У Концепції представлено детальні розрахунки залучення сил 
та засобів із забезпечення безпеки та правопорядку у фан-зоні. У розробці Концепції 
прийняли участь фахівці обласних управлінь МВС, СБУ, МНС, управління охорони здоров‟я, 
управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛьвМР, ЛКП "Агенція з 
підготовки міста Львова до ЄВРО 2012"; 

- проведено обрахунки потреби кількісного складу волонтерів та 
представників охоронної структури щодо забезпечення безпеки на час роботи офіційної 
фан-зони "Проспект Свободи", розроблено та погоджено схеми розстановки сил та засобів; 

- розроблено, погоджено із зацікавленими структурами та доведено до всіх 
задіяних у забезпеченні безпеки фан-зони організацій: 

1. "План евакуації офіційної фан-зони "Проспект Свободи"; 
2. "План дій при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пожеж, інших небезпечних подій 

природного чи техногенного характеру на Офіційній Фан-зоні "Проспект Свободи"; 



3. Правила користування камерою схову Офіційної Фан-зони "Проспект Свободи"; 
4. Правила поведінки під час проведення заходу "Офіційна фан-зона турніру УЄФА ЄВРО 

2012" у м. Львові; 
5. Концепцію акредитації на фан-зоні; 
6. Українсько-англійський розмовник для служби охорони фан-зони; 
7. Тексти оповіщення про евакуацію. 

- проведено спільне навчання сил і засобів безпеки та волонтерів на 
офіційній фан-зоні"Проспект Свободи". Результатом навчання було: набуття практичних 
навичок службою охорони фан-зони та волонтерами з виконання визначених обов‟язків 
щодо забезпечення безпеки, правопорядку, гостинності та інформаційної підтримки 
відвідувачів фан-зони, забезпечення взаємодії під час спільного виконання обов‟язків між 
службою охорони, волонтерами, медичними працівниками. 

- прийнято участь у ряді робочих зустрічей з питань організації проекту 
офіційної фан-зони за участю експертів УЕФА.  

- надано методичну та практичну допомогу ЛКП "Агенція з підготовки міста 
Львова до ЄВРО 2012" з проведення тендерних процедур по наданню послуг з охорони на 
території офіційної фан-зони. За результатами проведення процедури державної закупівлі 
право здійснювати дані функції було надано Державній службі охорони при ГУ МВС України 
у Львівській області, яка є самостійним госпрозрахунковим підприємством.  

 
Протягом проведення фінальної частини ЄВРО 2012 посадові особи приймали 

активну участь у діяльності обласного штабу з питань безпеки та правопорядку під час 
проведення матчів фінальної частини чемпіонату. Безпосередньо організовано роботу 
Об'єктового оперативного штабу із забезпечення безпеки та правопорядку офіційної фан-
зони "Проспект Свободи". 

Організовано координацію сил безпеки та правопорядку у офіційній фан-зоні 
"Проспект Свободи". Організовано щодобовий збір та аналіз інформації щодо 
функціонування фан-зони.  

Робота на проектом офіційної фан-зони тривала понад два роки. Для організації 
офіційної фан-зони спеціально збудували електромережу виключно для потреб 
функціонування її внутрішньої інфраструктури. Окрім того, під час реалізації проекту було 
докладено максимум зусиль для забезпеченя максимальної зручності та безпеки 
вболівальників та гостей міста.  

 
 

Кількісні та якісні показники роботи фан-зони з точки зору безпеки: 
Кількість відвідувачів за час роботи фан-зони  447 тис. чол. 
Максимальна кількість відвідувачів одночасно  35 тис. чол. 
Залучення служби охорони    21195 людино*год. 
Залучення міліції     300 чол. щодобово 
Залучення медицини    17 чол. щодобово 
Затримано правопорушників    8 чол. 
Звернулось за медичною допомогою   41 чол. 
Надано допомогу у пошуку дітей на фан-зоні              28 чол. 
Знайдено та повернуто документів   7 вип. 
 
 

На території фан-зони було встановлено два екрани та одну сцену з вбудованим 
основними екраном перед Львівським Національним академічним театром опери та балету 
ім. Соломії Крушельницької. Основний екран, розміром 79,02 кв. м, забезпечував оглядовість 
на відстань до 140 метрів та кут огляду – 60° градусів. Такі параметри гарантували, що 
максимум відвідувачів на цій площі бачитимуть якісне зображення. Другий екран, розміром 
23,04 кв. м, був розміщений на площі перед пам‟ятником Т.Шевченку. 



Офіційна фан-зона Львова на проспекті Свободи стала місцем зустрічі туристів та 
львів‟ян, усіх футбольних уболівальників, які приїхали підтримати свою збірну на матчах 
чемпіонату Європи з футболу 2012 року у Львові. Основним призначенням фан-зони було 
надати можливість усім, хто не мав квитків на матчі Турніру, відчути атмосферу футбольного 
свята, разом вболівати, безкоштовно переглядаючи матчі на великих екранах у всі матчеві 
дні. Зважаючи на статус культурної столиці України, Львів запропонував відвідувачам 
офіційної фан-зони не лише можливість перегляду футбольних матчів на великих екранах, 
але й цікаву розважальну програму. 

До організації концертно-розважальної програми офіційної фан-зони м. Львова були 
залучені громадські об‟єднання, агенції з організації подій, спонсори Турніру, серед яких: 

 Громадська організація "Інститут актуального мистецтва", яка у нематчеві дні 
зорганізувала масштабний проект "Фанартія". Проект мав за мету об‟єднати фанів культури 
та у п‟ять днів запропонував відвідувачам фан-зони чотири різних стилі музики та мистецтва, 
а саме: 1) література та музика; 2) класична музика; 3) джаз; 4) електронна музика 

 Громадське об‟єднання "Вірменська 35", яке зорганізувало фестиваль молодих 
виконавців "Футбольний формат", у рамках якого на львівській сцені виступили 24 
молодіжних гурти зі Львова, Харкова, Донецька та Києва, серед яких: гурт "Антитіла", гурт 
"Чорнобривці", гурт "Джек о Лентерн", гурт "APRIL", гурт"Singleton", гурт"GreenSilence" та 
інші, а також молоді співачки Ярина Романів, Оксана Мочерад, Людмила Ясінська та 
Marisen. 

 Посольства та культурні товариства країн-учасниць УЄФА ЄВРО 2012™, зокрема 
Посольство Федеративної республіки Німеччина в Україні та Інститут Гете, які забезпечили 
виступ на фан-зоні Львова німецького фрістайлера Cheffket спільно з українським гуртом 
"Флайзза" та Громадська організація "Альянс Франсез" у м. Львові, яка забезпечила виступ 
французького гурту "L‟avion Rose". 

 ПП "Святкове агентство "Особлива подія", що залучило спонсорів та 
організувало у фан-зоні концерти таких відомих українських гуртів, як "Мандри", "ТНМК", 
"Мед Хедс", "Друга ріка", "Гайдамаки", "Бумбокс". 

 Об‟єднання "Наш формат", що зорганізувало виступи відомих українських гуртів 
"Козак Систем" та "Тартак" 

 12 діджеїв, завдяки яким на фан-зоні щодня звучала сучасна електронна музика. 
Олександр Божик, гурт "БожикБенд" та оркестр "Бравіссімо", які були хедлайнерами 

відкриття офіційної фан-зони у м. Львові. 
Підсумовуючи місяць свята, можна стверджувати, що Львів підтвердив свій статус 

культурної столиці України. Протягом Турніру, передовсім на груповому етапі, місто 
підготувало для європейських гостей унікальну святкову програму – як у фан-зоні, так і на 
інших майданчиках міста. Лише у зоні вболівання на проспекті Свободи виступили понад 50 
гуртів. 

Під час плей-офф в офіційній фан-зоні для перегляду матчів фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з футболуу м. Львові відбувся масштабний мистецький проект 
"FаnARTia.ФанАРТія", кожен день якого присвятили окремій сфері культури: літературі, 
роковій, етнічній, джазовій і симфонічній музиці. Особливо насиченою була програма 
електронної музики, виділена в окремий блок "FаnARTia: ElectronicDays", де вперше в 
Україні на одній сцені грали лідери світової електронної музики. Тут були і засновник стилю 
Drum&Bass, британський музикант, продюсер, діджей і актор – GOLDIE із MC LOWQUI, 
лідери світової брейкбіт-сцени ATOMIC HOOLIGAN. 

 
Завдяки проведеній роботі вдалось досягнути таких результатів: 
Фан-зона працювала для вболівальників та заради вболівальників. Жодного разу фан-

зона не закривалась для відвідувачів у робочий час. У фан-зоні не відбулось будь-яких 
інцидентів, що би мали вплив на безпеку вболівальників. Перегляд матчів та концертної 
програми відбувався у дружній атмосфері. Органи охорони громадського порядку та 
громадської безпеки забезпечили належний правопорядок та безпеку у фан-зоні, працюючи 
в режимі мінімального впливу. 



За оцінкою експертів УЄФА з точки зору безпеки заходів Львівська фан-зона було 
кращою в Україні та однією з кращих у всіх приймаючих містах. 

Проводилось постійне інформування громадськості у ЗМІ про заходи щодо 
забезпечення безпеки і правопорядку в рамках проведення фінальної частини чемпіонату 
Європи 2012. Зокрема, на офіційному порталі Львівської міської ради http://www.city-
adm.lviv.ua розміщено 50 публікацій на дану тематику, на офіційному сайті Приймаючого 
міста Львів http://www.uefaeuro2012.lviv.ua – 22. 

 Організувати чемпіонат Європи з футболу 2012 року в Львові допомагали 850 
волонтерів. Найбільша кількість добровольців допомагала в інформаційно-довідковому 
підрозділі, фан-зоні та медіацентрі. Кількість представників чоловічої статі становила – 130 
осіб. Більшість волонтерів приймаючого міста – це студенти 1-3 курсів. 
 "Гаряча лінія" міста. Волонтери цього напряму у телефонному режимі надавали 
інформаційну підтримку. Протягом Турніру волонтери працювали у три зміни, надавали 
телефонні консультації з питань забезпечення життєдіяльності міста та з питань, пов‟язаних 
з проведенням матчів. Також волонтери долучилися до збору інформації, яку 
використовували у консультаціях мешканців та гостей міста, контактували з відповідними 
службами, що відповідають за рух транспорту, організацію заходів та інше. 

Супровід журналістів. Волонтери напряму супроводжували іноземних журналістів. Це 
передбачало: їх супровід на прес-конференціях, під час інтерв‟ю, допомогу у пошуку 
матеріалів для статті, придбанні квитків, обміні валюти, проведення вільного часу в 
медіакафе, спільний перегляд матчів. Вимога до цих волонтерів – ідеальна англійська або 
німецька.  

Рецепція. Загалом функціонували три рецепції. На першому поверсі Львівської 
міської ради двоє осіб зустрічали всіх та надавали будь-яку інформацію. Аналогічні завдання 
виконували волонтери рецепції, що знаходилась на другому поверсі Ратуші. У медіацентрі 
(передпокій до 202 каб.) рецепція функціонувала як акредитація журналістів.  

"Фан-посольство". Основним завданням волонтерів підрозділу було надання 
необхідної інформації та допомоги учасникам та гостям турніру УЄФА ЄВРО 2012™ у Львові. 
Із самого початку проект "Фан-посольство" був більше орієнтований на роботу із 
вболівальниками, проте у результаті волонтери працювали із пересічними мешканцями 
також. Проект "Фан-посольсьство" був зорганізований спільно із організацією "Вболівальники 
футболу Європи" (Football Supporters Europe – FSE). 

Протягом звітного періоду (по завершенню фінальної частини Чемпіонату Європи з 
футболу 2012 року): 

Проведено аналіз та підготовку звітної інформації за результатами заходів, що 
проводились під час ЄВРО 2012 у місті Львові. Проведено обмін набутим досвідом з міською 
владою Калінінграду (РФ) – міста- кандидата на проведення ФІФА-2018.  

Вивчалися головні питання концепції безпеки та правопорядку під час Олімпійських та 
Параолімпійських Ігор у Лондоні з метою формування аналогічних позицій під час 
формування заявки на проведення зимових Олімпійських Ігор 2022 р. 

Галузь туризму. Протягом 2012 року Львів було представлено на туристичних 
виставках та форумах: ITB, Берлін (березень 2012 р.); UITT, Київ (березень, 2012 р.); 
Всеукраїнський туристичний форум, Тернопіль (травень, 2012 р.); Гданська міжнародна 
туристична виставка, Гданськ (квітень, 2012 р.); Міжнародна асамблея туристичного бізнесу, 
Одеса (травень, 2012 р.); Міжнародний ярмарок "Альпійсько-Карпатський форум співпраці", 
Жешув (вересень, 2012 р.); Маріуполь, Донецьк: зустрічі з туроператорами в рамках Днів 
Львова (вересень, 2012 р.); INWETEX, Санкт-Петербург (жовтень 2012 р.); АЛТУ, Київ 
(жовтень, 2012 р.); ТурЕкспо, Львів (жовтень, 2012 р.); ТурСалон, Познань (жовтень, 2012 р.). 
  Організовано промо-тури під час фестивалю "Львів на тарілці" (промоція 
гастрономічного Львова), для російських туроператорів, для Фреда Фінна - найбільш 
подорожуючої людини у світі. 
  Проведено туристично-привабливі заходи: промо-екскурсії до святкування 
Міжнародного дня туризму, організовано "Дні Європейської спадщини", проведено акції 
"Вихідні у Львові за 50 %". 

http://www.city-adm.lviv.ua/
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  Поширювалася інформація про Львів у мережі Інтернет та друкованих 
виданнях (англійською, німецькою та російською мовами): 
  - Написання, переклад та розміщення статей про Львів у бортових журналах 
авіаліній (Austrian Airlines), потягів Intercity, перевізника "Гюнсел", у спеціалізованих 
туристичних виданнях України та Польщі. 
  - Розміщення інформації про Львів у ключових Інтернет-джерелах цільових 
ринків (travel.ru, eastline-reisen,skyscanner та ін.). 
  - Наповнення рубрики "Туристу", "Афіша", "Новини" на сайті city-adm.lviv.ua, 
адміністрування спеціалізованого сайту туристично-інформаційного центру tourisinfo.lviv.ua. 
  - Формування та переклад календаря подій на рік, розсилка по базі контактів 
ЗМІ та туроператорів.  
  - Збір інформації про події для видання "От-от". 
  - Формування та розсилка сезонного Інфолистка (Newsletter) 
  Було розроблено каталог туристичних продуктів на основі 8 туристичних тем 
Львова та пропозицій львівських туристичних компаній, який перекладено на англійську, 
російську та німецьку мови.  
  У 2012 році було відкрито 2 нових туристично-інформаційних центри: на вокзалі та в 
аеропорту, до яких протягом року звернулось 41 635 чол. Запущено німецьку та російську 
версію веб-сайту туристично-інформаційного центру www.touristinfo.lviv.ua Створено сторінки 
туристично-інформаційного центру у соціальних мережах Facebook (наповнюється 
англійською та українською мовами), Вконтакте (українською та російською мовами), twitter 
(англійською мовою). Розроблено новий макет туристичної карти Львова (охоплює під'їзні 
шляхи до міста, детально – територію біля вокзалу та аеропорту з позначенням зупинок 
транспорту). Оновлено та перекладено російською, англійською, польською та німецькою 
мовами інформаційні брошури для туристів ("Львів: спадщина ЮНЕСКО", "Львівське Корзо" 
та "Прогулянка середньовічним містом"). Розроблено та перекладено англійською та 
російською мовами самостійну екскурсію "Мандрівки єврейським Львовом". Розміщено 20 
двомовних (англійською та українською мовами) інформаційних таблиць на туристично-
привабливих об'єктах.  

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ  
 
УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ 

 
Протягом 2012 року управлінням архітектури виконувало: 
 
1. Реалізація рішень генерального плану міста: 

Підготовлено рішення виконавчого комітету про надання дозволу на розроблення 
детальних планів окремих територій міста: "Про розроблення детального плану території 
району забудови, обмеженої вул. А. Мельника, вул. Академіка С. Єфремова, вул. Київською, 
вул. Генерала Т. Чупринки"; "Про надання дозволу на внесення змін до детального плану 
території громадського центру мікрорайону “Сихів“; "Про розроблення детального плану 
розширення території Голосківського кладовища"; "Про розроблення детального плану 
території району забудови, обмеженої вул. Джерельною, вул. О. Бальзака, залізничною 
колією"; "Про розроблення детального плану території району забудови, обмеженої                        
вул. Б. Хмельницького, вул. Дублянською, вул. Зустрічною"; "Про розроблення детального 
плану території району забудови на вул. Кримській"; "Про розроблення детального плану 
території району забудови, обмеженої вул. Пилипа Орлика, вул. І. Миколайчука,                             
вул. Гетьмана    І. Мазепи".  

Підготовлено рішення виконавчого комітету про погодження детальних планів 
території: "Про погодження детального плану території району забудови, обмеженої вул. А. 
Мельника, вул. Академіка С. Єфремова, вул. Київською, вул. Генерала Т. Чупринки"; "Про 

http://travel.ru/
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погодження детального плану території району забудови, обмеженої вул. Джерельною, вул. 
О. Бальзака, залізничною колією". 

 Підготовлено ухвалу міської ради "Про затвердження проекту внесення змін до 
детального плану території у районі вул. Стрийської – кільцевої дороги – проектованої вул. 
В. Вернадського (перша черга) і погодження Львівській філії ПрАТ “Київстар“ та державному 
підприємству “Дирекція з будівництва стадіону об‟єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові“ (ДП 
“Західінфрапроект“) місця розташування земельних ділянок та надання дозволу на 
виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок". 

 Організовано та проведено два засідання архітектурно-містобудівної ради з розгляду 
детальних планів території. Надано 228 висновків щодо відповідності земельних ділянок 
рішенням генерального плану міста. 

 
2. Координація роботи в частині проектування та вирішення забудови міста: 

Підготовлено та видано 212 наказів на затвердження містобудівних умов та обмежень 
на забудову земельних ділянок, в тому числі на реконструкцію об‟єктів (реконструкцію з 
розширенням об‟єктів). Підготовлено та видано 83 будівельних паспорти на будівництво та 
реконструкцію об‟єктів містобудування. Розглянуто 401 архітектурно-планувальну вимогу до 
проектів реконструкції об‟єктів існуючих будівель і споруд (або їх частин). Розглянуто                   
320 висновків щодо самочинного будівництва для подальшого розгляду міжвідомчою 
комісією. Видано 1141 висновок про наявність містобудівельних обмежень щодо 
користування земельними ділянками для обслуговування споруд при виготовленні технічних 
документацій оформлення землекористування. Проведено розгляд 151 звернення щодо 
можливості розміщення та вибір ділянок для влаштування дитячих та спортивних 
майданчиків з обов‟язковим виїздом та оглядом на місці. Видано 183 висновки про 
доцільність утворення містобудівної одиниці для подальшого розгляду міжвідомчою комісією 
питань щодо присвоєння поштових номерів на об‟єкти нерухомого майна. 

 
3. Координація робіт інженерної та транспортної інфраструктури: 

Підготовлено 57 висновків про можливість відключення споживачів від мереж 
центрального опалення і гарячого водопостачання. Підготовлено 13 висновків щодо 
облаштування гостьових майданчиків для паркування транспортних засобів. Погоджено 343 
траси інженерних мереж. Прийнято 3146 топографічних знімань та 1666 топографічних 
знімань земельних ділянок для вирішення питань землекористування з нанесенням 
червоних ліній вулиць та коридорів інженерних мереж. Прийнято 158 виконавчих знімань 
збудованих об‟єктів архітектури та інженерних мереж. 
 
4. Координація питань з художньо-архітектурного оформлення та благоустрою міста: 

Підготовлено 10 рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови щодо 
проектування та встановлення творів монументального та декоративного мистецтва: “Про 
встановлення кованої композиції "Моя Україна” на вул. В. Винниченка”; “Про встановлення 
пам‟ятної плити у подвір'ї пологового будинку на вул. Я. Раппапорта, 8”; "Про встановлення 
меморіальної таблиці Яцкові Куроню на фасаді будинку № 38 на вул. Стрийській”; "Про 
встановлення меморіальної таблиці Юрію Рудавському на фасаді будинку № 13 на вул. 
Глибокій”; “Про встановлення пам‟ятної таблиці з нагоди 130-річчя Українського 
педагогічного товариства "Рідна школа” на фасаді будинку № 22 на вул. Театральній”; “Про 
встановлення меморіальної таблиці на фасаді будинку на розі вул. Академіка В. Гнатюка, 12 
- вул. Леся Курбаса”; “Про встановлення меморіальної таблиці Миколі Колессі на фасаді 
будинку № 10 на вул. М. Конопницької"; “Про встановлення меморіальної таблиці Ярославу 
Дашкевичу на фасаді будинку на вул. В. Винниченка, 24”; “Про встановлення інформаційно-
пояснювальної таблиці на фасаді будинку на розі вул. Академіка О. Богомольця, 2 –               
вул. І. Франка”; “Про встановлення меморіальної таблиці Ярославу Бураку на фасаді 
будинку № 15 на вул. Дж. Дудаєва”. 

Підготовлено та видано 120 паспортів прив‟язки тимчасових споруд. Проведено                  
42 засідання щодо видачі дозволів на влаштування відкритих літніх майданчиків. 



Підготовлено 18 висновків щодо розміщення відкритих літніх майданчиків без прив‟язки до 
закладів ресторанного господарства, 371 висновок щодо надання паспортів на встановлення 
відкритих літніх майданчиків з прив‟язкою до ресторанного господарства, 176 паспортів на 
встановлення відкритих літніх майданчиків, 188 висновків про погодження проектів малих 
архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності. Проведено 82 засідання 
робочої групи з попереднього розгляду документів, поданих для встановлення пріоритету на 
отримання дозволу для розміщення реклами та погодження проектів вивісок. Підготовлено 
172 висновки на розміщення зовнішньої реклами. Підготовлено 360 висновків на розміщення 
вивісок. Підготовлено та опрацьовано матеріали по виготовленню 114 паспортів 
кольорового опорядження фасадів будинків, для видачі районним адміністраціям.  

Підготовлено на розгляд міської ради звіт по проблемних питаннях взаємодії 
Львівської міської ради з інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у 
Львівській області.  

Підготовлено пропозиції та скеровано в Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України: щодо визначення механізмів 
передачі матеріалів виконавчих знімань завершених будівництвом об‟єктів та об‟єктів 
інфраструктури уповноваженим органам містобудування та архітектури при органах 
місцевого самоврядування, для вирішення питань пов‟язаних з формуванням та веденням 
містобудівного кадастру; щодо реєстрації декларацій на будівництво базових станцій 
мобільного зв‟язку Державною архітектурно-будівельною інспекцією України за умови 
наявності архітектурно-планувальних вимог, визначених органом містобудування та 
архітектури. 

Підготовлено проект ухвали "Про порядок відкритих літніх майданчиків біля об‟єктів 
ресторанного господарства".  

 
Управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин  

 
З метою успішного надання послуг управлінням у 2012 році підготовлено 682 проекти 

ухвал міської ради по регулюванню земельних відносин, 547 з яких прийнято. 
Відповідно до послуг з: 
- приватизації земельних ділянки, які перебувають у користуванні громадян, - 710 

земельних ділянок передано громадянам у приватну власність, в т. ч. 427 - для 
обслуговування індивідуальних житлових будинків, 283 у садових кооперативах, на 299 
земельних ділянок надано дозволи громадянам на виготовлення технічних документацій;  

- погодження вибору місця розташування земельної ділянки для надання у власність, 
постійне користування, оренду, для продажу або зміни цільового призначення – 70 
земельних ділянок надано в постійне користування державним підприємствам, установам, 
організаціям, у т. ч. СЗШ та ДНЗ - 16), 136 земельних ділянок надано в оренду фізичним і 
юридичним особам, на 90 земельних ділянок погоджено місце розташування фізичним і 
юридичним особам та надано дозволи на виготовлення проекту землеустрою; 

- погодження надання земельної ділянки в суборенду – на 2 земельні ділянки 
погоджено надання в суборенду; 

Окрім цього, 8 земельних ділянок вилучено з користування (розірвано договори 
оренди); укладено 1358 договорів оренди землі, договорів про встановлення земельного 
сервітуту. 

Від продажу землі до міського бюджету надійшло 16031,62 тис. грн., планові показники 
становили 164883,58 тис. грн., виконання плану склало 9,73 %. Зокрема, від продажу землі 
під приватизованими об‟єктами нерухомості надійшло 11337,22 тис. грн, від продажу на 
земельних торгах (аукціоні) – 4694,40 тис. грн. 

З метою покращення надходжень до міського бюджету від продажу землі під 
приватизованими об‟єктами нерухомості у 2012 році затверджено перелік з 13-ти земельних 
ділянок, укладено 14 договорів про сплату авансових внесків в рахунок оплати вартості 
землі на 2660,91 тис. грн., прийнято 14 ухвал про продаж земельних ділянок                                  



на 12830,03 тис. грн., укладено 18 договорів купівлі-продажу земельних ділянок на суму 
11337,22 тис. грн. 

  У 2012 році оголошено проведення 3 земельних аукціонів, відбувся 1 з продажу            
21-ї земельної ділянки на суму 169226,65 тис. грн., фактично продано 4 земельні ділянки на 
суму 5126,00 тис. грн. Інші земельні аукціони не відбулися із-за відсутності учасників. 

Також було затверджено перелік з 26 земельних ділянок для продажу на земельних 
торгах (аукціоні), 7 проектів з землеустрою щодо продажу земельних ділянок на суму 
12019,06 тис. грн.  

Від орендної плати за землю у 2012 році до міського бюджету надійшло 109424,4 тис. 
грн. при планових показниках 125070,0 тис. грн., виконання плану склало 87,5 %. 

Згідно з базою даних управління станом на 01.01.2013 у м. Львові діє: 3399 договорів 
оренди землі на суму 106670 тис. грн/рік; 869 договорів про встановлення земельних 
сервітутів на суму 2885,6 тис. грн/рік - разом на суму 109555,6 тис. грн. 

 Відповідно до розпорядження голови Львівської ОДА від 04.02.2011                   
№ 83/0/5-11 "Про заходи щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів" та на 
виконання розпорядження Львівського міського голови від 03.06.2011 № 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 юридичних осіб, 
що здійснюють користування земельними ділянками на території автозаправних станцій, 
під‟їздів та влаштування благоустрою у Сихівському та Шевченківському районах. 

Відповідно до законодавства України про природно-заповідний фонд України з метою 
забезпечення охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду 
міста, відтворення їх природних комплексів, реалізації політики міської ради у цій галузі 
здійснювалося координування робіт щодо оформлення землекористування. Рішенням 
виконавчого комітету від 28.11.2008 №1273 "Про визначення юридичних осіб, відповідальних 
за утримання парків" (зі змінами) відповідальним за утримання парків м. Львова визначено 
ЛКП “Зелений Львів“. У 2012 році прийнято ухвали міської ради про передачу ЛКП “Зелений 
Львів“ у постійне користування для збереження та використання парків: "Про затвердження 
меж та передачу Львівському комунальному підприємству “Зелений Львів“ для збереження 
та використання пам‟ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Личаківський 
парк“; "Про передачу Львівському комунальному підприємству “Зелений Львів“ для 
збереження та використання пам‟ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного 
значення “Стрийський парк“; "Про погодження зовнішніх меж і передачу ЛКП “Зелений Львів“ 
для збереження та використання пам‟ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення 
парку ім. Івана Франка"; "Про передачу Львівському комунальному підприємству “Зелений 
Львів“ для збереження та використання парку “Левандівський“; "Про погодження зовнішніх 
меж та передачу ЛКП “Зелений Львів“ земельних ділянок парку “Скнилівський“ для 
збереження та використання". 
 Також прийнято рішення виконавчого комітету від 28.05.2012 № 366 “Про 
визначення юридичних осіб, відповідальних за утримання скверів м. Львова”, яким 
відповідальними за утримання скверів на території відповідних районів м. Львова визначено 
районні адміністрації міста. 

  Для врахування змін чинного законодавства та з метою уніфікації ряду 
діючих нормативно-правових актів Львівської міської ради у 2012 році підготовлено та 
прийнято ухвали від 26.07.2012 № 1675 "Про затвердження Положення про підготовку, 
організацію, проведення та оформлення купівлі-продажу у власність або надання в оренду 
земельних ділянок у м. Львові" та від 26.07.2012 № 1676 "Про затвердження Положення про 
земельний сервітут та порядок визначення плати за землю при встановленні земельного 
сервітуту, а також Типових договорів про встановлення земельного сервітуту", що сприятиме 
реалізації конституційних прав громадян та юридичних осіб щодо правового оформлення 
документів на землю, поліпшенню адміністрування, забезпечить сприятливі умови для 
розвитку економіки та ведення бізнесу, ефективне регулювання відносин між суб‟єктами 
господарювання та органом місцевого самоврядування. 



 
Управління екології та благоустрою 

 
  У 2012 році до міського фонду охорони навколишнього природного 
середовища (далі – ОНПС) надійшло 8136,36 тис. грн. У порівнянні із попередніми роками, 
зокрема 2009 та 2010 роками, надходження збільшилось близько в 1,7 рази, що є наслідком 
змін податкового законодавства та покращенням контролю за сплатою платниками 
екологічного податку коштів у фонд. 
  На підставі аналізу екологічної ситуації в місті, керуючись Комплексною 
екологічною програмою для міста Львова на 2012-2016 роки, затвердженою ухвалою міської 
ради від 14.11.2012 № 1825, були сформовані пріоритетні природоохоронні заходи, 
виконання яких проводилось за рахунок коштів міського фонду. Загальна сума видатків з 
міського фонду в 2012 році становила 7285,0 тис. грн. на природоохоронні заходи. 

Розподіл коштів за напрямками охорони довкілля: утримання парків – 26 %, заходи з 
озеленення – 19 %, поводження з відходами – 17 %, утримання водних об‟єктів – 11 %, 
екологічна освіта – 3 %, інші – 24 %. 

 
Для забезпечення екологічної стабільності у місті на замовлення департаменту 

містобудування Інститутом екології Карпат НАН України у 2012 році розроблено Комплексну 
екологічну програму на 2012-2016 роки для міста Львова, яка була затверджена ухвалою 
міської ради від 14.11.2012 № 1825. Також протягом 2012 року було підготовлено 5 ухвал 
сесії міської ради щодо виділення коштів із міського фонду ОНПС на фінансування 
природоохоронних заходів, передбачених програмою. 
   З метою охорони поверхневих водойм, усунення причин утворення 
неприємного запаху в місті проведено фінансування природоохоронних заходів на загальну 
суму 2486 тис. грн., а саме: покращення благоустрою 4-х водних об‟єктів (озеро на території 
РЛП "Знесіння", декоративний став на вул. В. Симоненка, водойми у парку "Стрийський" та 
"Левандівське озеро"); здійснення паспортизації водних об‟єктів м. Львова; проведення 
наукових та лабораторних екологічних досліджень і спостережень за забрудненням 
атмосферного повітря, виявлення джерел забруднення навколишнього природного 
середовища у зв‟язку із неприємним запахом на території м. Львова; виготовлення проектно-
кошторисної документації “Заміна каналізаційного колектора у парку “Скнилівський“; 
виготовлення проектно-кошторисної документації “Реконструкція аеротенків-освітлювачів“; 
закупівля автомобіля для транспортування зневодненого мулу; виготовлення проектно-
кошторисної документації "Будівництво станції зливу стоків на території І черги КОС по            
вул. Пластовій,13". 
  Для запровадження системи оперативної утилізації ртутьвмісних відходів, що 
утворюються в побуті, укладений грантовий договір від 18.12.2012 між департаментом 
містобудування та Міністерством регіонального розвитку Польщі у рамках Програми 
транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 Європейського 
інструменту сусідства та партнерства для впровадження проекту: "Створення муніципальної 
системи поводження з відходами побутового електричного та електронного устаткування у 
місті Львові з використанням досвіду міста Любліна" на загальну суму 1350780,00 евро. 
Реалізація проекту розпочата з лютого 2013 року. 
    З метою вирішення проблеми наявності значної кількості відпрацьованих 
люмінесцентних ламп на території шкіл та медичних закладів з міського фонду ОНПС було 
виділено та освоєно 20,0 тис. грн. У 2012 році з території міста вивезено та утилізовано 25 т 
непридатних пестицидів, що зберігались понад 30 років. З метою вирішення питання 
екологічно безпечного закриття львівського полігону ТПВ з міського фонду ОНПС у 2012 році 
дофінансовано виготовлення проектно-кошторисної документації комплексного проекту 
рекультивації полігону на суму 1200,0 тис. грн. 
   Для створення й відновлення захисних зелених смуг вздовж автомагістралей 
за рахунок коштів міського фонду ОНПС в розмірі 100,0 тис. грн. було закуплено та 
висаджено 520 саджанців липи на території Сихівського та Франківського районів міста. 



   Для проведення заходів з озеленення територій парків м. Львова з фонду 
ОНПС було виділено 1500,0 тис. грн. та на заходи з озеленення скверів, вуличних та між 
квартальних насаджень – 1250 тис. грн. 
  З метою припинення ерозійних процесів на території парку "Високий Замок" за 
рахунок коштів фонду в розмірі 100,0 тис. грн. забезпечено проведення агротехнічних 
заходів на схилах парку, зокрема встановлено фашини, відремонтовано нижній оглядовий 
майданчик. 
  З метою забезпечення збереження та збільшення зелених насаджень м. 
Львова, поліпшення естетичного, санітарного стану прибудинкових територій організовано 
та проведено загальноміську толоку в рамках підготовки міста до Великодніх Свят, до участі 
в якій залучено більше 5 тис осіб. В результаті толоки прибрано міські парки та сквери та 
прибудинкові території міста, вивезено 630 куб.м. сміття. 
  На боротьбу з омелою деревних порід у парках, скверах та вуличних 
насадженнях біологічними та механічними засобами було проведено заходів на загальну 
суму 66 тис. грн.  
  Під час видачі дозволів на видалення зелених насаджень проведено 
нарахування відновної вартості за їх видалення на загальну суму 87,98 тис. грн., яку 
сплачена до міського бюджету м. Львова, що в 4,4 рази більше ніж у 2011 році.  
  На виконання вимог законодавства та з метою збереження цілісності територій 
парків міста у 2012 році в міському фонді ОНПС було передбачено кошти в розмірі 670,0 тис. 
грн. на розроблення технічних документацій на право постійного користування земельними 
ділянками парків. В результаті спеціалізованими організаціями у 2012 році було виготовлено 
6 технічних документацій, загалом виготовлено 11 технічних документацій по парках міста, а 
саме: парк ім. Папи Римського Івана Павла ІІ, "Піскові озера", "700-річчя Львова", ім. І. 
Франка, "Личаківський", "Стрийський", "Левандівський", "Скнилівський", "Високий Замок", 
"Горіховий гай". Роботи з виготовлення технічних документації для отримання документів на 
право постійного користування землею продовжуються.  
  На виконання заходів щодо регулювання чисельності та гуманного поводження 
з безпритульними тваринами (стерилізація, вакцинація, ідентифікація) було виділено 185 
тис. грн. на будівництво муніципального притулку для безпритульних тварин у м. Львові 
(проект відведення земельної ділянки та розроблення проектно-кошторисної документації). 
Також на функціонування постійно діючої зоологічної виставки "Дитячий зоопарк" - 85 тис. 
грн. 
  З метою проведення заходів екологічної освіти та популяризації екологічних 
знань серед мешканців міста з міського фонду ОНПС У 2012 році виділено 240 тис. грн. 
Дитячому міському еколого-натуралістичного центру на проведення екологічних конкурсів, 
семінарів, екскурсій.  
  На замовлення департаменту містобудування розроблено та виготовлено 
"Екологічний календар на 2013 рік", який розповсюджений по навчальних закладах та 
екологічних гуртках міста. 

 
Комунальне підприємство "Адміністративно-технічне управління” 

 
Проводився нагляд за станом зовнішньої реклами та вивісок, дотриманням 

законодавства про рекламу у м. Львові, Порядку встановлення вивісок у м. Львові. У зв'язку 
із судовим рішенням, що стосується Порядку встановлення вивісок у м. Львові, з вересня 
2012 р. робота з впорядкування встановлення вивісок призупинена.  

При виявленні порушень готувалися документи реагування: вимоги про усунення 
порушень (у 2012 році – 3160 шт.), накази про демонтаж (у 2012 році – 53 шт.), подання в 
Держспоживінспекцію у Львівській області (у 2012 році – 774 шт.). 

Протягом 2012 року проведено 451 обстеження суб‟єктів господарювання, за 
результатами яких оформлено 64 протоколів про адмінправопорушення та 158 актів про 
порушення (у зв‟язку з відмовою ДЕІ розглядати протоколи, складені працівниками відділу 
екологічного нагляду, починаючи з ІІ-го кварталу 2012р. оформлялись акти про порушення), 



видано 370 приписів для усунення виявлених порушень, виставлено 99 претензій для 
відшкодування збитків за наднормативні викиди в атмосферу та нанесену зеленим 
насадженням шкоду на загальну суму 139071 грн., відшкодовано 86268 грн. 

Проведено обстеження 50 Львівських комунальних підприємств, що обслуговують 
житловий фонд, на предмет утримання зелених насаджень, про результати яких було 
поінформовано департамент житлового господарства та інфраструктури, департамент 
містобудування Львівської міської ради та районні адміністрації. Також на предмет 
утримання зелених насаджень було обстежено 50 закладів середньої спеціальної та вищої 
освіти.  

Систематично проводилась профілактична робота з мешканцями та керівниками 
комунальних і промислових підприємств з попередження самовільної вирубки та 
пошкодження зелених насаджень. 

Хімічною лабораторією підприємства щоквартально проводились моніторингові 
спостереження за якістю: атмосферного повітря на 25 міських перехрестях, води з 35 
відкритих водних об‟єктів. 

Відібрані проби та зроблений аналіз стічних вод 21 підприємства та викиди з 
оргагізованих джерел 19 промпідприємств. Хімлабораторією опрацьовано 5 скарг 
мешканців. 

Протягом 2012 року проведено 1233 обстеження дотримання вимог "Правил 
благоустрою м. Львова". Загальна кількість поданих вимог про усунення виявлених 
порушень 3221. Загальна кількість складених протоколів про адміністративне 
правопорушення - 378, загальна сума штрафів, накладених адміністративними комісіями при 
районних адміністраціях – 266322 грн. 

В частині нагляду за розміщенням і утриманням тимчасових споруд та відкритих літніх 
майданчиків (ВЛМ) подано 231 вимогу про приведення об‟єктів до належного стану, 
складено 32 протоколи, накладено штрафів на 30430 грн.; власникам об‟єктів, встановлених 
без належних дозвільних документів, скеровано 591 вимогу про демонтаж, складено 211 
протоколів, накладено штрафів на 173298 грн.; забезпечено періодичне наповнення 
електронної бази даних щодо розміщення МАФ, ВЛМ.  

В частині нагляду за дотриманням Правил при виконанні аварійних і планових робіт 
подано 764 вимоги, складено 31 протокол, накладено штрафів на 15810 грн. 

В частині нагляду за дотриманням вимог Правил щодо розміщення у невідведених 
місцях плакатів, оголошень тощо складено 30 протоколів, накладено штрафів на 7650 грн.; 
до бази даних системи "Голосовий інформатор" внесено 837 телефонних номерів з 
виявлених 637 оголошень; скеровано 33 вимоги про приведення до належного стану 
інформаційних щитів. 

В частині нагляду за дотриманням вимог заборони спалювання ТПВ, сухої 
рослинності тощо складено 2 протоколи, накладено штрафів на 1700 грн. Проведено 
чергування у вечірній час (протягом весняних місяців) із залученням представників ГУ МВС 
України у Львівській області.  

У 2012 році КП "Адміністративно-технічне управління" подало на 
рекламорозповсюджувачів 23 позови про стягнення заборгованості з плати за тимчасове 
користування місцями для розміщення реклами та 5 позовів про стягнення штрафів за 
самовільне встановлення рекламоносіїв або їх невідповідність виданому дозволу. 

Для збільшення надходжень вживалися заходи для стягнення заборгованості з 
рекламорозпосюджувачів у повному обсязі, а саме: заходи досудового врегулювання спорів, 
претензії, пеня та штрафи, позови до суду, скасування дозволів для розміщення реклами 
злісним боржникам. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Управління охорони історичного середовища 
 

За звітній період розглянуто 4425 звернень, заяв і документів фізичних та юридичних 
осіб. За результатом розгляду: підготовлено 701 висновок щодо проектної документації на 
проведення ремонтно-реставраційних робіт; надано 38 висновків щодо містобудівних та 
історико-містобудівних обґрунтувань на будівництво, реконструкцію споруд в межах 
історичного ареалу міста; розглянуто та затверджено 46 реставраційних завдань; розглянуто 
666 проектів на встановлення вивісок та зовнішньої реклами та надано відповідні висновки; 
опрацьовано 6 проектів на встановлення малих архітектурних форм та надано відповідні 
висновки; розглянуто 90 проектів розміщення літніх майданчиків біля стаціонарних закладів 
ресторанного господарства та надано відповідні висновки; надано 85 довідок про коефіцієнт 
культурної цінності об‟єкта культурної спадщини. 

З метою забезпечення охорони об‟єктів культурної спадщини: обстежено 358 
пам‟яток архітектури, історії; укладено 289 охоронних договорів з власниками 
(користувачами) пам‟яток архітектури та укладено 69 попередніх договорів про укладення в 
майбутньому охоронних договорів з користувачами (орендарями) пам‟яток архітектури; 
складено 35 протоколів про адміністративне правопорушення у сфері охорони культурної 
спадщини та сформовано адміністративні справи; внаслідок накладання штрафних санкцій 
до міського бюджету надійшло близько 30 тис. грн.; взято участь у розгляді 59 судових 
справ. Наприклад, справи щодо відновлення пам‟яток, зокрема, пам‟ятки на вул. Братів 
Рогатинців, 22 (позов в інтересах держави подано прокуратурою Галицького району); 
будинку на вул. Я. Ярославенка, 30 (позов подано Львівською міською радою); подано понад 
148 звернень до правоохоронних органів та установ стосовно вжиття заходів по проведенню 
самовільних робіт на пам‟ятках. 

У 2012 році в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за заявами управління щодо 
пошкодження об‟єктів культурної спадщини міста Львова зареєстровано такі об‟єкти: 
павільйон на просп. Свободи, 16-18; нежитлові приміщення у будинку на вул. Зеленій, 53; 
квартира у будинку на вул. Вірменській, 30; нежитлові приміщення у будинку                           
на вул. М. Коперника, 60; територія внутрішнього двору між будинками на                                   
вул. Староєврейській, 9 -    пл. Ринок, 16. 

Протягом 2012 року були підготовлені такі рішення виконавчого комітету: "Про 
затвердження ескізу типового вигляду зупинки громадського транспорту у м. Львові", "Про 
затвердження ескізів типового вигляду урн для сміття у м. Львові", "Про міжнародний 
відкритий конкурс "Проект облаштування відкритого простору комплексу Бернардинського 
монастиря у м. Львові", "Про впорядкування заміни та встановлення віконних і дверних 
заповнень фасадів на території історичного ареалу м. Львова". 

У рамках реалізації Інтегрованої концепції розвитку центральної частини м. Львова 
було організовано і проведено міжнародний відкритий архітектурний конкурс архітектурних, 
дизайнерських та ландшафтних проектів для впорядкування території навколо 
Бернардинського монастиря. 

Для впорядкування відкритих громадських просторів виконуються такі роботи: для 
реалізації проекту впорядкування площі Арсенальної проведено підготовчі роботи 
(топографо-геодезичні вишукування щодо проведення обмірювальних робіт / дослідні 
роботи з обстеження і обмірів площі Арсенальної у м. Львові; археологічні дослідження 
площі); спільно з Галицькою районною адміністрацією, проведено підготовчі роботи для 
реалізації проекту впорядкування площі на початку вул. Дорошенка та впорядкування 
внутрішніх двориків; інвентаризація дерев на території спільного українсько-німецького 
проекту "Муніципальний розвиток та оновлення старої частини Львова" разом з Німецьким 
товариством міжнародного співробітництва (GІZ); розроблені умови для проектування 
впорядкування пл. Митної. 

У 2012 році управління виконувало функції замовника з проведення ремонтно-
реставраційних робіт на пам‟ятках архітектури міста: "Реставраційно-ремонтні роботи храму 



Святої Трійці на вул. Тершаковців, 1-а" на суму 128,2 тис. грн.; "Реставраційно-ремонтні 
роботи фасаду будинку - пам‟ятки архітектури на вул. Руській, 10" на суму 118,2 тис. грн.; 
"Виготовлення та встановлення копій скульптурної групи "Глорія" та "Путті" на будинку пл. 
Ринок, 3" на суму 94,3 тис. грн. 

Проводився нагляд за веденням ремонтно-реставраційних робіт, які виконувались в 
рамках спільного українсько-німецького проекту "Муніципальний розвиток і оновлення 
історичної частини Львова", і в рамках програми "Спільна спадщина".  

У рамках спільного українсько-німецького проекту "Муніципальний розвиток та 
оновлення старої частини міста Львова" реалізовано програму реставрації історичних вікон 
та дверей (146 вікон та 25 брам; на кінець 2012 року у процесі реставрації перебували 43 
вікна та 2 брами); в рамках проекту "Майстерня міста" проведено реставрацію балкону на 
пл. Ринок, 10. 

За фінансової підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва 
розпочата і триває реставрація 11-ти балконів на будинках, пам‟ятках архітектури м. Львова 
(вул. Дж. Дудаєва, 9, вул. К. Левицького, 10, вул. Краківська, 17, вул. І. Федорова, 29, вул. І. 
Федорова, 12, вул. С. Бандери,1). Сума використаних коштів спільним українсько-німецьким 
проектом "Муніципальний розвиток та оновлення старої частини м. Львова" у 2012 році на 
спільне фінансування реставрації історичних брам та вікон будинків становить – 1233 тис. 
грн. 

У рамках проекту "Спільна спадщина" за кошти Міністерства культури та 
національної спадщини Польщі проведено роботи зі збереження історико-культурної 
спадщини, зокрема: реставрація вівтаря "Голгофа" (кінцевий етап), вул. Вірменська, 7;                   
5-й етап консервації стінопису Вірменської церкви, вул. Вірменська, 7; реставрація 
надгробків на Личаківському цвинтарі (надгробок А. Яблонівського, надгробок С. Ланц, 
надгробок    М. Потоцького, гробівець родини І. Свєнціцького, група трьох надгробків, у тому 
числі, Ф. Віглі); інвентаризація надгробків на Личаківському цвинтарі; реставрація вівтаря у 
Латинській катедрі, пл. Катедральна, 1; 2-й етап реставрації каплиці, вул. В. Винниченка, 30; 
фотограмметрична інвентаризація настінних розписів костелу св. апп. Петра і Павла на вул. 
Театральній,11. Загальна сума виконаних робіт становила 3 млн. 250 тис. грн. 

За фінансової підтримки приватного підприємця, здійснена реставрація скульптури 
розп‟яття Вірменського Собору на вул. Вірменській, 7 та виготовлено її копію. 

По програмі Транскордонного Співробітництва Польща – Білорусь - Україна 2007 - 
2013 рр. здійснювалась реалізація проекту "Підземне місто: розвиток і популяризація 
транскордонного туризму завдяки створенню транскордонного туристичного маршруту 
підземними трасами Львова, Жешува, Любліна". 

Окрім цього, у 2012 році підготовлено та здійснено супровід експертної місії Комітету 
Світової Спадщини ЮНЕСКО, експерт ЮНЕСКО перебував у Львові з 7 до 15 травня 2012 р.; 
опрацьовано звіт до Комітету Світової Спадщини ЮНЕСКО про стан збереження "Ансамблю 
історичного центру" у 2011-2012 рр.; подано Департаменту культурної спадщини та 
культурних цінностей Міністерства культури України на погодження охоронні договори на 
пам‟ятки національного значення. 

Проблемні фактори в роботі управління 
- Зміна діючого законодавства в частині повноважень органів охорони культурної 

спадщини. Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших центральних 
органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних 
міністрів, а також Державного космічного агентства України" від 16.10.2012, який набрав 
чинності з 12.12.2012, внесені зміни у Закон України "Про охорону культурної спадщини" 
(надалі - Закон), зокрема щодо повноважень органів охорони культурної спадщини. Згідно 
внесених змін у Закон, положення, якими органи охорони культурної спадщини вищого рівня 
можуть делегувати повноваження іншим органам охорони культурної спадщини – виключені. 
Внаслідок чого, управління може видавати вимоги лише щодо охорони пам'яток місцевого 
значення та припинення робіт на цих пам'ятках. Повноваження видавати обов‟язкові вимоги 
щодо пам‟яток національного значення належать виключно до компетенції центрального 



органу охорони культурної спадщини. Надання висновків управління щодо можливості 
відчуження або передачі пам'яток їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим 
особам у володіння, користування або управління обмежено пам‟ятками місцевого значення. 
З 1 листопада 2012 року управління позбавлено повноважень укладання охоронних та 
попередніх договорів на пам‟ятки культурної спадщини м. Львова, що позбавляє управління 
здійснювати повноцінний комплексний моніторинг пам‟яток міста. 

- Доступ до приміщень в пам‟ятках, які перебувають у приватній власності. Для цього 
доводиться залучати правоохоронні органи. 

- Складений працівниками управління протокол та притягнення порушника до 
адміністративної відповідальності не зобов‟язує його привести пам‟ятку до попереднього 
стану. Механізму виконання судових рішень про задоволення таких позовів немає. 

- Законом України "Про охорону культурної спадщини" передбачається можливість 
накладання органами охорони культурної спадщини всіх рівнів фінансових санкцій за 
порушення законодавства про охорону культурної спадщини. На даний час відсутня чітко 
прописана процедура застосування цих санкцій органом охорони культурної спадщини 
місцевого рівня. 

- Відсутність фінансування ремонтно-реставраційних робіт пам‟яток з державного 
бюджету України. 

 
ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар". Загальний дохід отриманий від надання 

послуг Львівським комунальним підприємством "Музей "Личаківський цвинтар" у 2012 році 
склав 3049,2 тис. грн. Видатки, які пов‟язані з отриманням доходу від надання послуг 
становили 2054,8 тис. грн. За звітний період, серед іншого, виконано: благоустрій та 
озеленення військових меморіалів "Пагорб Слави" на вул. Пасічній та Личаківське військове 
кладовище на вул. І. Мечнікова; ремонт 14 надмогильних споруд, згідно "Плану проведення 
робіт на 2012 рік" та "Концепції проекту розвитку генерального плану музею-заповідника 
"Личаківський цвинтар"; ремонт стіни пам‟яті на полі № 83, а також цегляної огорожі на вул. І. 
Мечнікова; виготовлення інформаційно-ілюстративних стендів - 24 шт.; інвентаризацію 
поховань, що знаходяться на полях №№ 45, 46; геологічне знімання території полів №№ 42, 
71, 80.  

ЛКП "Археологічно-архітектурна служба м. Львова" У звітному періоді обсяг 
реалізованих послуг юридичним та фізичним особам склав 293,5 тис. грн. На замовлення 
юридичних та фізичних осіб виготовлено: 28 паспортів пам‟яток архітектури; 47 актів 
технічного стану пам‟яток архітектури; 15 проектів (проектні пропозиції, проекти вивісок, 
робочі проекти); 6 історико-містобудівних та містобудівних обгрунтувань; 4 реставраційних 
завдання. 

 
Департамент "Адміністрація міського голови" 
Департамент "Адміністрація міського голови" є одним із 7 департаментів, що входять 

до складу Львівської міської ради. Уся діяльність працівників скерована на втілення місії та 
візії м. Львова. А відтак, формування Львова як відкритого для світу, дружнього, екологічного 
та толерантного для людей міста, що зберігаючи неповторну історичну спадщину, є 
молодим і сучасним, твердинею українських цінностей і традицій. 

У 2012 році здійснювалася реалізація програми промоції міста Львова на міському, 
загальноукраїнському та міжнародному рівнях. Оскільки у 2012 році на реалізацію програми 
з міського бюджету було виділено всього 6 тис. грн., перед відділом було завдання не лише 
реалізовувати промоційні проекти, але й залучити потрібні кошти для виконання цих 
проектів. У 2012 році були проведені та підтримані такі заходи: 

Промоційні заходи. У 2012 році продовжувалась реалізація промоційного проекту 
"Дні Львова" в українських містах та за кордоном. Зокрема, у березні – роуд-шоу Дні Львова 
у Дніпропетровську, Запоріжжі, у квітні – Дні Львова у Відні (Австрія), серпень – Луцьк, у 
вересні - роуд-шоу "Дні Львова у Донецьку-Маріуполі" та у жовтні – День Львова у 
Копенгагені. Програма Проекту передбачає близько 20 активностей у кожному місті протягом 
двох днів. Зокрема відкриті лекції в університетах, презентації книг про Львів та передачі 



книг міським та шкільним бібліотекам, презентації та дегустації львівського шоколаду, кави, 
зустрічі з тур-операторами, роздача листівок-запрошень до Львова, святкові програми на 
головних площах міст та багато іншого. 

У 2012 році було організовано 8 прес-турів, участь в яких взяли 60 журналістів з 
Києва, Донецька, Дніпропетровська, Запоріжжя, Кривого Рогу, Кіровограда, а також іноземні 
журналісти із Польщі та Німеччини. 

Всеукраїнська промоційна акція "Вікенд для закоханих у Львові" у лютому - конкурс 
на кращу історію кохання до Дня закоханих. Пара-переможець отримала безкоштовну 
поїздку до Львова, поселення у готелі, романтичну вечерю, цікаві екскурсії та багато 
позитивних вражень від нашого міста. 

 
Міські акції. 
Промоційна акція "Ніч у Львові" - це туристично-промоційний проект, який був 

започаткований у 2011 році і метою якого є формування нового туристичного продукту. Цей 
проект проводиться двічі на рік. У програмі заходу "Ніч у Львові" – понад сто нічних екскурсій 
протягом вікенду в музеях, храмах підземеллях, нічні театралізовані дійства на вулицях 
міста, майстер-класи, поетичні читання. Цього року Акція відбувалась двічі – у липні та в 
листопаді і зібрала близько 13 тисяч відвідувачів – львів‟ян та гостей міста. 

Зустрічі за книгою. Проект, в якому відомі люди зустрічаються з дітьми у міських 
бібліотеках та розповідають про улюблену книжку і як вона вплинула на формування їхньої 
кар‟єри. Цього року у проекті взяли участь відомий письменник Андрій Курков та відомий 
плавець, призер Олімпійських ігор Денис Силантьєв. 

Акція “Львів очима дітей” передбачала створення та розміщення у місті соціальної 
реклами, використовуючи малюнки дітей 5-11 класів на тему Львова: Львів – місто родинного 
затишку, Львів – IT-центр, Улюблене місце у Львові. У конкурсі взяли участь понад 300 робіт 
учнів усіх львівських шкіл. Перші білборди та сіті-лайти з дитячими малюнками та 
фотографіями самих авторів з‟явились у травні, напередодні чемпіонату ЄВРО 2012 в 
рамках кампанії “Привітне місто”, а у листопаді було розміщено ще 16 площин із 
зображенням малюнків переможців конкурсу. 

 
Адміністрування сайту www.lviv.travel. У лютому-березні було здійснено переклад 

сайту на німецьку мову, а також відбулась зміна структури рубрик сайту та створені нові 
рубрики: “Досягнення Львова” (історичні факти, які доводять унікальність Львова), “Туристу 
на замітку” (Загальна інформація про Львів, Медичне обслуговування, Представництва 
іноземних держав), “Топ 10 місць, які варто відвідати у Львові”, “Екскурсії “(екскурсійні тури 
Львовом та областю), розділ “Для бізнесу” (Для журналістів, Інвестиції у Львів, Путівники 
містом), перебудовані рубрики: “Заклади культури” і “Активний відпочинок”, а також нові 
послуги: Віджет easy-way - карта маршрутів громадського транспорту Львова. Можливість 
бронювання номерів готелів і хостелів на сайті з допомогою віджету hotelsbooking.com.ua. 
Протягом року наповнюється фотогалерея, присвячена Львову та міським фестивалям, 
створені сторінки Lviv.travel у Вконтакте (273 підписника) та Twiter (280 підписника). 
Проводиться робота над просуванням сайту у соціальних мережах Facebook (2300 
підписників), підвищенням інтерактивності сторінки, залучення нових користувачі та промоція 
різних заходів через проведення конкурсів на сторінці Facebook. Крім цього, Lviv.travel – був 
базовим сайтом Медіа-ценру під час проведення матчів Чемпіонату Євро 2012 у Львові. 

Відділ промоції міста готує перелік всієї соціальної реклами, що експонується у місті 
впродовж року. До його повноважень належить розгляд, визначення відповідності, 
погодження та підготовка до розміщення всієї соціальної реклами в місті. У 2012 році було 
погоджено, скеровано на розміщення та прозвітовано за 155 програм соціальної реклами 
(625 білбордів та 601 сіті-лайт), ініційованих Львівською міською радою, громадськими 
організаціями, установами міста та ін. 

Соціальна реклама “Зустрінемось на Великдень у Львові” була розміщена у 
Севастополі, Луганську, Запоріжжі, Чернівцях. Рекламна кампанія “Фестивальна осінь у 
Львові” стартувала у вересні 2012 року та мала на меті запросити мешканців українських 

http://www.lviv.travel/


міст на сезон осінніх фестивалів до Львова.  Дана кампанія включала розміщення білбордів 
та сіті-лайтів на площинах зовнішньої реклами у містах Івано-Франківськ, Луцьк, 
Хмельницький як соціальної реклами. 

Було організовано та скоординовано зустрічі з представниками середовищ Львова – 
туроператорами, власниками та директорами готелів, директорами музеїв та галерей, 
бізнес-середовищами. Ведеться системна співпраця з цими середовищами.  

У жовтні-грудні відбувалась робота над створенням нового промоційного ролика 
"Подаруйте Львів своїм рідним". Цей ролик не менш популярний за попередній промоційний 
ролик Львова. За два тижні в інтернеті зафіксовано більше 16 тис. переглядів. 

У відповідь на візити львів‟ян в Одесу та Луганськ у 2011 році в рамках проведення 
Днів Львова в цих містах, у 2012 році відбулись відповідні заходи у Львові. Так, у квітні відділ 
промоції міста допомагав організувати Дні Луганська та в травні - Дні Одеси у Львові. 
Програми заходів включали офіційні відкриття, зустрічі, презентації, зустрічі з туристичними 
операторами та культурні програми. 

Організація медіа-центру “Львів 2012” під час ЄВРО 2012. Перед відділом промоції 
міста стояло завдання створити та забезпечити сервіс для 706 журналістів, більшість яких 
іноземці. Зокрема, це забезпечення роботи Відпочинкової зони, організація роботи Рецепції 
та Довідки, ознакування Медіа-центру, продакшн (сувенірна продукція, довідники та ін. 
поліграфія), організація медіа-сніданків та дозвілля для журналістів, організація акцій Медіа-
центру - параду в підтримку збірної України та театралізованого матчу між збірними України 
та Франції. Загалом, команда Медіа-центру складалась з 20-ти працівників та 104-х 
волонтерів. 

 
Медіависвітлення роботи Львівської міської ради в ЗМІ. Продовжено щоденну 

систему розсилки інформаційних повідомлень – протягом дня журналісти отримували від 
прес-служби 20-40 новин, а загалом у 2012 році прес-служба розіслала понад 10 тис. новин 
про діяльність Львівської міської ради та установ міста. Найважливіші для мешканців події з 
життя міста, окрім інформаційних прес-релізів та пост-релізів, супроводжувалися 
інфографіками (карти-схеми об‟їзду ремонтованої ділянки дороги, програми святкувань, 
основні показники розвитку освітньої галузі в порівнянні з попередніми роками, здобутки 
міста від розвитку туристичного напрямку, робота міських служб з бездомними, карта-схема 
встановлення нових дитячих майданчиків, тощо), фото-, відеоілюстраціями, 
аудіокоментарями фахівців. 

Також надавався супровід під час дипломатичних візитів очільників інших міст, 
посадових осіб, відомих людей. Прес-служба забезпечила інформування та організацію 
прес-центрів на час ЄВРО-2012, під час відкриття нового Львівського аеропорту ім.Данила 
Галицького, туристичного форуму "Перемагай з Левом", Міжнародного економічного форуму, 
Публічних дебатів щодо якості освіти в Україні тощо. 

Відпрацьовано систему оперативного реагування. Зокрема, на час критичних 
ситуацій у місті (сильні снігопади, пожежі, обвал будинку в центральній частині міста, 
анонімні повідомлення про замінування важливих для функціонування міста об‟єктів тощо) 
відділ в режимі он-лайн забезпечував інформування мешканців про події. 

Протягом 2012 року було надано інформаційну підтримку у вигляді проведення 
брифінгів та написання інформаційних повідомлень понад 70 громадським організаціям. 

Здійснено інформаційну підтримку великих туристичних і національних свят та 
атракції таких, як День Львова, День Незалежності, Різдво у Львові, Великдень у Львові, 
фестивалів "Альфа-Джаз Фест", "Етновир", "Золотий Лев", міських свят "Свято шоколаду", 
"Свято сиру і вина", "На каву до Львова", "Свято пампуха" тощо. Реалізовано великі 
промоційні та роз‟яснювальні кампанії серед мешканців: "Святкування 100-річчя Пласту", 
"Святкування 70-річчя УПА", "Формування та введення в дію нової транспортної системи", 
"Розвиток велоінфраструкти Львова", "Розширення пішохідної зони в центральній частині 
міста" тощо. 



Щоденно проводились події для ЗМІ (брифінги, прес-конференції, виїзди) – 3-5 подій 
на день, загалом близько 2 тис. подій на рік, а також розсилались анонси подій для ЗМІ – 
"Календар подій". 

Проводилась розсилка на спеціалізовані спортивні видання, в тому числі, з 
тематикою ЄВРО 2012. Запроваджено новий формат розсилки інформаційних повідомлень 
на ЗМІ. 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 – Євро 2012 у Львові тощо). 

Відділ "Прес-служба" почав активно використовувати мультимедійні засоби подання 
інформації. На офіційному каналі Львівської міської ради на відеопорталі Youtube.com 
станом на 16.01.2013 року розміщено 90 відеофайлів про головні події Львова. На канал 
lvivadm підписалися 33 користувачі. З вересня 2012 року до січня 2013 року канал зібрав 
понад 19 тис 560 переглядів. З кінця вересня "Прес-служба" розміщує на сайті Львівської 
міської ради подкасти – аудіоновини про головні події Львова наступного дня. Постійно 
проводиться візуалізація новин у формі фоторепортажів та афіш у розсилці ЗМІ та на сайті 
міської ради. 

Протягом року здійснювалась підготовка окремих сторінок у ЗМІ для висвітлення 
діяльності Львівської міської ради – сторінка у газетах "Високий замок", "Львівська пошта", 
спеціалізована сторінка у "Шувар.Сихів Інфо". 

Особливу увагу у своїй роботі відділ приділяв наданню населенню корисної та 
потрібної інформації щодо можливості вирішення побутових, соціальних проблем. 
Пріоритетним було висвітлення напрямків ЄВРО-2012, інфраструктури міста, культури, 
освіти та туризму. Різні сфери життя Львова висвітлювали "Der Spiegel", "TELEGRAF", 
"Osnabrücker Zeitung", "Glas Slavonije", "POLITIKEN", "Morgenweb.de", "RMCSPORT", 
"Deutsche Welle", "La Presse", "СNN", "TWP", "TVN 24", "Gazeta Wyborcza", "Gazeta.pl", 
"Polskie radio", "RMF FM", "Radio Z", "Polska The Times", "Аль-Джазіра" тощо. 

У 2012 році продовжено систему інформаційного сервісу для ЗМІ та мешканців: 
щодня організовувалося близько 36 коментарів посадовців, представників громадських 
організацій для журналістів. Загалом за рік – близько 10 500 коментарів. 

Налагоджена співпраця зі ЗМІ щодо висвітлення інформації з допомогою прямих 
ефірів на радіо та телебаченні. За рік домовлено за близько 600 телеефірів та                          
400 радіоефірів. 

У 2012 році було використано ряд інноваційних методів інформування. Зокрема, 
продовжено співпрацю з аудиторіями львівського бізнесу, мешканцями похилого віку, 
молодіжною аудиторією, спортсменами, громадськими та релігійно-церковними 
організаціями. Для цього використано такі методи, як розсилка електронних вісників, 
розповсюдження корисної інформації через буклети, через соціальну рекламу, промоційну 
продукцію (календарики, наклейки, флаєри). Активно продовжено інформування мешканців 
через соціальні мережі в Інтернеті, чат-конференції за участю різних посадовців: Шмід О., 
Білоус А., Засадний О., Кіраль С., Садовий А. 

Восени було реалізовано проект "Школа візуалізації". У результаті відділ почав 
використовувати у роботі інфографіку як новий засіб інформування. До початку 2013 року 
було зроблено та поширено 25 інфографік про теплопостачання, водопостачання у місті, 
роботу транспортної системи, ремонти доріг, GPS-навігацію, розвиток туристичної, освітньої 
галузей, роботу соціальної сфери та обслуговування мешканців. 

Висвітлення роботи посадовців та інформування мешканців і гостей міста також 
здійснюється через соціальні мережі. Сторінку Львівської міської ради lviv.adm у мережі 
Facebook вподобали та читають понад 2 тис. 460 користувачів. Щодня "Прес-служба" 
розміщує у Facebook 3-4 новини (окрім автоматичних передруків з офіційного порталу 
міської ради). 

Продовжено організацію неформальних зустрічей посадовців із журналістами – 
проект "Медіа-сніданки з посадовцями". Проведено медіа-сніданок на актуальну тему – 
виникнення неприємного запаху (за участю С. Пакіжа). Також напередодні проведення 



регіональних Публічних дебатів про якість освіти в Україні, організовано медіа-ланч з 
представниками ЗМІ за участю фахівців Фонду "Ефективне управління" та директора 
департаменту гуманітарної політики ЛМР. 

Для ефективнішого інформування мешканців про найактуальніші проблеми міста на 
офіційному порталі Львівської міської ради проводилися щотижневі інтерактивні опитування 
мешканців щодо різної тематики (найбільша кількість учасників одного опитування – понад 
1500 осіб, загальна кількість опитувань – близько 60). 

У 2012 році прес-служба продовжила пряме інформування мешканців через 
розміщення оголошень у під‟їздах будинків на спеціальних інформаційних стендах (нова 
транспортна мережа, "Не будь байдужим", ремонти доріг, зміни в русі транспорту тощо). 

Реалізовано, спільно з іншими відділами ЛМР, кілька масштабних проектів – 
"Ярмарок спорту", "Ярмарок дитячого дозвілля", "Зустріч за книгою". Також прес-службою 
ініційовано локальні акції, спрямовані на популяризацію здорового способу життя та 
розвиток спорту у Львові, зокрема – відкриття "Свята фехтування у Львові" за участю 
олімпійської чемпіонки Яни Шемякіної. 

Створення міського медіа-центру "Львів-2012" та забезпечення його роботи 
відбувалось відповідно до рішення виконавчого комітету № 329 від 11 травня 2012 року з 
метою належного інформування мешканців м. Львова та туристів, забезпечення належних 
умов роботи журналістів під час чемпіонату Європи 2012 року з футболу у приймаючому 
місті Львові та висвітлення усіх подій ЄВРО 2012 у Львові. 

Медіа-центр Львів-2012 був створений на базі відділу "Прес-служба" та відділу 
промоції міста управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту 
"Адміністрація міського голови". Медіа-центр працював з 1 червня до 3 липня з 08:00 до 
24:00 год. у великій сесійній залі Львівської міської ради. 

Структура Міського медіа-центру "Львів 2012" складалась із рецепції, довідки, 
робочої зони для журналістів, робочої зони для працівників Міського медіа-центру "Львів-
2012", відпочинкової зони, зони для прес-конференцій, зони для флеш-інтерв‟ю, зони для 
замовлення коментарів, зони для зберігання особистих речей журналістів. 

У медіа-центрі "Львів 2012" акредитувалось загалом 706 журналістів, 200 з них – 
представники іноземних ЗМІ, які не лише отримували розсилку матеріалів медіа-центру, а й 
працювали тут над своїми матеріалами. Акредитувались та працювали журналісти із більш, 
ніж 10 країн світу: Німеччини, Португалії, Данії, Польщі, Австрії, Австралії, Китаю, Індонезії, 
В‟єтнаму, Хорватії, Великої Британії. 

Протягом періоду матчів ЄВРО-2012 у Львові у медіа-центрі працювали 100 
волонтерів різних напрямків: медіа, переклад, супровід, рецепція, організація коментарів, 
інформаційна довідка. 

Від 1 до 20 червня працівники медіа-центру організували для журналістів більше 350 
коментарів посадовців, а також близько 20 разів за коментарями до представників міської 
ради звертались іноземні журналісти. 

За цей час відбулось 34 радіо- та телеефіри посадовців міської ради. Троє 
представників зарубіжних медіа побували на ефірах місцевих телеканалів: Девід Юнгрен, 
Аскольд Крушельницький та Штефан Тіс. 

З початку своєї роботи медіа-центр "Львів-2012" підготував більше 500 новин. 
Спеціальний канал на сайті "youtube.com" зібрав 150 підписників та понад 1 млн. переглядів 
за 15 днів. Загалом за цей період працівниками медіа-центру тут було розміщено понад 120 
відеороликів. 

Понад 30 відомих гостей Медіа-центру "Львів 2012" залишили свої подячні слова та 
побажання на сторінках книги почесних гостей: Вадим Красноокий, гурти "Флайзза", "Чефкет" 
та "Гайдамаки", ТНМК, Ірена Карпа, Василь Вірастюк, мер Ужгорода Віктор Погорелов, 
генеральний консул Росії у Львові Олег Астахов, українські та закордонні журналісти. 

 
Діяльність відділу закордонної співпраці була спрямована на налагодження співпраці 

з країнами, міжнародними організаціями, містами-партнерами Львова за кордоном, 



покращення іміджу міста на міжнародній арені, популяризацію знань про Львів та вивчення 
досвіду іноземних колег та кращих практик. 

Серед цього: 
Співпраця з дипломатичним корпусом. Організовано і проведено зустрічі Львівського 

міського голови та представників виконавчих органів з представниками дипломатичного 
корпусу, серед них: Надзвичайні та Повноважні Посли Ізраїлю, Франції, Естонії, Австрії, 
Великобританії, Фінляндії, ФРН, Швейцарії, Кіпру, Швеції, Ізраїлю, Чехії, послом ЄС в Україні 
М. Пінту Тейшейрою, Тимчасовим Повіреним Республіка Словенія в Україні, Генеральним 
Консулом Словацької Республіки в Ужгороді, з заступником глави місії Посольства США в 
Україні, торговим аташе посольства Австрії в Україні. 

Співпраця з іноземними організаціями, органами влади іноземних держав, серед них 
організовано і проведено зустрічі Львівського міського голови та представників виконавчих 
органів з директором Швейцарського бюро співпраці в Україні Гвідо Бельтрані; 
представниками Міжнародної Фінансової корпорації; директором Національного 
демократичного інституту США Крістіною Вілфор; заступником директора департаменту 
публічної дипломатії МЗС Чеської Республіки Боржеком Лізецом; президентом Ротарі 
Інтернешнал Кальяном Банержи; президентом Американської Торгової палати в Україні; 
головою Ради міста Вроцлава Яцком Оссовським; урядовою делегацією Киргизької 
Республіки на чолі з Міністром Юстиції Киргизстану Алмамбетом Шикмаматовим; 
генеральним вікарієм держави Ватикан, кардиналом Анжело Комастрі; делегацією 
громадської організації "Freedom House"; заступником воєводи Сілезії Станіславом 
Домбровою; представником Міжнародного комітету збереження єврейських цвинтарів та 
місць масових захоронень в Україні рабином Берулом Полячеком; представниками 
української діаспори в Північній Америці; представниками Міжнародного товариства ім. 
Шопена у Відні на чолі з президентом Теодором Канітцером; делегацією студентів Інституту 
державного управління, поліції та права м. Гюстрова, Німеччина; делегатом Папи Римського 
Бенедикта ХVІ кардиналом Юзефом Томко; заступником держсекретаря МЗС Республіки 
Польща Янушем Цісеком; керівником відділу GIZ з центрального офісу у м.Ешборн 
(Німеччина) з Манфредом Горром, президентом м. Любліна Кшиштофом Жуком; 
представниками будівельної компанії "Andrade Gutierrez"; делегацією бостонської опікової 
клініки "Шрайнерс Госпіталь"; представниками польських Ґмінних служб просторового 
планування; головою організаційного комітету конкурсу “Кришталева цегла” Казімєжом 
Відісєвічем; з заступником державного секретаря Міністерства Закордонних Справ Угорщини 
Прьоле Гергелем; представниками МГО Центр "Амерікен Джуіш Джойнт"; делегацією 
пекінської інженерно-будівельної компанії Beijing Construction Engineering Group Co., Ltd. 
(BCEG); директором з міжнародних зв‟язків компанії IMEX Group Томом Халтоном; із 
заступником генерального директора туристичної Ради Барселони Turisme de Barcelona 
Ігнасі де Делас і де Угарте; екс-президентом Латвійської Республіки Гунтисом Ульманисом в 
рамках проведення Днів Латвії у Львівській області 11.10.2012. 

Співорганізація міжнародних заходів: прес-тур для журналістів німецьких видань 8-9 
січня 2012 (разом з відділом промоції); Весняний Діловий форум 2012 26-27 квітня 2012, 
Фестиваль партнерств (Львів, Люблін, Перемишль, Вроцлав, Лодзь, Жешув, разом з 
Генеральним консульство РП) 14-15 вересня 2012; торгівельна місія Чеської Республіки на 
чолі з Надзвичайним та Повноважним Послом Іваном Почухом 06 грудня 2012; Форуму 
державно-приватного партнерства в Україні 26-27 квітня 2012: Дні Львова у Відні 23 квітня 
2012 (разом з відділом промоції), церемонія нагородження праведників світу 30 жовтня 2012 
(разом з Посольством Ізраїлю). 

Співпраця з містами-партнерами. Організовано офіційний візит, підготовлено 
програму перебування та забезпечено супровід делегації з міста Грац (Австрія) у березні, 
делегації з міста Ґданська (Республіка Польща) на чолі з президентом міста у серпні. 

Візити визначних людей. Організовано зустріч Львівського міського голови з 
лауреатом Нобелівської премії професором Жаном-Марі Леном 24.09.2012 та домовлено 
про візити нобелівських лауреатів у 2013 році; зустріч Львівського міського голови з 
американським юристом та громадським діячем паном Девідом Левіттом 03.10.2012. 



 
У 2012 році загальна кількість листів, адресованих міському голові становить 7595, 

кількість звернень до міського голови на особистому прийомі - 476. 
Було підготовлено 585 Подяк і Дипломів міського голови, вручено 52 відзнаки 

територіальної громади м. Львова - "Золотий герб м. Львова", "Почесний знак святого Юрія". 
Підготовлено і відправлено 450 вітальних телеграм і понад 9000 привітань листів-вітань 
мешканцям з нагоди державних та релігійних свят. Підготовлено та видано друком "Довідник 
посадовця", серію поліграфічної продукції "Комунікативні стандарти для працівників". 

Під час проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 управлінням внутрішньої 
політики створено Центр волонтерства, який розміщувався у СЗШ № 35 і забезпечував 
діяльність понад 900 волонтерів. Зокрема, волонтери мали змогу прохарчуватися, було 
передбачено кімнати відпочинку та проведення майстер-класів з активних видів спорту – 
карате, спортивні танці, змагання з настільного футболу та ін. 

 
Протягом 2012 року управлінням контролю та аудиту проведено 26 перевірок 

фінансово-господарської діяльності виконавчих органів ради та комунальних підприємств, в 
тому числі на виконання доручень Львівського міського голови проведено 4 перевірки, на 
підставі звернень органів виконавчої влади – 4 перевірки та звернень правоохоронних 
органів – 2 перевірки. 

За результатами проведених перевірок виявлено зайві витрати бюджетних коштів та 
коштів комунальних підприємств на загальну суму 4,5 млн. грн. 

Найбільші порушення - це зайве використання коштів на заробітну плату з 
нарахуваннями в сумі 4,2 млн. грн. (в тому числі: відділ освіти Галицького району – 3,4 млн. 
грн., спеціалізована середня загальноосвітня школа № 52 – 572,7 тис. грн., Львівське 
комунальне автотранспортне підприємство № 1 – 137,7 тис. грн.); зайва оплата за ремонтно-
будівельні роботи – 37,8 тис. грн. (в тому числі Личаківська районна адміністрація - 30,4 тис. 
грн.). 

Крім цього, під час перевірок виявлено: 
- випадки закупівлі продуктів харчування відділом освіти Галицького району без 

проведення тендерних закупівель на загальну суму 343,7 тис. грн., що суперечить вимогам 
Закону України “Про здійснення державних закупівель”; 

- випадки закупівлі продуктів харчування без застосування процедури місцевих 
закупівель на суму 715,4 тис. грн., що є порушенням вимог рішення виконкому Львівської 
міської ради від 03.09.2010 № 1186, в тому числі: відділ освіти Франківського району –              
430,4 тис. грн.; відділ освіти Галицького району – 285 тис. грн.; Львівська загальноосвітня 
школа-інтернат № 2 – 50,4 тис. грн.; 

- недоотримання заробітної плати – 46,2 тис. грн. (в тому числі: ЛКП “№500” –               
43,1 тис. грн., не здійснено нарахування індексації заробітної плати двірникам додаткової 
діяльності). 

За результатами перевірок фінансово-господарської діяльності Львівських 
комунальних підприємств, встановлено недоотримання коштів, у зв‟язку із відсутністю 
укладених договорів на надання послуг суб‟єктам підприємницької діяльності, пов‟язаних із 
утриманням будинків і прибудинкової території на суму 94,3 тис. грн., зокрема ЛКП 
"Сріблястий" - 38,6 тис. грн., ЛКП "№ 500" - 23,3 тис. грн., ЛКП "Центральне" - 16,3 тис. грн., 
ЛКП "Рясне-402" - 16,1 тис. грн. 

Також, перевіркою Личаківської районної адміністрації виявлено зайву оплату за 
ремонтно-будівельні роботи на загальну суму 30,4 тис. грн.  

За результатами проведених перевірок уповноваженим органам скеровано 
інформації та керівникам підприємств направлено відповідні пропозиції для вжиття належних 
заходів з метою усунення виявлених порушень та недоліків. 

Матеріали окремих перевірок скеровано в правоохоронні органи та державну 
фінансову інспекцію для вжиття належних заходів. 

Протягом 2012 року перевірено та погоджено проектно-кошторисну документацію 
будівельних, ремонтно-будівельних, реставраційних та інших робіт для потреб міста на 563 



об`єктах загальною вартістю 57167,1 тис. грн. Встановлено завищення вартості робіт на 
суму 323,7 тис. грн., що дало можливість запобігти не обґрунтованим витратам бюджетних 
коштів та направити зекономлені кошти на виконання додаткових об`ємів робіт. 

Крім цього, проводились перевірки достовірності вартості об`єктів самочинного 
будівництва для визначення суми коштів до цільового фонду розвитку соціальної 
інфраструктури міста. Зокрема, протягом 2012 року розглянуто 256 об`єктів самочинного 
будівництва. В результаті проведених перевірок вартість самочинно здійсненого будівництва 
збільшено на 197,6 тис. грн., що дало додаткові надходження до бюджету в сумі близько 
19,8 тис. грн. Перевірено та погоджено достовірність інвесторсько-кошторисної документації 
для визначення пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури міста на 7 об‟єктах. В результаті проведених перевірок донараховано 1080,4 
тис. грн., внаслідок чого додаткові надходження до бюджету склали орієнтовно 43,2 тис. грн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 
 
У 2012 році обліковано 4 надзвичайних ситуації, 176 інших подій надзвичайного 

характеру (наявність шкідливих речовин понад ГДК – 80; пожежі – 49; нещасні випадки з 
людьми – 17; аварії на системах життєзабезпечення – 24; інші -6), 67 некласифікованих 
подій, внаслідок яких загинуло 13 осіб, потерпіло 108 осіб, з них 22 дитини. Надзвичайних 
ситуацій державного та регіонального рівня не обліковано. Експертною комісією МНС 
України 1 надзвичайна ситуація визначена як місцевого і 3 – об‟єктового рівня. 

Найбільш резонансними були наступні надзвичайні ситуації: 
місцевого рівня:  
- ситуація, пов‟язана з отруєнням людей в результаті споживання неякісних продуктів 

харчування. У період з 26 до 31 серпня до медичних закладів області з попереднім діагнозом 
гостра кишкова інфекція, гастроентероколіт були госпіталізовані 46 осіб, з них 10 дітей, які 25 
серпня брали участь у святкуванні весілля у барі "Персей". 

об‟єктового рівня: 
- ситуація, 3 квітня 2012 року в результаті пресування газових балончиків в цеху на 

території ТзОВ "Вторкольормет" на вул. Пластова, 11-а під час вибуху отримали термічні 
опіки та опіки органів дихання 5 працівників підприємства; 

- ситуація, пов‟язана з отруєнням людей в результаті споживання неякісних продуктів 
харчування. 24-25 грудня в інфекційне відділення Комунального закладу Львівської обласної 
ради "Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня" звернулись зі скаргою на погіршення 
самопочуття 11 осіб, які 22 грудня у ресторані готельно-ресторанного комплексу "Святослав" у 
м. Винники Львівської міської ради приймали участь у корпоративній вечірці. Загальна 
кількість присутніх на святкуванні - 200 осіб. Після обстеження, з діагнозом гостра кишкова 
інфекція, гастроентероколіт госпіталізовано 10 осіб. 

Протягом 2012 року для попередження виникнення надзвичайних ситуацій і 
некласифікованих подій по районах міста Львова були обстежені 282 різні об'єкти за 
зверненнями мешканців та голів районних адміністрацій, а комісіями з питань ТЕБ і НС 
міського та районних рівнів прийнято 2165 протокольних рішень. 

Всього за 2012 рік міською комісією прийнято клопотань на залучення з резервного 
фонду міського бюджету в сумі 2512,022 тис. грн., виділено асигнувань по рішенням 
виконавчого комітету в сумі 1534,397 тис. грн. 



З метою попередження виникнення ймовірних надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру, в місті впроваджено комплекс заходів, зокрема: 

- прийнято участь у 8-ми тренуваннях та навчаннях різного рівня, в тому числі при 
підготовці до проведення чемпіонату з футболу ЄВРО-2012; 

- у березні 2012 року спільно з працівниками управлінням освіти у кожному районі м. 
Львова проведені показові "Дні цивільного захисту", а у квітні показові "Тижні безпеки 
дитини" з залученням техніки МНС та інспекторів ГУ Держтехногенбезпеки. Протягом квітня 
та травня у всіх середніх загальноосвітніх школах та дошкільних навчальних закладах 
проведені "Дні цивільного захисту" та "Тижні безпеки дитини". Під час проведення даних 
заходів було залучено 66861 дошкільнят, учнів СЗШ та ВПУ, а також 117 556 студентів ВНЗ. 
Активну участь у підготовці та проведені заходів , прийняли участь майстри виробничого 
навчання міських курсів навчально-методичного центру ЦЗ та безпеки життєдіяльності, 
викладачі всіх шкіл та дошкільних навчальних закладів міста; 

- 29.02.2012 прийнято участь в тренуванні з обласними, районними і міськими 
органами управління та формуваннями територіальних ланок Львівської територіальної 
підсистеми ЄДС ЦЗ за темою: "Координація діяльності органів управління та формувань 
територіальних ланок Львівської територіальної підсистеми ЄДС НС щодо виконання 
завдань з організації безпечного пропуску весняного льодоходу та повені"; 

- 19.04.2012 прийнято участь у штабному тренуванні на тему "Підготовка та 
проведення антитерористичної операції на об‟єкті Євро-2012-готель "Леополіс" (ТзОВ "Ейч Ті 
Проперті Вест"); 

- 24-26.04.2012 прийнято участь в командно-штабному навчанні органів управління 
та сил цивільного захисту Львівської територіальної підсистеми єдиної системи цивільного 
захисту (з повним розгортанням і проведенням тактичних навчань зведених загонів з 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння великих пожеж Оперативно-рятувальної 
служби цивільного захисту МНС; 

- 27.04.2012 прийнято участь у командно-штабному навчанні на тему "Підготовка та 
проведення антитерористичної операції на об‟єкті Євро-2012 – стадіоні "Арена Львів". При 
цьому було практично відпрацьовано питання матеріального забезпечення "умовно 
потерпілих" миючими засобами і найпростішим одягом міською спеціалізованою службою 
торгівлі і харчування через торговий центр "Ашан"; 

- 13-14.09.2012 проведено командно-штабне навчання з органами управління та 
силами цивільного захисту міської ланки Львівської територіальної підсистеми єдиної 
системи цивільного захисту на тему "Дії органів управління та сил цивільного захисту 
районної ланки Львівської міської підсистеми єдиної державної системи запобігання і 
реагування на надзвичайні ситуації (ЄДС НС) при виникненні надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру та ліквідації їх наслідків"; 

- 03.10.2012 прийнято участь у командно-штабному навчанні на тему "Підготовка та 
проведення антитерористичної операції на Державному підприємстві – "Міжнародний 
аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького"; 

- 15.11.2012 прийнято участь у командно-штабних навчаннях на тему: "Координація 
діяльності органів управління та формувань територіальних ланок Львівської територіальної 
підсистеми ЄДС ЦЗ при можливих надзвичайних ситуаціях зимового періоду"; 

- 23.11.2012 прийнято участь у тактико-спеціальному тренуванні на тему "Підготовка 
та проведення антитерористичної операції на Державному підприємстві – "Міжнародний 
аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького". 

У 2012 році здійснювалося виконання "Плану першочергових заходів щодо 
запобігання надзвичайним ситуаціям у м. Львові на 2012 рік", яким передбачено виконання 
робіт обсягом 33 924,931 тис. грн., його виконання становить 72,8 % від запланованого. 

У вересні 2012 року була проведена перевірка додержання вимог законодавства 
України Державною технічною інспекцією Державного департаменту страхового фонду 
документації. У цьому напрямку управлінням проведені серйозні заходи: вперше з моменту 
дії даної Програми видані організаційно-розпорядчі документи, налагоджена співпраця з 
виконавчими органами Львівської міської ради та з Західним регіональним центром СФД, 



налагоджується співпраця із керівниками хімічно-небезпечних об‟єктів, що знаходяться на 
території міста. Програма СФД подана на розгляд сесії Львівської міської ради. На 2013 рік 
передбачене фінансування цієї Програми із бюджету міста в розмірі 70 тис. грн. 

Протягом 2012 року 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 69 повідомлень та інформацій (в т. ч. по телебаченню – 8, через 
інформагентства, у тому числі через сайт Львівської міської ради – 55, проведено прес-
конференцій – 6). 

За 2012 рік мешканцям надано 42 консультації з питань дій при пошкодженні у 
житловому приміщенні ртутних медичних термометрів, зокрема з вул. Музики, 9/6, Академіка 
А. Сахарова, 19/18, Б. Грінченка, 12/8, Т. Шевченка, 63/22, Морозна 12/27, І. Кавалерідзе, 
8/121, Куліша, 34/18, Т. Масарика, 3/168 та інші. 

З метою запобігання загибелі людей на водних об‟єктах міста, у квітні-травні 2012 
року були організовані заходи з попередження нещасних випадків. У ЗМІ висвітлювалися 
питання щодо правил поведінки і охорони життя на водних об‟єктах, були встановленні 
попереджувальні щити з написами про заборону купання, в середніх навчальних закладах 
проведенні інструктажі із учнями щодо цього. Разом з тим, у місцях, не відведених для 
купання, у 2012 році загинула 1 особа. 

В кращу сторону по організації та стану цивільного захисту відмічається ЛМКП 
"Львівтеплоенерго", ДТГО "Львівська залізниця", ДП "Львівський державний авіаційно-
ремонтний завод", ДП ЛДЗ ЛОРТА, ЛМКП "Львівводоканал", ПрАТ "Львівський 
локомотиворемонтний завод", ДП "Львівський державний ювелірний завод", Національний 
лісотехнічний університет України, ЦТП ЛФ "ПАТ "Укртелеком", АТ "Львівський хімічний 
завод", Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський обласний клінічний 
перинатальний центр", АТ "Галичфарм", ТзОВ "Львівське АТП-14631", Львівський 
національний медичний університет ім. Данила Галицького, Національний університет 
"Львівська політехніка" та інші. 

З травня 2012 року на підставі угоди між Міністерством екології та природних 
ресурсів України та товариством з обмеженою відповідальністю "С. І. Груп Консорт ЛТД" 
проведено завантаження та вивезення на утилізацію непридатних до використання 
пестицидів (агрохімічних відходів) з території ВАТ "Агрофірма "Провесінь" загальною 
кількістю 24,925 т. Після вивезення непридатних до використання пестицидів були 
проведені відповідні роботи по знезараженню території та приміщень, де вони зберігались. 
Станом на 01.01.2013 року непридатні до використання пестициди та інші агрохімічні відходи 
відсутні. 

У грудні 2012 року проведена передача для утилізації 107 кг металічної ртуті МППП 
"Еколог Буковини", яка була зібрана за період з 23.11.2011 по 17.12.2012. Ухвалою міської 
ради від 14.11.2012 № 1825 затверджена "Комплексна екологічна Програма на 2012-2016 
роки для м. Львова", в якій продовжену дію акцію по збору ртуті від населення м. Львова. 

Відповідно до "Плану основних заходів цивільного захисту на 2012 рік" у період 21-29 
лютого 2012 року комісією Головного управління Держтехногенбезпеки у Львівській області в 
складі 16 чоловік була проведена перевірка реалізації державної політики у сфері цивільного 
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру. До перевірки залучалися управління з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення, департамент житлового господарства та інфраструктури, 
управління транспорту та зв'язку, відділ торгівлі та тендерних закупівель, ЦТП Львівській 
філії ПАТ "Укртелеком", ЛМКП "Львівводоканал", ЛМКП "Львівтеплоенерго", ПАТ "Іскра", ПАТ 
"Львівський холодокомбінат", ПАТ ЛКФ "Світоч", управління охорони здоров'я з лікарняними 
закладами, Львівські електромережі ПАТ "Львівобленерго", управління капітального 
будівництва, Львівське комунальне ремонтно-аварійне підприємство, Львівське міське 
управління ГУ МВСУ у Львівській області. 

 



 
Управління муніципальної дружини 

Працівники управління надавали послуги із забезпечення громадського порядку 
відповідно до укладених угод, а саме: у будинку Львівської міської ради (пл. Ринок, 1), в 
центральному пункті цивільної оборони, на територіях ЛКП музею "Личаківський цвинтар", 
ТзОВ "Привокзальний ринок", управління державної реєстрації, управління капітального 
будівництва. 

Управління муніципальної дружини співпрацювало з працівниками ветеринарного 
відділу, було проведено 52 рейди під час яких проводилась роз‟яснювальна робота з 
власниками собак щодо дотримання правил утримання собак у місті Львові. 

Працівники муніципальної дружини допомагали міліції по охороні громадського 
порядку, забезпечувати громадський порядок під час проведення масових заходів, при 
необхідності забезпечували турнікетами. Залучалися в проведенні рейдів по ліквідації 
стихійної вуличної торгівлі. 

Відповідно до ухвали міської ради від 23.10.2008 № 2139 "Про затвердження 
Положення про порядок проведення екскурсійної діяльності у місті Львові" на управління 
покладено повноваження проведення перевірки правомірності екскурсійної діяльності на 
території міста Львова гідами-перекладачами, екскурсоводами та іншими фахівцями 
туристичного супроводу. Працівниками управління у 2012 році перевірено 293 екскурсійні 
групи. Інформація про осіб, які неправомірно займались екскурсійною діяльністю, 
передавалась в управління туризму Львівської міської ради. 

Протягом 2012 року управління забезпечувався громадський порядок під час сесій 
Львівської міської ради, при проведенні аукціонів з продажу земельних ділянок і 
комунального майна міста у приміщенні міської ради. 

 
 
 
 
Адміністративно-господарське управління 

 
У 2012 році зареєстровано 105191 вхідний документ. З 105191 вхідних документів, 

зареєстрованих у 2012 році, 40029 – звернення громадян, 29730 – звернення юридичних 
осіб, 35432 – документи органів державної влади. 

На першому місці за кількістю звернень громадян є питання утримання житлового 
фонду, благоустрою та житлової політики. Так, за 12 місяців минулого року надійшло 11821 
звернення з питань житлового господарства, що становить 29,5 % 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 питань 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 займають 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 квартирну чергу, порядок отримання 
житлової площі було основним результатом розгляду звернень із зазначених питань. 

Збільшилась кількість звернень з питань комунальної власності. У 2012 році кількість 
таких звернень становить 12,3 % від загальної кількості звернень. Актуальними 



залишаються питаннями модернізації, реконструкції житлового фонду. У 2012 році щодо 
відповідних висновків і дозволів до управління архітектури надійшло 8,8 % від загальної 
кількості. Кількість звернень з питань землекористування та забудови – 7,6 %. Решта 
звернень: з питань економіки – 6,8 %; з питань сім„ї та дітей – 6,1 %; з питань охорони 
історичного середовища – 4,1 %; з питань інженерного господарства – 3,2 %; з питань 
транспорту, зв„язку – 2,5 %; з питань діяльності органів місцевого самоврядування – 2,5 %. 

 
Від органів державної влади одержано 35432 документи. Звернення органів 

державної влади розподілилися таким чином: найбільша кількість документів – 21493 
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 – 6051 документ. 
Від Львівської обласної державної адміністрації надійшло 3128 документів. 

 
Від юридичних осіб надійшло 29730 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. Їх кількість становить 23,9 % від загальної 
кількості звернень юридичних осіб. На другому місці за кількістю – це звернення щодо 
питань комунального власності – 3220 звернень. 9,7 % звернень юридичних осіб 
зареєстровано з питань житлового господарства: про передачу у комунальну власність 
відомчого житла, про розрахунки тарифів комунальних послуг тощо. 8 % 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 7,3 %. Значна 
кількість звернень –5,8 % стосується питань землевпорядкування: приватизація, надання в 
оренду земельних ділянок, укладення договорів оренди тощо. 4 % надійшло з питань 
культури та культурної спадщини. 

 
За типом звернення у порядку зменшення кількості розподілилися таким чином: 

заяви – 53480 (від громадян – 25259, від юридичних осіб – 22519); заяви з повним пакетом 
документів /адміністративні послуги/ – 20295 (від громадян – 13187, від юридичних осіб – 
7108); скарги – 1621 (від громадян – 1551, від юридичних осіб – 70); пропозиції – 65 (від 
громадян – 32, від юридичних осіб – 33). 

Заявники скаржаться з питань: житлово-комунального господарства (компетенція 
районних адміністрацій) – 788; незадовільної роботи громадського транспорту – 253; 
житлово-комунального господарства (компетенція департаменту житлового господарства та 
інфраструктури) – 100; діяльності органів місцевого самоврядування – 70; архітектури – 64; 
землекористування – 48; комунальної власності – 26. 

Протягом 2012 року зареєстровано 3584 громадянина на особистий прийом до 
керівництва міської ради та її виконавчих органів. 

Опрацьовано 1367 електронних звернень, які надійшли протягом 2012 року, з них: 
щодо аварійних ситуацій – 101; щодо надання консультацій – 295; пропозиції – 163; скарги – 
808. 

З метою забезпечення доступу до інформації у Центрі надання адміністративних 
послуг 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 офіційному 
web-порталі. 

За 2012 рік Центри надання адміністративних послуг у районних адміністраціях 
опрацювали таку кількість звернень громадян та юридичних осіб: Галицького району – 5974; 



Залізничного району – 5866; Личаківського району – 5152; Сихівського району – 4277; 
Франківського району – 6844; Шевченківського району – 4790. 

 
З березня 2012 року забезпечено прийом заяв юридичних осіб щодо надання 

адміністративних послуг через Центр обслуговування мешканців. Затверджено Регламент 
Центру обслуговування мешканців, яким запроваджено нові принципи роботи з 
громадянами, що базуються на ввічливості, розумінні і бажанні допомогти, забезпеченні 
належних умов для прийому та реєстрації документів. 

З 01 січня 2012 року забезпечено централізовану електронну реєстрацію всіх вхідних 
документів, які надходять до Львівської міської ради та її виконавчих органів (крім дозвільних 
документів та з питань соціальних пільг) в єдиній базі даних "Вхідні ЛМР" системи 
документообігу, а саме: приєднано до цієї системи районні адміністрації. Це забезпечило 
реєстрацію вхідних документів, які надходять до Львівської міської ради та її виконавчих 
органів (крім управління соціального захисту) у будь-якій формі на основі єдиних правил 
реєстрації, обліку, пошуку та контролю виконання документів. 

 
Протягом 2012 року загальним відділом опрацьовано та передано на виконання 

163838 документів, у тому числі: 105191 вхідний документ; 3874 внутрішні документи;              
54773 документи, зареєстровані у розносних книгах кур‟єрів (відповіді на вже зареєстровані 
документи, службова переписка). Через відсутність фінансування для проведення закупівлі 
автотранспортних послуг з березня 2012 року було призупинено доставку кореспонденції 
загальним відділом у територіально віддалені виконавчі органи. 

У 2012 році відправка документів поштою через відсутність фінансування 
проводилась тільки у січні і лютому. На жаль, через згадані вище фінансові проблеми 
виконавчим органам довелось самостійно налагоджувати роботу та проводити поштову 
відправку в межах власних кошторисів. За звітний період працівниками загального відділу 
опрацьовано та відправлено поштою 14101 документ. Для прикладу у 2011 році відправлено 
102982 документи. З вищезазначеної кількості документів, відправлених у 2012 році,                    
6561 документ надіслано рекомендованим відправленням. 

 
У відділ "Гаряча лінія міста" у 2012 році надійшло 34080 повідомлень про аварійні 

ситуації. З загальної кількості звернень щодо аварійних ситуацій: аварії на інженерних 
мережах – 2684 звернення, питання вуличного освітлення – 260 звернень, несправність 
ліфтів – 1775 звернень, транспортні питання – 5464 звернення, питання житлового 
господарства – 16632 звернення, питання благоустрою (незадовільний стан доріг, забиті або 
відсутні дощоприймачі, стану зелених насаджень та інше) – 1701 звернення, з економічних 
питань (несанкціонована торгівля, продаж алкоголю у нічний час, гучна музика у громадських 
закладах) – 337 звернень, з скаргами на сторонній запах на вулиці, на роботу виконавчих 
органів, щодо відновлення дитячих майданчиків – 1055 звернень, з інших питань (у т. ч. 
повідомлення служб) – 4105 звернень, подяки – 67. 

В середньому оператор відділу "Гаряча лінія міста" щоденно обробляє 350 звернень. 
Частково оновлено технічне обладнання відділу, що надало можливість приймати більшу 
кількість дзвінків та реагувати на звернення більш оперативно. Введено у роботу модуль 
обробки дзвінків та ліній, завдяки якому є можливість у реальному часі, через web-інтерфейс 
проводити моніторинг дзвінків, які прийняті, не прийняті та знаходяться в черзі, оперативно 
формувати звіт з кількості прийнятих та втрачених дзвінків за будь-який період. 
Підтримується робота автовідповідача при вхідному дзвінку, який використовується для 
запису та відтворення повідомлення для інформування мешканців про планові роботи, 
аварійні відключення, тощо. А у випадку, коли 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. 



Відділ щоденно готує оперативний звіт для міського голови та першого заступника 
міського голови. Додатково в оперативному звіті акумулюється інформація міських аварійних 
служб за минулу зміну. 

Крім того відділом готуються: щоденні звіти (станом на 7-му годину ранку по районах 
міста); звіти про відсутність теплопостачання і гарячого водопостачання в житлових 
будинках; звіти про скарги з питань транспорту; щотижневі звіти про неякісне прибирання та 
різноманітні звіти за потребою виконавчих органів: моніторинг роботи районних 
адміністрацій; звіти з питань перебоїв у роботі електропостачання, витоків води, виїзд 
техніки тощо. 

 
 

Організаційне управління 
У 2012 році відредаговано та видруковано: проектів рішень виконавчого комітету - 

1143; проектів розпоряджень міського голови - 684. У 2012 році продовжувалося внесення у 
базу даних електронних документів "Документи Львівської міської ради" всіх зареєстрованих 
розпоряджень Львівського міського голови та рішень виконавчого комітету Львівської міської 
ради. З середовища Lotus Notes документи попадають на web-сторінку міської ради та 
доступні для перегляду користувачів Інтернету. Всі документи були оприлюднені вчасно – як 
правило, відразу після реєстрації у відділі організаційної роботи організаційного управління, 
максимально - на наступний день після реєстрації – та у повному обсязі (з врахуванням 
вимог Закону України "Про інформацію" щодо конфіденційної інформації). Протягом 2012 
року було опубліковано документів - 1523. 

У 2012 році було сформовано архівних томів - 199. У 2012 році було передано на 
зберігання в архівну установу ухвали міської ради, рішення її виконавчого комітету, 
розпорядження Львівського міського голови за 2006 рік. Протягом звітного року 
продовжувалася підготовка до передачі в архівну установу документів 2007-2009 років. 
Окрім цього, за встановленою формою було виготовлено описи підготовлених та підшитих 
справ (томів) документів за 2007 - 2009 роки. 

У 2012 році зареєструвано 931 ухвалу міської ради, 911 рішень виконавчого комітету, 
27 протокольних доручень виконавчого комітету та 606 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 
2012 році копій нормативно-розпорядчих документів становить 29509 примірників. 

У 2012 році було підготовлено і проведено 71 засідання виконавчого комітету 
Львівської міської ради. На засіданнях виконавчого комітету протягом звітного року було 
розглянуто 1118 питань (в т. ч. прийнято 911 рішень, з них 35 прийнято з доопрацюванням) 
та надано 27 протокольних доручень. Найбільше питань на розгляд виконавчого комітету 
підготували:  

Департамент економічної політики 565 

Департамент житлового господарства та 
інфраструктури 

243 

Департамент фінансової політики  60 

Департамент містобудування 52 

Департамент гуманітарної політики 38 

Юридичне управління 37 

Районні адміністрації 31 

Організаційне управління 26 

Департамент "ЄВРО 2012" 23 

Управління капітального будівництва 12 

 
У 2012 році було взято на контроль 326 розпоряджень Львівського міського голови, 

235 ухвал міської ради, 415 рішень виконавчого комітету, 27 протокольних доручень 
виконавчого комітету. 



Причини невчасного виконання деяких документів – це необхідність винесення 
піднятих в них питань на розгляд міської ради, виконавчого комітету. Окрім того, вирішення 
деяких питань є непростим і потребує додаткового часу, що призводить до продовження 
терміну вирішення до 2-3 місяців. 

Основні причини невчасного виконання питань, порушених у зверненнях це: 
відсутність коштів у міському бюджеті для якісного вирішення багатьох питань (наприклад: 
утримання та експлуатація житлового фонду, розвиток теплоенергетичного господарства, 
експлуатація та розвиток дорожньої інфраструктури); неналежна якість виконання робіт або 
надання адміністративних послуг мешканцям. 

Протягом 2012 року було підготовлено 52 щотижневі довідки про стан виконання 
доручень міського голови, нормативно-розпорядчих документів Львівської міської ради, 
звернень фізичних і юридичних осіб. 

Окрім звітів про протерміновані документи, листів-нагадувань у виконавчі органи, про 
вжиття заходів, як профілактичний захід, проводились для працівників виконавчих органів 
міської ради навчальні семінари щодо правильного зняття з контролю документів. Протягом 
2012 року проведено 6 таких семінарів. 

Протягом 2012 року надійшло і було внесено у базу даних "Масові заходи" 1032 
повідомлення від політичних партій, громадських організацій, державних установ і громадян 
про проведення масових заходів. Протягом 2012 року було задекларовано проведення 
11772 масових заходів у місті. 

 
 

Архівний відділ міської ради 
У 2012 році проведено низку заходів щодо забезпечення збереженості та обліку 

документів, проведено певний цикл санітарно-гігієнічних робіт у сховищах (обезпилення, 
дезинфекція, контроль за температурно-вологим режимом), реставровано 73 аркушів, 265 
справ перекартоновано, продовжувалась робота щодо дотримання пожежної безпеки і 
правил охорони приміщення архіву. Перевірено наявність 1836 справ. На державне 
зберігання прийнято 206 одиниць зберігання фонду Львівська міська рада. Розроблено 
номенклатури справ виконавчих органів міської ради, Управлінням Держкомзему у м. Львів, 
ЛКП "Центр розвитку туризму", Управлніння державної казначейської служби у 
Шевченківському районі м. Львова. 

На ЕПК Державного архіву Львівської області затверджено 13 номенклатур справ, 8 
Положень про архів, 10 Положень про ЕК, 3 Інструкції з діловодства. Затверджено на ЕПК 
описи управлінських документів на 1938 справ і особового складу на 3027 справ. 

За 2012 рік в архівному відділі виконано 1199 довідок соціально-правового 
характеру, 6 тематичних запитів. 

Проведено 5 нарад-семінарів стосовно ведення архівної справи з працівниками 
установ, комунальних підприємств, казначейств, судами, пенсійного фонду, податкової 
інспекції, управління юстиції. Надано 193 консультації з питань складання номенклатури 
справ, формування описів справ з працівниками установ, які вперше приступили до роботи. 

 
 
Управління державної реєстрації 
За січень - грудень 2012 року проведено 56300 реєстраційних дій в т. ч.: проведено 

державну реєстрацію: 1093 юридичних осіб; 2952 фізичних осіб-підприємців; 2470 змін до 
установчих документів юридичних осіб; припинення діяльності 285 юридичних осіб; 
припинення діяльності 1405 фізичних осіб-підприємців. 

Включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців відомості про 19114 суб‟єктів господарювання, які були зареєстровані до 
01.07.2004. 

Внесено до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців: 
31213 змін до відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; 4855 



підтверджень відомостей про юридичну особу; відомості про 970 судових рішень; 688 
інформацій про відсутність юридичних осіб за вказаною адресою. 

Видано інформацій з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців (виписок, витягів, довідок) 46814 одиниць.  

За звітний період зареєстровано 43 міські громадські організації.  
Від реєстраційного збору у місцевий бюджет поступило 405,5 тис. грн. 
Відповідно до розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 19.02.2009 

№131/0/5-09 "Про роботу комісії з питань упорядкування обліку юридичних осіб" управлінням 
підготовлено і подано на розгляд комісії з питань упорядкування обліку юридичних осіб у 
Львівській області інформацію про 73 юридичні особи державної форми власності. 

На виконання Наказу Міністерства юстиції від 09.02.2012 № 225/5 було проведено 
списання і знищення 7772 бланків Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та 
бланків свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця. 

На виконання вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців" скеровано рекомендованими листами 2005 юридичним особам 
повідомлення про необхідність подання державному реєстратору реєстраційної картки про 
підтвердження відомостей про юридичну особу. 

У 2012 році впорядковано відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України 
від 10.02.2012 № 238/5 "Про затвердження Порядку зберігання та пересилання 
реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" та передано 
Львівському міському управлінню юстиції, реєстраційні справи 683 громадських організацій, 
зареєстрованих управлінням державної реєстрації. 

 
 

Управління "Дозвільний офіс" 
Комплекс послуг в рамках роботи Дозвільного офісу формувався в декілька етапів, а 

саме: 2007 рік 89 дозвільних процедур, 2008 рік – 113 дозвільних процедур, 2009 рік – 138 
дозвільних процедур, 2010 рік – 158 дозвільних процедур, 2011 рік – 161 дозвільна 
процедура, 2012 рік – 52 дозвільні процедури. 

Останнім етапом становлення Дозвільного офісу стало набрання чинності з 
03.01.2012 Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності” щодо розширення мережі дозвільних центрів, яким 
передбачено необхідність створення дозвільних центрів на обласному (регіональному) рівні, 
що дозволило б суб‟єктам господарювання користуватися перевагами отримання документів 
дозвільного характеру за єдиною зручною процедурою та виключить необхідність 
звертатися окремо до кожного територіального органу, якщо відповідний дозвіл надається 
на обласному рівні. 

Станом на 01.01.2013 у дозвільному центрі м. Львова затверджені інформаційні 
картки по видачі 52 видів документів дозвільного характеру, що передбачені Законом 
України “Про Перелік документів дозвільного характеру”, а також понад 100 видів інших 
адміністративних послуг, які не зазначені в Законі, але які дозволяють забезпечити 
комплексне обслуговування суб‟єктів господарювання. 

У роботі Дозвільного офісу у м. Львові беруть участь уповноважені представники 
регіональних, місцевих дозвільних органів та представники інших органів виконавчої влади, 
уповноважені законом на видачу документів дозвільного характеру, які забезпечують 
консультування суб‟єктів господарювання. 

Державні адміністратори Дозвільного офісу та представники місцевих та 
регіональних дозвільних органів надають суб‟єктам господарювання вичерпну інформацію 
про отримання ДДХ. 

Протягом 2012 р. державними адміністраторами Дозвільного офісу прийнято               
15222 заяв від суб‟єктів господарювання на отримання документів дозвільного характеру. Із 
загальної кількості прийнятих у 2012 р. заяв на отримання ДДХ 84 % видано дозволи та 15 % 
надано заявникам вмотивовані відмови. Решта заявлених документів станом на 01.01.2013 
перебували у роботі. 



Аналізуючи кількість заяв поданих через управління “Дозвільний офіс” протягом 2012 
року можна зауважити, що із загальної кількості заяв 6 % надійшли до виконавчих органів 
Львівської міської ради і 94 % до регіональних дозвільних органів. Якщо порівнювати із 
минулим роком, то слід зауважити, що із загальної кількості заяв кількість заяв поданих 
через управління “Дозвільний офіс” протягом 2011 року, 53 % надійшли до виконавчих 
органів Львівської міської ради і 47 % до територіальних органів центральної виконавчої 
влади. Така ситуація кардинально змінилась в результаті вступу в дію Закону України “Про 
перелік документів дозвільного характеру”, який суттєво скоротив перелік ДДХ, які необхідно 
отримувати заявникам для здійснення господарської діяльності, та практично обмежив 
вплив органів місцевого самоврядування на регулювання певних сфер діяльності суб‟єктів 
господарювання. Так, на даний момент серед ДДХ, що видаються органами місцевого 
самоврядування та їх виконавчими органами є: питання надання дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами та питання землекористування. 

Найбільшу питому вагу заяв поданих до місцевих дозвільних органів обласного 
значення складає Державне управління охорони навколишнього середовища у Львівській 
області (24 %), органи санітарноепідеміологічної станції – 24 %, Держгірпромнагляд (9 %), 
Державна архітектурно-будівельна інспекція (8 %), карантинна інспекція (8 %), ГУ ДАІ 
УМВСУ у Львівській області (5 %), пожежної охорони (4 %). 

Декларативним принципом отримання документів дозвільного характеру можуть 
скористатись заявники, які мають на меті здійснювати підготовчі та будівельні робіт для 
об‟єктів із низьким ступенем ризику 1-3 категорії (на об‟єкти з високим ступенем ризику 
(мости, тунелі, атомні станції, об‟єкти, на яких перебуває понад 1000 осіб) така норма не 
поширюватиметься). Декларативний принцип передбачає, що будівельній компанії 
достатньо буде надати документацію встановленого зразка. 

Так, із загальної кількості звернень до Інспекції Держархбудконтролю у Львівській 
області 91 % зареєстровано декларацій. Така ситуація свідчить про помітне спрощення в 
дозвільні систему в галузі будівництва, хоча за міжнародними рейтингами Україна 
вважається однією із країн, де надто складна дозвільна система в цій галузі. Також 
декларативний принцип застосовується у сфері техногенної безпеки. 71 % заявників 
розпочали діяльність задекларувавши відповідність матеріально-технічної бази нормам 
пожежної безпеки. 

Розглядаючи кількість поданих заяв на отримання ДДХ до виконавчих органів міської 
ради то слід зауважити, що найбільша кількість заяв надійшла до управління економіки (3,25 
%), управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин (1,84 %), управління 
комунальної власності (1,1 %). 

Крім того, у 2012 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, серед іншого, 
проектом USAID “Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність” 10 липня 2012 
року проведено групове інтерв‟ю із заявниками, які постійно користуються послугами 
Дозвільного офісу, отримуючи при цьому широкий спектр документів дозвільного характеру. 

Створення регіонального дозвільного центру у Львові підприємницьке середовище 

сприймає переважно позитивно. Більшість учасників фокус‐групи наголошували на 
перевагах отримання документів дозвільного характеру через дозвільний центр. Перше на 
що вони звернули увагу, це ведення контролю за термінами видачі документів дозвільного 
характеру, чого раніше фактично не було. Крім того, маючи можливість порівнювати роботу 
Львівського регіонального дозвільного центру та дозвільних центрів інших областей, деякі 
учасники відзначили високий рівень організації роботи першого, оскільки створивши чіткі 
правила подачі документів та їх переліки, дозвільний центр дотримується цього. 

Разом з тим, за звітний період спостерігалось ряд негативних тенденцій, 
зумовлених рядом об'єктивних та суб‟єктивних причин, а саме: недотримання термінів 
виконання ДДХ з боку місцевих та регіональних дозвільних органів, що негативно впливає на 
ставлення підприємців до Дозвільного офісу; наявність проміжних відповідей, які не мають 
ані позитивного ані негативного характеру; наявність немотивованих відмов МДО у видачі 
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ДДХ; формальний вплив державних адміністраторів на дозвільні органи в частині складання 
протоколів про адмінправопорушення; відсутність фінансування участі обласних дозвільних 
органів у роботі Дозвільного офісу. 

 
 

Юридичного управління 
У 2012 році проведено правову експертизу на відповідність чинному законодавству 

України: розпоряджень міського голови – 606, рішень виконавчого комітету – 901, ухвал 
міської ради – 931, наказів департаменту містобудування – 613, наказів департаменту 
"Адміністрація міського голови" - 374, наказів департаменту "Євро-2012" - 126; наказів 
управління комунальної власності – 3237. 

Підготовлено нормативних та ненормативних актів: розпоряджень міського голови – 
31, рішень виконавчого комітету - 22, ухвал міської ради - 36. Зокрема розроблено: 
Положення про порядок переміщення транспортних засобів для забезпечення нормального 
функціонування та життєдіяльності у м. Львові, що затверджено рішенням виконавчого 
комітету від 01.06.2013 року №388, яким запроваджено роботу муніципальних евакуаторів; 
проект ухвали міської ради "Про регулювання інвестиційної діяльності у місті Львові". 

У 2012 від імені позивачів юридичне управління виступало році - у 156 справах.             
У 2012 році від імені відповідачів юридичне управління виступало у 874 справах. За 2012 рік 
працівниками юридичного управління Львівської міської ради було здійснено 
представництво інтересів Львівської міської ради та її виконавчих органів по 1638 справах. 
Кількість судових засідань – 6497. 

В провадженні судів на кінець 2012 року знаходились справи: про визнання 
незаконною та скасування ухвали 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 про визнання незадовільною роботи 
виконавчого комітету Львівської міської ради (ухвала від 29.09.2011 №744 "Про визнання 
незадовільною роботи виконавчого комітету Львівської міської ради"); за позовом Львівської 
міської ради до Мельника Р. Л. про зобов‟язання Мельника Р.Л. відновити за власний 
рахунок зруйновану пам‟ятку історії - будинок № 30 на вул. Я. Ярославенка шляхом 
проведення заходів з її відбудови та відтворення її первісного вигляду; про скасування ухвал 
від 14.04.2005р. №2241 "Про визначення переліку земельних ділянок, призначених для 
продажу на земельних аукціонах", від 24.05.2007р. "Про внесення змін в ухвалу міської ради 
від 14.04.2005р. №2241", від 05.07.2007р. №1003 "Про продаж шляхом аукціону права 
оренди земельної ділянки та об‟єкта комунальної власності на вул. І. Федорова, 23/28" за 
позовом Об‟єднання комітетів для євреїв колишнього радянського союзу, єврейської 
релігійної громади "Турей Загав" до Львівської міської ради. Рішення Господарського суду 
Львівської області винесене на користь Львівської міської ради. 

На підставі поданих позовних заяв за рішеннями судів звільнено 19 га самовільно 
зайнятої землі у м. Львові. На підставі поданих юридичним управлінням позовних заяв за 
рішеннями судів вивільнено 36 кв. м загальної площі квартир. Опосередкована вартість                
1 кв. м загальної площі квартир (будинків) по Львівській області на 2012 рік, затверджена 
наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, - 5132 грн. Відповідно, 
вартість 36 кв. м. загальної площі квартир становить 183,752 грн. 

Прокуратурою за зверненням юридичного управління подано 5 позовних заяв в 
інтересах ЛМР про повернення незаконно вилучених земель смт. Брюховичі загальною 
площею 19 га. Загальна сума стягнених коштів за самовільне користування земельними 
ділянками становить 42500 грн.  

У 2012 році підготовлено та подано 11 позовних заяв про стягнення заборгованості зі 
сплати пайового внеску, з них 9 позовних заяв задоволено, інші перебувають у провадженні, 
сума стягнення становить 2401935,69 грн., з них 843049,91 грн. сплачено до міського 
бюджету м. Львова. 

Інформація про окремі справи: 



- Львівським апеляційним адміністративним судом було винесено постанову у справі, 
якою позов Львівської міської ради задоволено, примусово відчужено у комунальну 
власність Львівської міської ради, з мотивів суспільної необхідності для будівництва 
(реконструкції) транспортної розв'язки на вул. Городоцькій об‟єкт нерухомого майна – 
цегляну будівлю, позначену на плані літерою Б-2, загальною площею 268,8 кв. м. Вказана 
постанова Львівського апеляційного адміністративного суду залишена без змін ухвалою 
Вищого адміністративного суду України від 01.11.2012 у справі №А/9991/163/12; 

- Вищим господарським судом України у справі за позовом ТзОВ "АЙПІЄ-Л" до 
Львівської міської ради про укладення договорів оренди земельних ділянок та зобов‟язання 
здійснити державну реєстрацію договорів оренди земельних ділянок на вул. Щирецькій, 36 
остаточно відмовлено у задоволенні позову ТзОВ "АЙПІЄ-Л"; 

- Господарським судом Львівської області слухалася справа за позовом ДТГО 
“Львівська залізниця" до ТзОВ "Західтрансбуд", Львівської міської ради, Управління 
капітального будівництва, про стягнення 209 672,32 грн. відшкодування за падіння балки 
Левандівського мосту, за результатами розгляду якої прийнято рішення про відмову в 
задоволенні позовних вимог. Рішення залишено без змін і при перегляді в порядку 
апеляційного та касаційного провадження; 

- Львівським апеляційним господарським судом скасовано рішення Господарського 
суду Львівської області, яким було задоволено позовні вимоги Прокурора м. Львова в 
інтересах Державної податкової інспекції у м. Львові до ЛМКП "Львівводоканал" Львівської 
міської ради про стягнення заборгованості до держбюджету за договором субкредитування 
від 28.12.2001 №101-04/29 в сумі 2869037,25 доларів США та 2316609,34 грн. (пені), 
5675520,05 грн. (пені на прострочену заборгованість). Постанова Львівського апеляційного 
господарського суду від 10.04.2012 залишена без змін і Вищим господарським судом 
України; 

- у 2012 році розпочато ряд судових процесів з метою припинення незаконного 
будівництва по вул. Лукаша,1 забудовником Вольф В. М. Зокрема це процеси стосовно 
скасування державного акту на право власності Вольф В. М, скасування декларації та 
дозволу на будівництво інспекції ДАБК у Львівській області, підтримання позову військової 
прокуратури щодо зобов‟язання Вольф В. М. звільнити земельну ділянку. Розгляд усіх даних 
справ триває; 

- рішенням Личаківського районного суду м. Львова від 27.12.2011 задоволено 
позовні вимоги по справі за позовом Бойка Л. П. до Львівської міської ради, Регіонального 
ландшафтного парку “Знесіння” про визнання недійсним Державного акту на право 
постійного користування землею №004103 від 19 грудня 2001 року про передачу 
регіональному ландшафтному парку “Знесіння” у постійне користування земельну ділянку, 
площею 563,04 кв. м. за адресою: м. Львів, вул. Старознесенська, 25(27), а також 
зобов‟язано Львівську міську раду внести на розгляд чергової сесії Львівської міської ради 
питання щодо приватизації земельної ділянки на вул. Старознесенська, 25(27) за заявою 
Бойка Л.П. Постановою апеляційного суду Львівської області від 24.09.2012 зазначене 
рішення скасовано, в позові Бойка Л.П. відмовлено повністю; 

- рішенням Личаківського районного суду м. Львова від 23.03.2012 відмовлено у 
задоволенні позову Стасів Б.А. до РЛП "Знесіння", Львівської міської ради про визнання 
недійсним Державного акту на право постійного користування землею серії I-ЛВ №004103 
від 19.12.2001 в частині площі 0,0485 га, розташованої на вул. Лісній, 11. Ухвалою 
апеляційного суду Львівської області рішення Личаківського районного суду м. Львова 
залишено без змін; 

- Галицьким районним судом м. Львова прийнято позитивне рішення щодо 
скасування ухвали про надання у користування земельної ділянки О. Баляш у межах парку 
ім. Б. Хмельницького. На сьогодні розгляд справи здійснюється ВАС України; 

- Апеляційним судом Львівської області відхилено апеляційну скаргу Мельника Р. Л. 
та залишено в силі рішення Сихівського районного суду м. Львова про розірвання договору 
оренди земельної ділянки та зобов‟язання Мельника Р. Л. звільнити земельну ділянку за 
адресою: м. Львів, вул. Я. Ярославенка, 30; 



- для збереження земель природо-охоронного призначення у межах парку культури і 
відпочинку ім. Б. Хмельницького підготовлено позов про скасування права власності на 
об‟єкт за адресою: м. Львів,вул. Зарицьких, 7а та позов про визнання недійсним договору 
купівлі-продажу даного об‟єкту нерухомості. Первинне право власності скасовано, договір 
купівлі-продажу визнано недійсним; 

- у провадженні Львівського апеляційного господарського суду триває розгляд 4-х 
справ за позовом прокуратури Шевченківського району м. Львова про скасування рішення 
Брюховицької селищної ради № 618 від 23.10.2008 "Про виконання рішення Мукачівського 
міськрайонного суду Закарпатської області від 19.11.2004 (№2-3327/04), скасування 
договорів купівлі-продажу земельних ділянок та витребовування майна у теперішніх 
власників. 

 
Юридичним управлінням подано 85 апеляційних скарг на рішення судів, якими право 

власності на об‟єкти нерухомого майна визнано за юридичними та фізичними особами без 
залучення Львівської міської ради. 

У 2012 юридичному управлінню стало відомо: 
- про факт прийняття 04.02.2010 господарським судом Львівської області рішення 

про визнання права власності на ряд об‟єктів за ТзОВ "АЙПІЄ-Л" за адресою: м.Львів, вул. 
Щирецька, 36, без залучення Львівської міської ради як власника землі до участі у справі. 
Даним рішенням по суті продубльовано рішення Залізничного районного суду м. Львова від 
23.06.2006р. яке уже скасовувалося постановою Вищого господарського суду України. Наразі 
юридичне управління Львівської міської ради вживає заходи щодо захисту прав 
територіальної громади міста шляхом підготовки заяви до Верховного суду України; 

- про факт прийняття 30.01.2009 третейським рішення по справі за позовом 
Волівендр Х. О. до ТзОВ "АЙПІЄ-Л" про зобов‟язання до вчинення дій та визнання права 
власності та зустрічним позовом ТзОВ "АЙПІЄ-Л" до Волівендр Х. О. про визнання права 
власності, яким за ТзОВ "АЙПІЄ-Л" визнання право власності на ряд інших об‟єктів за 
адресою: м.Львів, вул. Щирецька, 36. На захист інтересів територіальної громади юридичним 
управлінням підготовлено та подано позовну заяву до Личаківського районного суду                   
м. Львова. Рішенням у даній справі скасовано рішення третейського суду про визнання 
права власності на об‟єкти за ТзОВ "АЙПІЄ-Л". Таке рішення не вступило в силу, оскільки 
оскаржене ТзОВ "АЙПІЄ-Л" у апеляційному порядку; 

- про рішення Пустомитівського районного суду яким визнано право власності на 
земельні ділянки по вул. Топольна у м.Львові площею 0,10 га для будівництва та 
обслуговування будинку, однак у архіві таке рішення відсутнє. Одночасно в матеріалах 
справи є рішення від 06.12.2011 року про повернення позовної заяви Лозинського А.С. У 
провадженні Шевченківського районного суду перебувають справа за позовом прокурора 
Шевченківського району до Лозинського А.С. та ін.. про визнання недійсними договорів 
купівлі-продажу землі. Порушено кримінальну справу у підробці рішення суду; 

- про рішення Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області, яким 
постановлено ухвалу про закриття провадження у справі у зв‟язку з визнанням мирової угоди 
у справі за позовом Бурко Р.М. до Срамук В.В. та зустрічним позовом Срамук В. В. до Бурко 
Р. М. про зобов'язання вчинити дії та визнати право власності. Згідно цієї ухвали за 
Срамуком В.В. визнано право власності на нежитлові приміщення по вул. Є. Коновальця, 4 
площею 766,0 кв. м, які належать на праві комунальної власності територіальній громаді м. 
Львова в особі Львівської міської ради. Рішення прийняте без залучення міської ради, яка 
оскаржила цю ухвалу в Апеляційному суді Львівської області; 

- про рішення Господарського суду Львівської області, яким ухвалено рішення у 
справі за позовом ПП ВКФ "Папірус-М" до ТзОВ "Зіронька" про визнання права власності, 
яким визнано за ПП ВКФ "Папірус-М" право власності на нежитлове приміщення загальною 
площею 104,6 кв. м по вул. Старознесенській, 194, що належить на праві комунальної 
власності територіальній громаді м. Львова в особі Львівської міської ради . Рішення 
прийняте без залучення міської ради. Постановою Вищого господарського суду України від 
26.09.2012 скасовано рішення Господарського суду Львівської області від 13.12.2011 і 



постанову Львівського апеляційного господарського суду від 31.07.2012, справу скеровано 
на новий розгляд в суд першої інстанції. 

Справи про повернення нерухомого майна у комунальну власність: 
- рішенням Залізничного районного суду м. Львова задоволено повністю позовні 

вимоги Львівської міської ради до Рудненської селищної ради Залізничного району м. 
Львова, третя особа – Львівський дошкільний навчальний заклад № 180 Львівської міської 
ради, та визнано незаконними і скасовано рішення відповідача, якими Рудненська селищна 
рада Залізничного району м. Львова визнала себе власником Львівського дошкільного 
навчального закладу №180 Львівської міської ради; 

- ухвалою господарського суду Львівської області від 06.11.2012 року, залишеною без 
змін постановою Львівського апеляційного господарського суду від 20.12.2012 року 
скасовано рішення третейськго суду при Львівській торгово-промисловій палаті від 
28.07.2008 у справі № 19, яким визнано за ПП "Князь Святослав" право власності на 
самочинно збудоване приміщення ресторану площею 90 кв. м та готелю площею 563 кв. м; 

- Личаківським районним судом м. Львова слухається справа за позовом Львівської 
міської ради до Мартюк О. А. про визнання права комунальної власності Львівської міської 
ради на самочинно збудований будинок на вул. Лісній, 13 загальною площею 1 343,0 кв. м. 

Протягом 2012 року до юридичного управління скеровано для розгляду 60 актів 
прокурорського реагування, з них 39 подань та 21 протест. Такі акти прокурорського 
реагування як подання стосувалися в основному діяльності виконавчих органів, а протести 
вносилися на рішення виконавчого комітету та ухвали міської ради, з них: задоволено – 8, 
відхилено – 13. У 2012 році підготовлено 25 ініціативних звернень в прокуратуру щодо 
вжиття заходів прокурорського реагування та подано у прокуратури різних рівнів 39 проектів 
позовів з метою звернення в інтересах Львівської міської ради. 

На виконання подання територіального управління Державної судової адміністрації в 
Львівській області щодо формування та затвердження списків присяжних для місцевих 
загальних судів м. Львова опрацьовано 800 заяв претендентів, проведено 25 зустрічей з 
претендентами, підготовлено та винесено на розгляд міської ради проект ухвали. 
Підготовлено та винесено на розгляд міської ради проект ухвали щодо затвердження списку 
народних засідателів Франківського районного суду м. Львова. 

Здійснюється постійний правовий супровід діяльності виконавчих органів ради із 
адміністрування процесів пов‟язаних з освоєнням кредитних коштів, що отримуються від 
Європейського банку реконструкції та розвитку; взято участь у залученні кредиту по проекту 
НЕФКО для реконструкції освітніх закладів та закладів охорони здоров‟я; забезпечення 
надання правової допомоги під час отримання грантових коштів у рамках технічної допомоги 
Європейського Союзу по таких проектах, як: "SUIDAD" Суідад (департамент економічної 
політики); по безпритульних тваринах (департамент житлового господарства та 
інфраструктури); "Підземне місто" (управління охорони історичного розвитку); реалізація 
проектів у історичній частині міста з Товариством міжнародної співпраці (GIZ) (Німеччина); 
грантові кошти ЮНЕСКО для Шевченківського гаю тощо. 

 
 
Галицька районна адміністрація 
Площа Галицького району становить 593,5 га. На території району знаходиться біля 

300 пам‟яток архітектури державного значення, що складає 96 % від їх загальної кількості в 
м. Львові і 1700 - місцевого значення (відповідно 50 %). В районі зосереджено основні 
державні установи, вищі навчальні заклади, храми, монастирі, театри, музеї, банки. 

У 2012 році з міського бюджету було виділено 1 288,2 тис.грн на утримання об‟єктів 
житлового господарства, що майже у 5 разів менше у порівнянні із 2011 роком. 

Всього у 2012 році проведено часткову заміну покрівель у 10 будинках на суму 393,6 
тис. грн., відремонтовано 6 балконів на суму 134,4 тис.грн, проведено ремонт та заміну 
інженерних мереж у 14 будинках на суму 465,8 тис.грн, та інші роботи на суму 34,5 тис. грн. 

На ремонт та реставрацію фасадів у міському бюджеті не було передбачених коштів, 
тому проводиться робота по залученню СПД до ремонтних робіт. Відтак, у 2012 році 



підприємцями відремонтовано 13 фасадів цілого будинку та 46 фасадів на рівні першого 
поверху. 

У 2012 році обслуговування житлового фонду здійснювали 7 ЛКП району, фінансово-
господарська діяльність яких є беззбитковою. За результатами 2012 року чистий прибуток 
ЛКП району склав 72 тис. грн. 

На обслуговуванні ЛКП – 2100 будинків, в яких проживають мешканці 24690 квартир. 
Загальна площа житлового фонду становить близько 1,5 млн. м.кв. 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.  

Впродовж 2012 року збір та перерахунок коштів за житлово-комунальні послуги ЛКП 
забезпечено на рівні 100 % і більше. Протягом року забезпечено погашення заборгованості 
перед водо- та теплопостачальними організаціями. 

Починаючи з червня 2012 року заборгованість перед ЛМКП “Львівтеплоенерго” мала 
тенденцію до зменшення. За період червень-грудень зменшено заборгованість на 228,9 тис. 
грн. У грудні зменшено борг на 47,5 тис. грн. За 2012 рік борг зменшився на 56,8 тис. грн. 

З липня 2012 року заборгованість перед ЛМКП “Львівводоканал” мала тенденцію до 
зменшення. За період липень-січень зменшено заборгованість на 354,4 тис. грн. У січні 
зменшено борг на 44,3 тис. грн. За 2012 рік – борг зменшився на 64,7 тис. грн. 

У 2012 році відділом Державної виконавчої служби Галицького району з боржників 
стягнуто 298 тис.грн, що на 98,1 тис.грн менше у порівнянні із 2011 роком. Із 360 
проваджень, які перебували на виконанні у ВДВС – у 2012 році завершено 287 проваджень 
на суму 432 тис.грн, (в т. ч. 233 фактично виконано, 15 скасовано або перенаправлено в інші 
органи та 39 проваджень повернуто без виконання). На кінець року без розгляду залишилось 
73 провадження на суму 447 тис. грн. 

Протягом 2012 року силами ЛКП відремонтовано 200 сходових кліток площею 68,3 
тис.м.кв. на суму 1 353,5 тис. грн. Додатково проводились ремонти сходових кліток спільно з 
мешканцями. Всього за рік спільно з мешканцями відремонтовано 14 сходових кліток на суму 
145,9 тис. грн.  

Проведено ремонт покрівель у 265 будинках, на суму 947,3 тис. грн. Спільно з 
мешканцями відремонтовано покрівлі у 24 будинках на суму 347,9 тис. грн. 

Проведено ремонти та заміну інженерних мереж у 540 будинках району, на загальну 
суму 897,9 тис. грн. а спільно з мешканцями у 16 будинках, на суму 51,9 тис. грн. Додатково, 
ЛКП проводили роботи по фарбуванню водостічних та газових труб, дверей та інші роботи з 
благоустрою і впорядкування території району. 

Протягом 2012 року на дворових фасадах 54 будинків з високим рівнем оплати 
мешканців за житлово-комунальні послуги на сходових клітках встановлено 288 м.кв. 
пластикових вікон на суму 140,6 тис. грн. Також за кошти ЛКП та мешканців проведені 
ремонти балконів на суму 38 тис. грн. 

Наприкінці 2012 року ЛКП району в 14 під‟їздах житлових будинків було встановлено 
74 світлодіодні лампи на загальну суму 14,2 тис. грн. У листопаді 2012 року у будинках де 
було заплановано встановити світлодіодні лампи, вартість споживання електроенергії 
становила 406 грн/міс. Після заміни ламп вартість зменшилась: грудень 2012 – 315,5 грн, 
січень 2013 – 226,9 грн. В середньому зафіксовано економію на 35,6 % за місяць. Додатково, 
у 76 під‟їздах житлових будинків, з метою економії електроенергії, встановлено датчики руху 
на загальну суму 53,3 тис. грн. 

Найбільше звернень на "Гарячу лінію міста" у 2012році надходило з питань 
водопостачання у будинки – 942, зокрема у лютому у зв‟язку із замерзанням інженерних 
мереж надійшло 410 звернень. 

Аналізуючи динаміку звернень у 2011 та 2012 рр. спостерігається тенденція до 
збільшення їх кількості з питань водопостачання та електропостачання у будинки. Інші 
категорії звернень мали тенденцію до зменшення. 

 
У 2012р відремонтовано понад 17 800 тис.м.кв. доріг і тротуарів, в т. ч.                                      

вул. В. Винниченка, вул. М. Коперника, вул. Генерала М. Тарнавського, вул. С. Ляйнберга,                      



пл. Теодора. В цілому на ремонт вулиць затрачено 3900 тис.грн бюджетних коштів. У рамках 
програми “толока” освоєно 200 тис.грн, за які відремонтовано тротуари на вулицях О. 
Архипенка, Генерала М. Тарнавського, В. Кубійовича, пл.Ринок. 

У 2012 році на здійснення санітарної очистки Галицького району витрачено 6699 тис. 
грн. На утримання фонтанів – 142 тис. грн. а також на обслуговування пам‟ятників було 
затрачено 30 тис. грн. 

Вартість нанесення дорожньої розмітки – 99,8 тис. грн. Виконано роботи з очистки 
дощеприймачів на суму 76,3 тис. грн. Всього на території Галицького району 540 тис. кв. м 
доріг. З них: потребують ремонту (210,6 кв. м), в задовільному технічному стані (135 тис. кв. 
м), відремонтовано (194,4 тис. кв. м). 

Під час підготовки до Євро-2012 встановлено 282 м/п турнікетної огорожі, 68 м/п 
декоративної огорожі та встановлено 209 декоративних стовпчиків. 

Відремонтовано та пофарбовано 2400 кв. м турнікетної огорожі, 9 павільйонів на 
зупинках, замінено 156 дорожніх знаків, пофарбовано 760 стійок дорожніх знаків. 

У 2012 році висаджено понад 1310 кв. м квітників на газонах, засаджено 180 квіткових 
ваз, влаштовано понад 140 підвісних квітів, встановлено квіткові панно, заквітчано квітковий 
годинник. Всього на посадку квітів витрачено 580 тис. грн., на покіс газонів – 538 тис. грн., а 
також проведено зняття та формовку дерев на суму 250 тис. грн. На благоустрій району 
протягом 2012 року вдалось залучити понад 750 тис.грн, з них: озеленення- 550 тис. грн.; 
ремонт тротуарів – 200 тис. грн. Також, заквітчано балкони, входи в офіси та літні 
майданчики. 

 
План надходжень ПДФО доведений на 2012р. – 341 070,2 тис. грн. Фактична сума 

надходжень – 319 241,3 тис.грн (94 %). Найкращі результати зафіксовано у лютому (106,4 
%), березні (95,5 %) та червні(98,1 %). Найбільш проблемним був грудень, у якому 
виконання плану забезпечено на рівні 89 % (не сплачено 4 млн.грн). Сплата ПДФО у 2012 
році зросла на 38,8 млн. грн. у порівнянні із 2011 роком. У 2012р. підприємствами погашено 
заборгованість з виплати заробітної плати у повному обсязі на суму 915,6 тис. грн. 

Літні майданчики біля закладів ресторанного господарства функціонують в межах 
сезонного періоду – з 1 квітня по 1 листопада поточного року відповідно до виданих 
паспортів та погоджених проектів. На території Галицького району м. Львова функціонувало 
184 літніх майданчики. Справи про демонтаж 12 літніх майданчиків, перебувають на розгляді 
у Господарському суді Львівської області, на виконанні у Галицькому ВДВС перебуває 2 
судових накази про демонтаж об‟єктів.  

На території Галицького району м. Львова встановлено 156 малих архітектурних 
форм, які включені у Перспективну схему, затверджену ухвалою Львівської міської ради від 
18.12.2008 № 2311. На розгляді у суді перебувають 3 справи про демонтаж 4 МАФ (СПД 
Галицький, ТзОВ “Авангард-плюс” (2 маф), СПД Лисак). У 2012 році районною 
адміністрацією демонтовано 11 малих архітектурних форм. 

Протягом 2012 року працівниками районної адміністрації проведено 396 рейдових 
перевірок, з них – 143 з правоохоронними органами. Складено 120 протоколів про 
адміністративне правопорушення. У судовому порядку розглянуто 91 протокол про 
адміністративне правопорушення. Спільно з представниками правоохоронних органів 
проведено 42 рейди на предмет продажу алкоголю з порушенням чинних нормативно-
правових актів, що на 11 більше у порівнянні із 2011 роком. Під час обстежень складено 38 
протоколів про адміністративні правопорушення на суму 15 470 грн. 

У 2012 році районна адміністрація подала 83 позови. В основному позовні вимоги 
стосуються питань приведення до попереднього стану квартир, горищ, підвальних 
приміщень, демонтажу кондиціонерів, хвірток, дашків, самовільних прибудов здійснених без 
передбаченої законодавством документації, надання доступу до квартири, про приведення 
віконних заповнень до автентичного вигляду. 

Галицька районна адміністрація змушена звертатись до суду з відповідними 
позовними вимогами, оскільки такі дії громадян є руйнівним, тому що центральна частина 
міста Львова входить до світової спадщини ЮНЕСКО, а відтак має свої особливості. 



Будинки, розташовані в центральній частині міста, в основному є пам‟ятками архітектури 
національного та місцевого значення. 

На розгляд адміністративної комісії у 2012 році надійшло 336 справ, з них розглянуто 
та винесено постанови по 245 справах, накладено адміністративних стягнень - 182. Сума 
накладеного штрафу становить – 54 876 грн. 

У 2012 році адміністративною комісією районної адміністрації розглянуто 9 справ 
щодо порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і 
тютюновими виробами (ст. 156 КУпАП), винесено 13 постанов за самовільну заміну 
дерев‟яних віконних та дверних заповнень на металопластикові ( 4 – за статтею 92 КУпАП 
(якщо будинок – пам‟ятка архітектури) і 9 – за статею 150 КУпАП). 

До районної адміністрації у 2012 році пред‟явлено 34 позови, в основному з 
вимогами: скасування та визнання незаконними розпоряджень, про визнання незаконною та 
скасування постанови про накладення адміністративного стягнення, про визначення часток в 
квартирі та визнання права власності в порядку спадкування, про визнання права власності 
на реконструйовані приміщення, про встановлення додаткового строку для прийняття 
спадщини, про визнання дій протиправними, про визнання приміщення таким, що не 
відповідає санітарно-технічним вимогам, про поновлення строку для подання заяви про 
прийняття спадщини, про стягнення коштів. 

Станом на 01.01.2013 на обліку у відділі у справах дітей перебуває 59 неповнолітніх. 
З них: 14 – дітей-сиріт, 45 – дітей, позбавлених батьківського піклування. 13 – дітей з сімей, 
які опинились в складних життєвих обставинах. У 2012 році 7 дітям надано статус дитини-
сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування. З них: 5 дітей влаштовано під опіку 
(піклування), 2 - в інтернатні заклади. На облік дітей, які можуть бути усиновлені протягом 
року поставлено 3 дітей, з них 1 дитина передана під опіку. На облік у відділ у справах дітей 
у 2012 році поставлено 3 кандидатів в усиновлювачі. 1 сім'я усиновила дитину та знята з 
обліку. Внутрісімейно усиновлено 1 дитина. Протягом 2012 року скеровано в суд 4 позовні 
заяви щодо позбавлення батьків батьківських прав. Надано 10 висновків про доцільність 
позбавлення одного з батьків батьківських прав. 

У 2012 році відділом у справах дітей було проведено 13 бесід та лекцій з дітьми під 
час тижнів правових знань в навчальних закладах, проведено 4 перевірки у навчальних 
закладах, 192 бесіди та консультації за місцем проживання дітей та у відділі. Розглянуто 112 
звернень громадян про надання їм дозволів на укладення правочинів з нерухомим майном 
дітей та видано 77 розпоряджень. Скеровано до суду 2 позовні заяви про визнання договорів 
купівлі-продажу недійсними з метою відновлення житлових прав дітей. 

Протягом 2012 р. проведено 16 профілактичних рейдів, під час яких виявлено 5 
дітей, з яких 1 дитина влаштована у притулок. Дітям-сиротам та позбавленим батьківського 
піклування надаються скерування для вступу до вищих навчальних закладів (надано 3 
скерування). 

На початок року функціонувало 6 інтерактивних клубів. Галицькою районною 
адміністрацією спільно з Галицьким РВ ЛМУ ГУМВС України було вжито ряд заходів для 
впорядкування їх діяльності. Проведено 36 рейдів, вилучено 37 одиниць комп‟ютерної 
техніки, порушено 3 кримінальні справи. У 2012 році припинили свою діяльність 4 
інтерактивні клуби. Станом на 20.03.2013 року продовжує функціонувати 2 клуби на вул. 
Куліша, 4 та просп. В. Чорновола, 1. 

У 2012 році за результатами розгляду питань на засіданнях комісії з питань захисту 
прав дитини прийнято 77 розпоряджень. Попереджено 13 випадків незаконного продажу 
житла. В 1 випадку відновлено житлові права дітей. Комісією з питань захисту прав дитини 
проведено 25 засідань та розглянуто 186 звернень з питань, що стосуються прав та інтересів 
дітей. Проблемою є влаштування дітей з девіантною поведінкою, оскільки у м. Львові немає 
центру соціально-психологічної реабілітації, а дітей віком понад 15 років не приймає жоден 
заклад та їх не усиновлюють. 
 
 
 



 
Залізнична районна адміністрація 

Впродовж 2012 року проводилась робота із залучення сплати підприємствами ПДФО, 
але вона була недостатньою і як наслідок, у 2012 році порівняно із минулим спостерігається 
спад рівня сплати ПДФО на 34,06 млн. грн. Виконання планових показників склало лише 
93,25 %, тобто при плановому завданні ДПІ – 221,06 млн. грн., до місцевого бюджету 
надійшло 206,24 млн. грн. Темп приросту надходжень ПДФО у 2012 році до 2011 року 
становить 14 %. 

Протягом 2012 року на засіданнях 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, 
заслухано 492 СПД (в т. ч.повторно); здійснено 376 виїзних обстежень; скеровано 64 листи у 
прокуратуру, 36 - у Територіальну Державну інспекцію праці, 35 - у ДПІ, 12 – у районний 
відділ внутрішніх справ, 9 - у міністерства України, 3 – Прем'єр-Міністру України, 38 – в інші 
організації. 

Завдяки активному проведенню комісією роз'яснювальної роботи серед роботодавців 
щодо недопущення використання робочої сили з порушенням трудового законодавства, 
впродовж 2012 року у 73 СПД виявлено 91 неоформленого найманого працівника, котрих за 
результатами проведеної роботи було працевлаштовано. 

Середня величина заробітної плати на підприємствах Залізничного району у 2012 
році складала 2876,6 грн., у порівнянні з 2011 роком – 2462 грн., темп росту становив 16,8 %. 
З початку року темп росту 25 % (або 609,07 грн.) при цьому ріст мінімальної заробітної плати 
протягом року становив 5,7 % (або 61 грн.). 

У співпраці з СПД щодо підняття рівня заробітної плати, останні виявляють розуміння, 
роботодавці не відмовляється від підвищення рівня зарплати. Слід зазначити, що до цього 
напрямку роботи постійно залучаються податкова інспекція та управління Пенсійного фонду. 

На початку 2012 року у Залізничному районі у переліку підприємств-боржників з 
виплати заробітної плати перебувало 29 підприємств, наприкінці року (станом на 01.12.2012) 
- лише 11. Відповідно на 01.01.2012 заборгованість складала 7,68 млн. грн., на 01.12.2012 – 
6,81 млн. грн., тобто заборгованість зменшилась на 876 тис. грн. (або 11,4 %). 

Проте, низкою підприємств впродовж минулого року повністю погашена 
заборгованість у загальній сумі 831,8 тис. грн. Для досягнення такого результату були 
скеровані відповідні листи у правоохоронні та контролюючі органи, а також різні 
міністерства. Заборгованість підприємств-банкрутів у 2012 році погашено у загальній сумі 
327,5 тис. грн. 

Слід також відзначити про проведену роботу щодо виконання рішення виконкому від 
20.12.2010 № 1768 "Про заборону роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними 
напоями та пивом (окрім безалкогольного)". Так, за участю працівників Залізничного РВ ЛМУ 
ГУ МВС України у Львівській обл. було проведено 39 рейдів, внаслідок чого складено 35 
адміністративних протоколів, які скеровані на розгляд адмінкомісій за місцем реєстрації 
правопорушників. Натомість на адміністративну комісію при Залізничній районній 
адміністрації надійшло 34 справи, за розглядом яких накладено штраф на загальну суму 
42,76 тис. грн., сплачено в добровільному порядку 12,67 тис. грн., на стягненні у виконавчій 
службі – 30,1 тис. грн. 

Доцільно також наголосити на проведеній роботі із залучення СПД до робіт з 
благоустрою району, зокрема ремонту і благоустрою фасадів (12 повністю, 41 – на рівні 
першого поверху), замощення хідників, встановлення урн для сміття (139 урн, з них 69 - 
відповідно до взірця, затвердженого рішенням виконавчого комітету). 

У 2012 році проведено 26 обстежень за участю працівників ВДСБЕЗ, ВКМСД 
Залізничного РВ ЛМУ ГУМВСУ 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 припинили діяльність 5 інтерактивних клубів за 
адресами: вул. Широка, 70-б; вул. І. Виговського, 55; вул. Суботівська, 2; вул. Щирецька, 36; 



смт. Рудно, вул. М. Грушевського - Володимира Великого. Станом на 01.01.2013 
залишається функціонувати 9 інтерактивних клубів. 

У 2012 році демонтовано 45 об'єктів, з них: МАФ - 31; літні майданчики – 4; ятки – 10. 
З метою недопущення та ліквідації несанкціонованої вуличної торгівлі щоденно 

проводяться рейди. Впродовж 2012 року спільно з представниками міліції проведено                    
423 рейди, складено 107 протоколів про адміністративне правопорушення. Однак, ліквідація 
несанкціонованої торгівлі надалі залишається проблемним питанням. Робота у цьому 
напрямку носить тимчасовий характер, а не постійний. Тому є особливі побажання до 
районного відділу міліції активізувати роботу в даному напрямку шляхом виставлення 
додаткових нарядів з працівників Залізничного РВ за такими адресами: вул. Широка, 64-66, 
вул. С. Петлюри, 2, вул. Т. Шевченка, 45/47, вул. Городоцька – вул. Чернівецька. Завдяки 
спільній роботі із Залізничним РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області вдалось подолати 
несанкціоновану торгівлю на вул.С. Петлюри – О. Бабія. Проте, питання стихійної торгівлі в 
районі залишається відкритим. 

 
Видатки на житлово-комунальне господарство з загального та спеціального фондів 

міського бюджету впродовж 2012 року профінансовані в сумі 14,69 млн. грн., фактичні 
видатки склали 14,30 млн. грн. З врахуванням погашення заборгованості за 2011 рік, на 
кінець 2012 року виникла кредиторська заборгованість за розрахунками з підрядними 
організаціями в сумі 4,11 млн. грн. Частину заборгованості в сумі 857,9 тис. грн. проплачено 
в січні поточного року. Крім того, за рахунок коштів, що надійшли на розвиток інфраструктури 
району, проведено поточний ремонт житлового фонду на суму 79,9 тис. грн. 

 
Житловий фонд Залізничного району є надзвичайно різноманітним, це і стара 

історична забудова, і масиви нових будинків, і численний приватний сектор, а саме:                 
1227 будинків комунальної власності, 24 відомчих будинків, 11 гуртожитків, 48 будинків 
ОСББ, 57 будинків житлово-будівельних кооперативів, 2806 будинків приватного сектору. 
Житловий фонд налічує 33 577 квартир. 

У 2012 році з міського бюджету на потреби житлового господарства Залізничного 
району виділено коштів 1089,5 тис. грн.  

На поточний ремонт житлового фонду 2012 році було витрачено коштів на суму 671,6 
тис. грн.: 7 покрівель на суму – 543,6 тис. грн., 4 мережі каналізації – 88,5 тис. грн., ремонт 
систем центрального опалення – 25,7 тис. грн., ремонт системи холодного водопостачання – 
10 тис. грн., ремонт балконів загального користування – 3,8 тис. грн. 

На проведення робіт капітального ремонту житлового фонду було використано 239,7 
тис. грн.: ремонт та укріплення фундаментів - на суму 42,9 тис. грн. (вул. Олени Степанівни, 
35-а); ремонт покрівель – на суму 196,8 тис. грн. (вул. С. Петлюри, 25; вул. О. Сорохтея, 2). 

Для покращення благоустрою території району та проведення ремонтних і 
відновлювальних робіт львівські комунальні підприємства скеровують левову частину своїх 
доходів на проведення толоки. Таким чином, у 2012 році проведено 12 толок за 
запланованими адресами, під час яких проведено підтримуючий ремонт покрівель у 146 
будинках, очищено 108 горищ, відремонтовано 355 сходових кліток, відремонтовані 
інженерні мережі у підвалах 508 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 2,84 млн. грн. 

Оскільки ЛКП району виконує тільки підтримуючі ремонти конструктивних елементів, а 
забудова району є досить старою, тому потребує проведення капітальних ремонтів. 

У під‟їздах будинків, в яких мешканці не мають заборгованості за житлово-комунальні 
послуги, ЛКП району проводили встановлення пластикових вікон. В результаті встановлено 
пластикові вікна у 52 будинках площею 761,3 кв. м, вартість яких складає 374,6 тис. грн. 

Крім цього, впродовж 2012 року на території Залізничного району було встановлено 
14 контейнерних майданчиків, в т. ч. встановлені контейнери для роздільного збору ТПВ, а 
саме: для скла – 35, для пластику – 19 та для паперу – 12. Однак, перевізниками не було 



встановлено 15 контейнерів для пластику та 23 - для скла. Відтак, влаштування цих 
контейнерів заплановане на 2013 рік. 

Головне завдання львівських комунальних підприємств полягає у забезпеченні 
сталого функціонування об`єктів житлового господарства щодо якісного надання послуг з 
тепло-, водопостачання, водовідведення та утримання житлового фонду. Основним 
джерелом доходу фінансово-господарської діяльності ЛКП є збір коштів за квартирну плату. 

ЛКП району завершили свою фінансово-господарську діяльність у 2012 році з 
позитивним результатом - 38 тис. грн. прибутку. Проте, деякі комунальні підприємства є 
збиткові, тому для покращення фінансово-господарського стану, у 2013 році проведена 
реорганізація ЛКП шляхом їх укрупнення. 

Комунальними підприємствами постійно погашається нарощена у попередні роки 
заборгованість перед іншими підприємствами, зокрема ЛКП "Залізничнетеплоенерго", ЛМКП 
"Львівводоканал". Таким чином, борг перед ЛМКП "Львівводоканал" зменшився на 160,4 тис. 
грн., але перед ЛКП "Залізничнетеплоенерго" - збільшився на 575,6 тис. грн. за рахунок 
невідшкодованих пільг та субсидій. Отже, загалом борг зріс на 415,2 тис. грн. 

Районною адміністрацією також ведеться претензійна робота з мешканцями, які 
допустили заборгованість з оплати комунальних послуг. З цього приводу подано 2567 справ 
до Залізничного районного суду на суму 7,62 млн. грн., з яких виконавчою службою відкрито 
проваджень 1913 на суму 5,97 млн. грн. та стягнуто лише 1,99 млн. грн., що складає 26 % від 
загальної суми боргу. З метою зменшення заборгованості за житлово-комунальні послуги 
проводяться рейди за участю представників виконавчої служби та дільничних інспекторів. 
Впродовж 2012 року проведено 290 рейдів, під час яких здійснено обхід 2758 квартир 
боржників, вилучено майна на суму 33,2 тис. грн., накладено арештів на майно 776, в т. ч. на 
4 автомобілі. На жаль, результат проведених рейдів не є достатньо ефективним. 
Проблемним питанням є наявність значної кількості боржників з боргом понад 10 тис. грн., 
що, у свою чергу, зменшує дохід підприємства та можливість виконувати більше робіт 
ремонтного характеру. Тому необхідно активізувати роботу у даному напрямку, зокрема 
ініціювати виставлення на аукціон якомога більше квартир. Так, у 2012 році подані 
документи для виставлення на аукціон 3-х квартир, з яких: по одній квартирі повністю 
сплачена заборгованість, по другій - проведена часткова оплата, а по третій - готуються 
документи на конкурс для її продажу. 

Протягом 2012 року у власність територіальної громади м. Львова прийнято                      
11 житлових будинків. 

Крім цього, у 2012 році у 3-х будинках було створено об‟єднання співвласників 
багатоквартирних будинків, це такі адреси: вул. Широка, 85, вул. Є. Патона, 19 та 31. Всього 
в районі функціонує 48 ОСББ. 

Приємно відзначити участь мешканців будинку № 116-а на вул. Кульпарківській, які 
фінансово долучились до вирішення такого важливого питання, як розпуск електроенергії. 
Завдяки спільним зусиллям, мешканці кожної квартири мають змогу вести чіткий облік 
споживання електроенергії. 

 
Загальна площа шляхово-мостового господарства району становить 844,786 тис.кв.м, 

площа тротуарів – 298,662 тис. кв. м, довжина доріг сягає понад 111 тис. км. 
Порівнюючи видатки на благоустрій району із 2011 роком видно, що у 2012 році було 

освоєно вдвічі менше коштів на ремонт вулично-шляхової мережі та на 1,37 млн. грн. менше 
на санітарне прибирання. 

На санітарне прибирання вуличної мережі району використано 6877,1 тис. грн., 
зокрема, на ручне санітарне прибирання – 5136,6 тис. грн., механізоване прибирання – 
1489,1 тис. грн., на посипання вулиць протиожеледною сумішшю у зимовий період –                 
865,1 тис. грн. 

У 2012 році було відремонтовано дорожнього покриття площею близько 21,94 тис. кв. 
м, що становить лише 2,59 % від загальної площі проїзної частини доріг. 

Поточний ремонт вулиць (ямковий): І. Виговського, С. Голубовича, Залізничної, О. 
Кульчицької, В. Перова, Ряшівської, Левандівської, Братів Міхновських, А. Головатого, 



Вітряної, Кульпарківської, Садової, Г. Кузневича, Д. Яворницького, Т. Шевченка, Суботівської 
та низка інших вулиць. 

Середній ремонт вулиць (картами, суцільне асфальтування): Широка (на проміжку від 
вул. Суботівської до вул. Вигоди), вул. Городоцька (приміський вокзал), вул. Папоротна,                      
вул. Повітряна - вул. Суботівська, вул. Повітряна, 92-94, вул. І. Виговського, 55, 57, 59,            
вул.П. Калнишевського - вул. Повітряна, пл. Двірцева та інші. 

Відповідно до "Програми вдосконалення системи управління, ремонту та 
обслуговування житлового фонду м. Львова на період 2010-2012 років" ремонт 
прибудинкових та внутріквартальних територій у 2012 році не проводився через 
недофінансування, що призвело до суттєвого погіршення стану благоустрою району. 

У 2012 році проведені роботи з ліквідації концентрації місць дорожньо-транспортних 
пригод на суму 471,94 тис. грн. 

Варто згадати про виконання ремонтних робіт у підземному переході на                          
вул. Любінській, а також приємно відзначити учнів Львівського вищого професійного 
художнього училища, котрі проявили майстерність і творчість, розмальовуючи стіни 
переходу. Основним проблемним питанням у комунальній сфері є недостатнє фінансування. 

 
На території Залізничного району проживає 27,9 тис. дітей. Станом на 31.12.2012 на 

обліку у відділі у справах дітей перебувало: 48 дітей-сиріт та 56 дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

Протягом 2012 року: поставлено на облік та надано статус дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування- 17 дітям; влаштовано під опіку- 13 дітей; знято з 
обліку 17 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (з причин усиновлення-2 
дітей; досягнення повноліття- 15 дітей). 

Станом на 31.12.2012 на обліку у відділі перебуває 13 дітей, які опинились в складних 
життєвих обставинах, з них: 11 дітей, які виховуються в сім‟ях, де батьки ухиляються від 
виконання батьківських обов‟язків; 2 дітей, які систематично залишають місце постійного 
проживання та навчання. 

З метою запобігання зростанню злочинності, бездоглядності та безпритульності 
серед неповнолітніх постійно проводиться профілактична робота спільно з навчальними 
закладами району, представниками кримінальної міліції у справах дітей, зокрема проведено 
26 профілактичних рейдів “Діти вулиці”, “Канікули”, “Урок”, 87 бесід з батьками щодо 
належного виконання обов‟язків з утримання, виховання, навчання дітей, ініційовано 
притягнення 15 батьків до адміністративної відповідальності за неналежне виконання 
батьківських обов‟язків, а також подано до суду 8 позовних заяв на позбавлення батьків 
батьківських прав. 

Протягом 2012 року районною адміністрацією подано 117 позовів. Судами заслухано 
та винесено рішення у 161 справі, у яких адміністрація виступала позивачем, відповідачем, 
третьою стороною, з яких, зокрема, справи вирішено на користь адміністрації – 50, 
відмовлено у задоволенні – 1 (адміністрацією подана апеляційна скарга), залишено без 
розгляду 2 позови, з яких: щодо першого позову питання вирішується в адміністративному 
порядку, щодо другого - подано апеляційну скаргу. Скеровано до суду 10 подань з приводу 
призначення опікунів над особами, визнаними судом недієздатними. До адміністрації 
пред'явлено 69 позовів, залучено в якості третьої особи у розгляді 23 справ. 

Адміністративною комісією прийнято 516 постанов та накладено стягнень на суму 
189,04 тис. грн., добровільно сплачено штрафів на суму 53,35 тис. грн. Велика різниця між 
накладенням та стягненням штрафів пояснюється повільним примусовим виконанням 
постанов адмінкомісії виконавчою службою. 
 
 
Личаківська районна адміністрація 

Личаківський район умовно можна розділити на дві частини: стара частина міста та 
забудова другої половини ХХ століття. 



На території району розташовані 5323 будинки, в тому числі будинків комунальної 
власності – 1859, ОСББ – 86 (протягом 2012 року створено 4 ОСББ за адресами:                       
вул. Є. Милорадовича, 1, Й. Коциловського, 3, вул. Майорівка, 9 та вул. І. Франка, 16                    
(м. Винники), ЖБК – 18, інші форми власності - 73 та приватний сектор 3287 будинків. До 
житлового фонду старої забудови належать пам‟ятки архітектури державного значення 11 
будинків та місцевого значення 445 будинків. Загальна площа житлового фонду будинків 
комунальної власності станом на 01.01.2013 становить 1223,2 тис. кв. м, в т. ч. комунального 
фонду  
167,1 тис. кв. м, приватизованого 1056,1 тис. кв. м (86 %). Житловий фонд нараховує                
24361 квартир, що на 95 комунальних квартир менше ніж у 2011 році, це пов‟язано із зняттям 
малоквартирних будинків з балансу місцевих рад та передачею житлового фонду на 
обслуговування ОСББ. Протягом 2012 року знято з балансу ЛКП 16 будинків, прийнято на 
баланс 3 відомчих будинки від Агрофірми "Провесінь". 

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 МКП 
"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). За результатами роботи 2012 року всі ЛКП 
Личаківського району отримали прибутки в розмірі 51,0 тис. грн. Заборгованості з виплати 
заробітної плати працівникам немає. 

Збір коштів за послуги з утримання будинків та прибудинкової території становить 
100,7 %. При нарахуванні 22 651,8 тис. грн. поступило від мешканців 22 810,1 тис. грн. Збір 
коштів за послуги з центрального опалення та гарячого водопостачання становить 101,2 %. 
Комунальні підприємства району перерахували ЛМКП "Львівтеплоенерго" 22 191,8 тис. грн., 
що становить 99,8 %. При нарахуванні 19 593,7 тис. грн. мешканці сплатили                          
19 830,1 тис. грн. Збір коштів за послуги холодного водопостачання та водовідведення 
становить 100,4 %. При нарахуванні 11 180,3 тис. грн. мешканці сплатили 11 227,3 тис. грн. 
Перераховано ЛМКП "Львіводоканал" 12 392,7 тис. грн., що становить 100,8 %. 

У 2012 році ЛКП Личаківського району розрахувалися по першочергових платежах на 
98,1 %. Одним із проблемних питань в їхній роботі є несплата мешканцями-боржниками за 
надані їм комунальні послуги. У 2012 році ЛКП району подали до суду 595 заяв про видачу 
наказу для стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги на суму 2155,1 тис. грн., 
в т. ч. : за вказаний період ухвалено 425 накази про стягнення коштів на суму 1990,4 тис. грн. 
На розгляді в суді перебуває 140 заяв на суму 550,2 тис. грн. За поточний рік у відділ 
державної виконавчої служби Личаківського району скеровано 950 виконавчих листи та 
накази на суму 4070,5 тис. грн. Станом на 01.01.2013 у відділі державної виконавчої служби 
Личаківського району знаходилось на виконанні 200 виконавчих листів на суму                           
841,8 тис. грн. У судовому порядку стягнуто 910,0 тис. грн., з 248 боржників за надані 
комунальні послуги. У 4 квартирах вилучено техніки на суму 4,5 тис. грн., 1 боржнику 
повернуто майно після сплати заборгованості на суму 1,6 тис. грн. 

За рахунок виділених 1,2 млн. грн. бюджетних коштів у 2012 році відремонтовано: 
покрівель у 9 будинках (на суму 408,7 тис. грн.), інженерних мереж у 10 будинках (на суму 
276,7 тис. грн.), внутріквартальних доріг біля 2 будинків (на суму 199,9 тис. грн.), інші роботи 
у 5 будинках (на суму 228,2 тис. грн.). 

Районною адміністрацією використано 172,9 тис. грн., що поступили від самочинного 
будівництва, для ремонту тепломережі від котельні на вул. М. Рильського, 10, 10а, що 
знаходиться на балансі Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Гжинського; теплопостачання будинків на                                                        
вул. М. Туган-Барановського, 9-а, Тершаковців, 2; електрообладнання на вул. Глинянський 
Тракт, 161-б; котельні на вул. Металістів, 9; каналізаційної мережі будинків                                             
на вул. І. Мечнікова, 39, Зеленій, 42, П. Козланюка, 2, Китайській, 12, К. Левицького, 51, О. 
Ольжича, 11, Личаківській, 122; холодного водопостачання на вул. І. Мечнікова, 23; фасаду 



на вул. Зеленій, 30 та демонтажу МАФ на вул. Пасічній, 2, Д. Зубрицького, 7, Личаківській, 
19-21. 

Значну частину доходів ЛКП скеровано на проведення поточних ремонтних робіт, 
покращення благоустрою та санітарного стану району. Так, протягом 2012 року 
відремонтовано 171 сходову клітку на суму 1152,8 тис. грн., проведено поточний ремонт 
покрівель у 243 будинках на суму 423,4 тис.грн, а також інженерних мереж у 1608 будинках 
Личаківського району на суму 1840,4 тис. грн. Проводились роботи по фарбуванню 
водостічних та газових труб, цоколів, дверей, скління вікон у під‟їздах та проведено 
впорядкування прибудинкових територій. 

Протягом 2012 року у будинках з високим рівнем оплати мешканцями за житлово-
комунальні послуги, на сходових клітках 47 будинків встановлено пластикові вікна на суму 
209,6 тис. грн. 

У 2012 році проведено експериментальний проект із заміни ламп, які освітлюють 
місця загального користування на світлодіодні, а саме: замінено 58 світлодіодних ламп в 10 
під‟їздах на суму 11,3 тис. грн. 

На території району перевізниками облаштовано 35 контейнерних майданчиків. 
Встановлено 66 контейнерів для пластмасових пляшок, 46 контейнерів для скла та 26 
контейнерів для паперу. 

На території Личаківського району влаштовано три нових дитячих майданчика за 
адресами: вул. О. Бахматюка - вул. Личаківська, вул. Харківська, 29 та вул. Глинянський 
Тракт, 147а, а також облаштовано новим обладнанням дитячі, дитячо-спортивні майданчики 
за адресами: вул. Пасічна, 102, вул. Медової Печери, 36, вул. Личаківська, 60, вул. Д. 
Зубрицького, 3. 

На проведення робіт з благоустрою об‟єктів комунального господарства на 2012 рік, з 
загального фонду міського бюджету, виділено 9900,7 тис. грн. Протягом 2012 року додатково 
виділялися кошти на проведення робіт, пов‟язаних з будівництвом і реконструкцією шляхів, 
на охорону і раціональне використання природних ресурсів. 

У 2012 році виконано поточний ремонт вулично-шляхової мережі, загальною площею 
18460,0 кв. м, з них вулиць: вул. О. Архипенка – 2100 кв.кв. м, вул. Пекарської – 3500 кв. м, 
вул. В. Короленка (на ділянці від вул. Г. Смольського до вул. Личаківської) – 1150 кв. м, вул. 
М. Голинського – 1310 кв. м, ремонт з‟їзду від вул. Лисеницької до буд. № 85 на вул. Пасічній 
- 510 кв. м та інші. Капремонт підземного переходу на вул. Пасічній. Влаштована кишеня для 
зупинки громадського транспорту на вул. Личаківській, 177. 

Очищено 1778 дощоприймачів. Проведено роботи з ремонту та фарбування 
турнікетного огородження загальною площею 3410 кв. м. Проведено фарбування 25 зупинок 
громадського транспорту. Влаштовано дорожню розмітку на магістральних вулицях площею 
4171 кв. м. Встановлено 80 нових дорожніх знаків та пофарбовано 1093 існуючих. 

Проводилися роботи із зняття аварійних та сухостійних дерев (142 шт.) та санітарної 
обрізки та омолодження дерев (324 шт.). Висаджено 1984 шт. квіткової розсади: сквери 
Зірка, Верхньозелений, Студентський, на вул. Личаківській; на вулицях Тершаковців, 
Зеленій, Пекарській, К. Левицького, пл. Митній, кільце на вул. В. Липинського на загальну 
площу 746,2 кв. м. Постійно здійснювався покіс трав на території району. 

 
На території району згідно з даними районної державної податкової інспекції 

зареєстровано 11855 суб‟єктів господарювання, з них 7260 – фізичні особи та 4595 – 
юридичні особи. 

Протягом 2012 року проведено 47 засідань районної комісії з питань своєчасної 
сплати податків, виплати заробітної плати. Здійснено 432 виїзних обстежень підприємств. По 
питаннях недотримання чинного законодавства в оплаті праці скеровано: 94 листи у 
прокуратуру, 46 - у Територіальну Державну інспекцію праці, 52 - у Державну податкову 
інспекцію, 30 - у районний відділ внутрішніх справ; 15 - у міністерства та інші вищестоящі 
організації. 

За даними Пенсійного фонду, середньомісячна зарплата на підприємствах району 
зросла впродовж 2012 року з 2286,9 до 2712,26 грн. або на 18,6 %. 



Заборгованість з виплати заробітної плати протягом 2012 року зменшилась на 2234,6 
тис. грн. (53,4 %) і станом на 01.01.2013 становить 1950,4 тис.грн, в т. ч. по економічно-
активних підприємствах району – 546,8 тис. грн. Зменшилась заборгованість з виплати 
заробітної плати у КП "Львівська експериментальна кераміко-скульптурна фабрика", ВАТ 
СКБ "Дністер", ЗАТ "Львівський виноробний завод", ВАТ "Львівський домобудівний комбінат 
№ 2". Ліквідували заборгованість з виплати заробітної плати ВКП "Благоустрій", ТОВ ВГЦ 
"Піраміда", Львівське відділення українського державного геологорозвідувального інституту, 
ТОВ "Галицька основа", ТОВ "Доната", ПП "Альте", ТОВ "Галичскло", ВНЗ "Галицький 
інститут". 

В Перспективну схему ввійшло 185 тимчасових споруд, з них 27 не встановлено. На 
території району здійснюють діяльність 158 тимчасових споруд. Протягом 2012 року 
демонтовано 18 тимчасових споруд встановлених без дозвільних документів. 

Постійно проводиться робота з ліквідації несанкціонованої торгівлі (здійснюються 
спільні рейди працівниками районної адміністрації та районного відділу внутрішніх справ), 
розроблено заходи з запобігання несанкціонованої торгівлі. Зокрема, здійснено 726 рейдів з 
ліквідації несанкціонованої торгівлі, складено та скеровано до суду 90 адмінпротоколів, 
демонтовано 27 об‟єктів стихійної торгівлі, вилучено товару на суму 7238 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", представниками 
районної адміністрації спільно з районним відділом внутрішніх справ здійснено 32 рейди, 
складено 41 протокол, накладено штрафів на суму 26741 тис. грн. 

На кінець 2012 року на території Личаківського району розташовані 4 інтерактивні 
клуби. В результаті проведених заходів (здійснено 33 рейди спільно з представниками служб 
району та СДСБЕЗ, вилучено 14 системних блоків, протягом 2012 року припинив діяльність 1 
інтерактивний клуб (вул. Зелена, 73).  

 
У 2012 році на облік у відділі у справах дітей районної адміністрації поставлено 31 

дитину, в тому числі 13 дітей, що опинились в складних життєвих обставинах. Влаштовані у 
сімейні форми виховання – 88,2 % дітей, що поставлені на облік впродовж 2012 року. 
Усиновлено – 17 дітей, з них 4 дітей – внутрісімейне усиновлення. Під опіку влаштовано 17 
дітей. Знято з обліку 31 дитину, з них 6 у зв‟язку з досягненням повноліття. Під патронатним 
супроводом відділу перебуває 42 дитини. В цілому на обліку у відділі перебувають 116 дітей, 
зокрема: 33 – дитини-сироти, 65 – дітей, позбавлених батьківського піклування, 18 дітей, які 
опинились в складних життєвих обставинах. З них: 76 дітей перебувають під опікою фізичних 
осіб, 10 дітей виховуються у прийомних сім‟ях чи дитячих будинках сімейного типу, 87,8 % 
дітей, що перебувають на обліку у відділі охоплені сімейними формами опіки. 

В частині профілактики правопорушень, жебрацтва та бродяжництва, за звітний 
період, проведено працівниками ВуСД 201 індивідуальну бесіду з дітьми та батьками щодо 
неналежного виконання обов‟язків з утримання, виховання, навчання дітей. Проведено 18 
рейдів спільно з працівниками міліції( "Діти вулиці", "Урок" та ін.) в ході яких було виявлено 
14 дітей. З дітьми проведена індивідуальна профілактично-роз‟яснювальна робота. 

В частині соціального захисту дітей та захисту майнових та житлових прав дітей 
перевірено умови утримання та виховання 18 дітей у функціонально-неспроможних сім‟ях, а 
також 75 дітей, що перебувають під опікою громадян. За результатами проведеної роботи 2 
дітей були поміщені у притулок для дітей СуСД ЛОДА. Попереджено 3 випадки незаконного 
продажу житла, що належить дітям. Виявлено 1 випадок порушень житлових та майнових 
прав дитини-сироти. Матеріали скеровані у районну прокуратуру. 

Районна адміністрація тісно співпрацює з релігійною організацією "Родинний дім 
"Покрова". Завдяки цьому, протягом звітного періоду, 3 дітей замість державних закладів 
були влаштовані у "Родинний дім "Покрова". Слід зазначити активне сприяння директора 
закладу о. Михайла Чабана у влаштуванні дітей у сім‟ї громадян. Зокрема у 2012 році 
усиновлено 2-х вихованців "Родинного дому", двоє дітей повернулись на виховання у 



біологічну сім‟ю. На виховані у о. Михайла перебуває 40 дітей, з них він є опікуном 30 дітей. 
Так, для прикладу, у 2007р. на вихованні перебувало – 9 хлопчиків. 

Результатом плідної співпраці районної адміністрації з меценатами, релігійними 
згромадженнями є організація дитячих святкувань, приурочених до Великодніх свят та свята 
Миколая. 

Протягом 2012 року із 97 позовів районної адміністрації задоволено 57, відмовлено – 
19. Із 94-х позовів до районної адміністрації ухвалено 64 рішення в користь районної 
адміністрації та 30 не в користь районної адміністрації. Всього протягом 2012 року подано 22 
апеляційні скарги та 3 касаційні скарги, з них 1 апеляційна скарга задоволена та у 10-ти 
відмовлено; 1 касаційну скаргу задоволено та в 1 відмовлено, решта перебувають на 
розгляді. 

У Личаківський відділ державної виконавчої служби Львівського міського управління 
юстиції Головного управління юстиції у Львівській області у 2012 році направлено 52 
виконавчих листи, виданих судами м. Львова, з них виконано 18 рішень судів. 

Адміністративною комісією при районній адміністрації розглянуто у 2012 році 264 
протоколи про адміністративні правопорушення. Накладено 242 адміністративних стягнення, 
з них 240 у вигляді штрафу на суму –100691 грн. та 2 у вигляді попередження. Добровільно 
оплачено правопорушниками штрафів на суму 33269 грн., що на 11458 грн. більше ніж в 
2011 році. 12 постанов на суму 6630 грн. скасовано в судовому порядку. 

З метою забезпечення благоустрою району до різдвяних свят та до Великодня, 
святкового оформлення вітрин, вікон та балконів будинків району, створення святкового 
настрою мешканцям райадміністрація проводила конкурси на найкраще оздоблення вітрин, 
вікон та балконів будинків. Переможців відзначали подяками та пам‟ятними подарунками. 

 
 

Сихівська районна адміністрація 
На території Сихівського району функціонує 30 великих промислових підприємств, 

понад 150 малих, 8 ринків, 35 великих торгових об‟єктів. 
Сихівський район в економіці міста та на міжнародному ринку представлений такими 

потужними підприємствами: ТзОВ ТВК "Львівхолод", ВАТ "Львівський хімічний завод",               
ТзОВ "Перша приватна броварня", ВАТ "Концерн "Хлібпром", ВАТ "Іскра" та інші. 

На початку жовтня 2012 року відбулось офіційне відкриття єдиного в Україні заводу 
ваговимірювального обладнання ТзОВ НВП "Техноваги", яке випускає вагову та дозуючу 
техніку. На підприємстві працює понад 120 чоловік з середньою заробітною платою 2000 тис. 
грн. 

У листопаді 2012 року розпочало діяльність підприємство ТзОВ "ЦВГ Україна", яке 
займається виробництвом кабельно-провідникової продукції для автомобільної 
промисловості. На сьогоднішній день на даному підприємстві працює близько 300 осіб, 
середня заробітна плата становить 3000 грн. 

Протягом 2012 року кількість суб‟єктів підприємницької діяльності зросла на 609 
одиниць та складає в загальному 15 тисяч 506 суб‟єктів (фізичні та юридичні особи), в яких 
працевлаштовано понад 53 тисячі працівників. 

Кількість зареєстрованих платників податків у 2012 році – 1019 осіб, в т. ч. платників 
окремих видів податків – 117, платників ПДФО – 58. Відповідно, протягом року зріс рівень 
сплати ПДФО – з 11602,9 тис. грн. в січні 2012 року до 11868,8 тис. грн. за грудень 2012 року. 
Однак рівень виконання планових завдань надходжень ПДФО у 2012 році становив лише 
94,1 % при плані 135167,8 тис. грн., фактичне надходження 127213,1 тис. грн. За даними 
Пенсійного фонду середня заробітна плата на підприємствах Сихівського району протягом 
2012 року зросла з 2463,19 грн. на початку року до 3009,53 грн., це складає 22,2 %. 

На комісії з питань детінізації і легалізації заробітної плати, погашення 
заборгованості по зарплаті та сплаті податків впродовж 2012 року заслухано 540 керівників 
підприємств та приватних підприємців з питань мінімізації заробітної плати та питань 
погашення заборгованості по заробітній платі. Комісійно обстежено 422 підприємства різних 
форм власності. 



З метою виявлення неоформлених трудових відносин протягом 2012 року робочою 
групою вказаної комісії обстежено 247 об‟єктів СПД, у 89-ти об‟єктах виявлено 132 
неоформлених працівників, які станом на кінець року працевлаштовані. 

На початок 2012 року заборгованість з виплати заробітної плати становила 5002,7 
тис. грн. Протягом 2012 року заборгованість з виплати заробітної плати зменшилась на 
1159,3 тис. грн. та станом на кінець 2012 року склала 3843,4 тис. грн. 

 
Загальна кількість тимчасових споруд торгівельного призначення, які увійшли до 

Перспективної схеми розміщення малих архітектурних форм (МАФ) по Сихівському району 
становить 371, фактично функціонує 313 МАФ. Щороку проводяться заміни старих кіосків на 
нові об‟єкти, які відповідають затвердженим типовим формам. Це не лише покращує їхній 
зовнішній вигляд, але й створює комфортні умови праці. Протягом 2012 року демонтовано 
24 МАФ без дозвільних документів. 

Протягом 2012 року дільничними інспекторами Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України 
у Львівській області здійснено 374 рейди, складено 115 протоколів про адміністративні 
правопорушення, матеріали по яких скеровано до суду. Проведено 71 вилучення товару, 
але ці заходи дають лише тимчасовий результат. 

На засіданнях адміністративної комісії розглянуто 45 протоколів, накладено 
адміністративні стягнення у вигляді штрафів на загальну суму понад 47 тис. грн. МАФи, де 
було неодноразово зафіксовано продаж алкоголю в заборонений час (ПП “Нова територія” – 
Сихівська, 7, Бісовський І.Є. – Коломийська, 23, Годлевський А.О. – просп. Червоної Калини, 
95), надано пропозиції про виключення з Перспективної схеми, які будуть враховані при 
затвердженні ухвали. 

На початок 2012 року на території Сихівського району функціонувало 9 інтерактивних 
клубів, проведено 46 виїзних обстежень. В червні 2012 року припинив діяльність 
інтерактивний клуб на просп. Червоної Калини, 44, а в серпні за адресою вул. Стрийська, 
109 відкрився новий інтерактивний клуб. Тому, протягом 2012 року, загальна кількість 
інтерактивних клубів залишилась незмінною. Протягом 2012 року за адресою вул. Сихівська, 
8 вилучено 17 системних блоків, вилучену оргтехніку відправлено на дослідження в науково-
дослідний центр інформатики у м. Івано-Франківськ для отримання висновків. За 
результатами досліджень порушень не виявлено. За результатами виявлених порушень 
Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" в інтерактивному клубі на вул. О. 
Довженка, 2 відкрито кримінальну справу. Рішенням Сихівського районного суду від 
21.12.2012 власника даного інтерактивного клубу притягнуто до кримінальної 
відповідальності по ст. 203-1 КК України та накладено штраф на суму 127 тис. грн. Клуб 
припинив діяльність, але не ліквідований. 

За кошти СПД виконано роботи з благоустрою району на загальну суму понад 1,3 
млн. грн., а саме: проведено ремонт фасаду першого поверху дитячої поліклініки на просп. 
Червоної Калини, 59 – 40,5 тис. грн., у весняно-літній період оздоблено квітами об‟єкти 
торгівлі на загальну суму понад 32 тис. грн., встановлено 122 урни для сміття, тротуарною 
плиткою замощено 6135 кв. м на загальну суму 1227 тис. грн., проведено ремонти 
дорожнього покриття на вул. Сихівській, 14 та вул. Д. Карбишева, 9 на загальну суму 75 тис. 
грн. 

 
Заплановані видатки 2012 року по загальному фонду - 18 355,4 тис. грн.: ЖКГ – 14 

896,2 тис. грн., органи місцевого самоврядування – 3 459,2 тис. грн. Профінансовано 
видатків у 2012 році – 14 606,8 тис. грн., що складає 79,6 % плану, в т. ч. ЖКГ – 11 386,2 тис. 
грн. – 76,4 % виконання, органи місцевого самоврядування – 3 220,6 тис. грн. – 93,1 % 
виконання. 

Заплановані видатки в 2012 році по спеціальному фонду – 4 157,9 тис. грн., в т. ч. 
ЖКГ – 4 136,9 тис. грн., органи місцевого самоврядування – 171,0 тис. грн. Профінансовано 
видатки в 2012 році 3043,1 тис. грн. – що складає 70,6 % плану, в т. ч. ЖКГ – 3 027,3 тис. грн. 
– 73,2 % виконання, органи місцевого самоврядування 15,8 тис. грн. – 9,2 % виконання. 

 



На території Сихівського району знаходиться 1713 житлових будинків, з них – 520 
будинків місцевих рад, 285 будинків ЖБК, ОСББ, відомчих (в т. ч. 83 перебувають на балансі 
та обслуговуванні ЛКП) та 908 будинків приватного сектору. На кінець року заборгованості з 
виплати заробітної плати перед працівниками ЛКП немає. Найвища заробітна плата у 2012 
році становила 2 036 грн. в ЛКП "Під Зуброю", найнижча – в ЛКП "Дністер" – 1 608 грн. 

Нарахування за комунальні послуги за 2012 рік становить 132344,6 тис. грн., в тому 
числі: квартирна плата – 42 959,7 тис. грн., теплопостачання – 75 083,4 тис. грн., холодне 
водопостачання – 14301,5 тис. грн., які зібрано у 2012році на 100 %: квартирна плата – 100,2 
%, центральне опалення – 100,9 %, холодна вода – 100,6 %. 

Першочерговою проблемою залишається заборгованість за комунальні платежі 
минулих періодів, яка станом на 01.01.2012 склала 12678,5 тис. грн. Протягом 2012 р. 
зменшилася на 815 тис. грн. і станом на 01.01.2013 становить 11863,5 тис. грн. Для роботи з 
боржниками налагоджена співпраця з виконавчою службою щодо стягнень заборгованості за 
комунальні послуги. За 12 місяців 2012 року подано до суду 2228 позовних заяв на суму 
6693,2 тис. грн., розглянуто судом 2194 позовних заяв на суму 6375,5 тис. грн. Залишились 
не розглянутими 34 позовних заяви на суму 317,7 тис. грн. 

За 2012 рік передано у виконавчу службу Сихівського району 2036 виконавчих листів 
на суму 6012,3 тис. грн., по яких відкрито виконавчі провадження. Стягнуто виконавчою 
службою 1624,4 тис. грн. Спільно з виконавчою службою протягом року проведено 431 рейд, 
накладено 505 арештів на квартири та автомобілі боржників, надіслано 43 листи по місцю 
праці боржників про стягнення з них заборгованості, по 7 квартирах вилучено майна на суму 
28,0 тис. грн. 

 
За кошти ЛКП, ТзОВ Сихівського району проведено поточний ремонт житлового 

фонду на суму 5780,2 тис. грн. Найбільше коштів використано ЛКП "Під Зуброю" - 1406,6 тис. 
грн., найменше ЛКП "Новий Львів" – 320,5 тис. грн. У зв‟язку з дисбалансом дохідної та 
видаткової частини, враховуючи, що на території ЛКП "Новий Львів" 164 житлових будинки 
переважно низької забудови, які потребують значних капіталовкладень в ремонт житлового 
фонду і розмір квартирної плати не покриває необхідних витрат. Житлово-комунальними 
підприємствами району за рахунок коштів отриманих за квартирну плату відремонтовано: 
184 сходові клітки в 101 житловому будинку на суму 2 821,0 тис. грн., з них 13 сходових 
кліток покращеної якості першого поверху на суму 410,6 тис. грн.; проведено ремонти: 
покрівель у 198 будинках, загальна площа робіт 12173 кв. м на суму 866,4 тис. грн.; 
підвальних розводок у 372 будинках на суму 758 тис. грн.; ремонт електрообладнання, 
включно з встановленням датчиків руху та світлодіодних ламп на суму 149,8 тис. грн.; 
ремонт міжпанельних швів на суму 363,6 тис. грн. та інші роботи. Протягом 2012 року 
замінено вікна у 58 під‟їздах 45-ти житлових будинків на суму 420,8 тис. грн. 

 
Для збереження та належної експлуатації житлового фонду була розроблена 

"Програма вдосконалення систем управління, ремонту та обслуговування житлового фонду 
м Львова на період 2010-2012 років" (толока), що дало можливість залучити кошти міського 
бюджету та кошти ЛКП для проведення ремонтних робіт. За кошти з міського бюджету у 
2012 році проведено: поточний ремонт покрівель на суму 452 тис. грн. у 7 житлових будинках 
площею 3 784 кв. м, у 2011 році за кошти з міського бюджету по програмі толока виконано 
ремонт покрівель на суму 773,7 тис. грн.; ремонт внутріквартальних, прибудинкових доріг та 
тротуарів на суму 300,5 тис. грн. площею 1601 кв. м, у 2011 році за кошти з міського бюджету 
по програмі "Толока" виконано ремонт внутріквартальних доріг та тротуарів на суму 2 420,6 
тис. грн. 

До ремонту вуличних сходових маршів було залучено будівельні компанії, які 
виконували роботи за власні кошти. Вказані роботи проведено на території ЛКП "Новий 
Львів" за адресами: вул. Енергетична, 19; вул. Я. Ярославенка, 43-45; вул. Тернопільська, 2-
а. 

Підготовку до зими проведено згідно плану заходів, затверджених в кожному ЛКП. 
Опалювальний сезон розпочато вчасно. Під час підготовки до зими проведено ремонт 



систем центрального опалення в 373 будинках, гарячого водопостачання в 152 будинках, 
холодного - в 230-ти будинках, 6 опалювальних печей; підготовлено 803 елеваторних вузли; 
проведено утеплення горищ та підвалів - у 599 будинках. 

На території району функціонує 113 об'єднань співвласників багатоквартирних 
будинків (ОСББ), в тому числі дві асоціації ОСББ на 21 та 5 житлових будинків ("Сихівчани" 
та "Оберіг"). Протягом 2012 року створено 6 ОСББ: "Райдужна", "Полуботка-25", "Антоненка-
Давидовича-8А", "Сихівська-21", "Коломийська-16", "Червона Калина-22". 

Міжвідомчою комісією розглянуто 48 фактів самочинного будівництва в результаті 
чого 35 об'єктів погоджено, прийнято рішення про демонтаж 13 об‟єктів. 

Станом на 01.01.2013 на території ЛКП за рахунок перевізників ТПВ облаштовано 
130 критих контейнерних майданчиків, що забезпечує належний санітарно-технічний стан та 
естетичний вигляд майданчиків. А також встановлено 392 контейнери для роздільного збору 
ТПВ (пластик – 212, скло – 113, макулатура – 67). 

За 12 місяців 2012 року з питань утримання об‟єктів благоустрою району освоєно 13 
454 тис. грн. На обслуговуванні відділу комунального господарства знаходиться 4 
шляхопроводи, 81,5 км доріг, 77,2 км тротуарів. 

У 2012 році відремонтовано 21,5 тис. кв. м асфальтобетонного покриття на 
магістральних вулицях району на суму 4,2 млн. грн. За рахунок коштів загального фонду 
відремонтовано 3,3 тис.кв. м доріг при загальній потребі ремонтних робіт на суму 14,7 млн. 
грн. (70 тис. кв. м). За рахунок спеціального фонду та субвенцій з державного бюджету 
відремонтовано: вул. В. Навроцького, вул. М. Пимоненка, просп. Червоної Калини, вул. 
Хуторівка на суму 3,6 млн. грн. (18,2 тис. кв. м). 

Завдяки ремонту вищевказаних вулиць вдалося виконати роботи з підсипки доріг 
відфрезерованим асфальтом: підйом вул. Демнянської; вул. Стрийську, 117, 127; вул. О. 
Козловського, 3, а також 4 полоси на просп. Червоної Калини. 

Утримання вулично-шляхової мережі (ВШМ) включає утримання дощоприймачів, 
турнікетів, дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки. На їх утримання було витрачено 
825,6 тис. грн. У місцях інтенсивного руху автотранспорту влаштовано 100 м/п турнікетної 
огорожі: вул. І. Чмоли, перехрестя вул. К. Трильовського - Коломийська, просп. Червоної 
Калини, пофарбовано та відремонтовано існуючі (7 056 кв. м). У повному обсязі нанесено 
дорожню розмітку “Школа“ та пішохідний перехід “Зебра“. Встановлено 47 нових дорожніх 
знаків та проведено ремонт і фарбування 576 існуючих.  

Спільно з інспекторами відділу організації з безпеки дорожнього руху ДАІ м. Львова 
проводилися комісійні обстеження технічного стану вулично-шляхової мережі та складалися 
відповідні акти. У 2012 році отримано 45 приписів, які виконано. Для утримання ВШМ у 2012 
році у порівнянні з 2011 роком виділено на 200,0 тис. грн. менше. 

 
У 2012 році з місцевого бюджету на озеленення було виділено та використано 695,2 

тис. грн., що на 375,0 тис. грн. менше ніж в 2011 році. Об‟єкти озеленення утримувалися в 
належному стані, проведено 4-разові покоси на вулицях району (12-разові на просп. 
Червоної Калини та 6-ти разові на територіях біля стадіону “Арена-Львів“) на загальну суму 
935,5тис. грн.; у сквері біля Культурно-освітнього центру імені Олександра Довженка та на 
кільці вул. Зеленої висаджено 16 757 штук розсади квітів та організовано догляд за ними на 
загальну суму 114,7 тис. грн. 

З міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2012 році 
освоєно кошти в сумі 200,0 тис. грн., що не дало змоги забезпечити проведення 
формувальної, санітарної обрізки та видалення окремих аварійних дерев у повному обсязі. 

 
Об‟єкти санітарної очистки району утримувались в задовільному стані. У 2012 році 

використано 6 802,81 тис. грн., що на 720,0 тис. грн. менше в порівнянні з 2011 роком, з них: 
1373,7 тис. грн. на механізоване прибирання; вакуумне прибирання 147,6 тис. грн., на 
поливання магістральних доріг під час проведення чемпіонату “Євро-2012“ 10,6 тис. грн. та 5 
429,11 тис. грн. на ручне прибирання; на придбання піскосоляної суміші для посипки доріг та 
тротуарів району 559,7 тис. грн. 



У 2012 році районна адміністрація почала обслуговувати нові вулиці К. Мікльоша та 
Л. Броварського загальною протяжністю 5,4 км, додатково кошти на прибирання яких не 
виділялися.  

 
На обліку у відділі у справах дітей Сихівської районної адміністрації протягом 2012 

року перебувало 153 дитини – з них: 31 дитина-сирота; 96 дітей, позбавлених батьківського 
піклування; 26 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах (проживання дитини у 
сім'ї, в якій батьки ухиляються від виконання батьківських обов‟язків, скоюють фізичне, 
психологічне, сексуальне або економічне насилля щодо дитини або є алко - чи 
наркозалежними). У порівнянні з 2011 роком кількість дітей вказаних категорій збільшилась 
на 18 дітей. Позитивним результатом є влаштування більшої кількості дітей -сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування під сімейні форми опіки. Під опіку, піклування у 2012 
році, влаштовано 99 дітей, на 5 дітей більше, ніж за минулий рік; у прийомні сім‟ї, дитячі 
будинки сімейного типу – 9 дітей на 1 дитину більше; усиновлено 8 дітей, що на 4 дитини 
більше за минулий рік. На жаль на даний час в інтернатних закладах перебуває ще 19 дітей. 

У 2012 році ВуСД проводились заходи профілактичної роботи: у літній період за 
державний кошт оздоровлено 67 дітей-сиріт позбавлених батьківського піклування; до 
адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов‟язків 
притягнено 29 батьків, позбавлено батьківських прав 8 батьків, відібрано 8 дітей від батьків 
без позбавлення їх батьківських прав; погашено заборгованості за комунальні послуги та 
квартплату в помешканнях, де живуть діти-сироти на суму 33 322 грн.; взято участь у 426 
судових засіданнях щодо захисту прав та інтересів дітей; спільно з працівниками відділу 
кримінальної міліції у справах дітей Сихівського РВ проведено 40 рейдів "Діти вулиці", 
"Урок", під час яких виявлено 17 дітей, 9 з яких повернуті в сім'ї та навчальні заклади, 8 дітей 
влаштовано в притулок для дітей ЛОДА, виявлено 2 порушення житлових та майнових прав 
дітей, матеріали щодо їх поновлення скеровано в прокуратуру та до суду. 

 
У 2012 році Сихівською районною адміністрацією ЛМР подано 38 позовних заяв. 

Ухвалено 26 рішень суду. До Сихівської районної адміністрації ЛМР подано 81 позовну 
заяву. Ухвалено 65 рішень суду. Адміністративною комісією винесено 261 постанову про 
накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу на суму 134905 грн. Особами, які 
притягнуті до адміністративної відповідальності, оскаржено 13 постанов. Постановою суду 
скасовано 3 постанови. 

У 2012 році на території району не було жодної надзвичайної ситуації, проте сталося 
35 некласифікованих подій, внаслідок яких загинуло 5 осіб та постраждало 24 особи, з них 3 
дітей. 

 
 
Франківська районна адміністрація 

Основними напрямами роботи районної адміністрації у 2012 році залишались: 
соціально-економічний розвиток, житлово-комунальне господарство, захист прав дітей, 
надання послуг мешканцям та співпраця з громадським сектором. 

 
У міському бюджеті на 2012 рік на потреби району затверджено асигнування в сумі 

19,4 млн. грн., з них 13,3 млн. грн. – на комунальне господарство, 2,0 млн. грн. – на житлове 
господарство. Слід зазначити, що в бюджеті на 2012 рік передбачались кошти для 
погашення кредиторської заборгованості, що склалась станом на 1 січня 2012 року в сумі    
4,5 млн. грн. Протягом 2012 року додатково з бюджету міста виділено на житлове 
господарство – 1,1 млн. грн., на потреби комунального господарства – 3, 3 млн. грн. За 
звітний рік фактично використано 18,3 млн. грн. бюджетних коштів. Також, станом на 1 січня 
2013 року залишилась непогашеною кредиторська заборгованість в сумі 4,6 млн. грн. 

 
На обліку державної податкової служби Франківського району станом на 1 січня 2013 

року перебуває 15 212 суб‟єктів господарювання, з них 9 748 - фізичні особи,                              



5 464 - юридичні особи. Протягом 2012 року на території району зареєстровано                          
815 новостворених СПД, знято з обліку (припинили діяльність) - 287 суб‟єктів. Зокрема, 
відбулось відкриття нового магазину торгової мережі "Рукавичка" на вул. Княгині Ольги, 
фірмового магазину "Керхер" на вулиці Науковій. 

Значна робота у 2012 році проводилась в напрямку наповнення бюджету та 
підвищення рівня зайнятості населення. Зокрема, вживались заходи щодо легалізації 
найманої праці, детінізації заробітної плати та ліквідації заборгованості. Як результат, до 
загального фонду Державного бюджету України підприємствами району сплачено понад                 
277 млн. грн.. Традиційно, основну суму надходжень забезпечили податок на прибуток та 
податок на додану вартість. Протягом 2012 року до бюджету міста Львова податковою 
службою Франківського району зібрано 231 600,0 тис. грн. Основна сума коштів надійшла від 
сплати податку з доходів фізичних осіб, плати за землю та єдиного податку. Необхідно 
окремо назвати найбільших платників податків в районі, а саме - підрозділи державної 
компанії "Укртрансгаз" (вул. І. Рубчака, 3), Львівський державний ювелірний завод                       
(вул. Академіка Підстригача, 2), приватне підприємство "Макдональдз Юкрейн ЛТД"                
(вул. Володимира Великого, 24-а), відділення Першого Українського Міжнародного банку 
(вул. Грюнвальдська, 5-а), ТзОВ "Елекс" (вул. Наукова,7-а). 

У 2012 році до бюджету надійшло понад 211 млн. грн. податку з доходів фізичних 
осіб (ПДФО), а темп його приросту становив 15,1 %. Для забезпечення збору ПДФО постійно 
вживались заходи спільно з державною податковою службою, центром зайнятості, 
пенсійним фондом, правоохоронними органами. Зокрема, із 328 філій підприємств, установ 
та організацій, які розміщені на території району, 160 - сплачують ПДФО в бюджет Львова, а 
не за місцем реєстрації основного підприємства. Протягом звітного періоду 27 філій 
перереєструвались як платники податків у бюджет міста Львова. Серед них: діагностичний 
центр "Сінево Україна", ТзОВ "Пума Україна", ТзОВ "Альянс-Маркет", Торгово-виробнича 
компанія "Львівхолод", АКБ "Восток". У 2012 році сума ПДФО, сплачена перереєстрованими 
філіями, склала понад 910 тис. грн. 

Залишається проблемою значна заборгованість економічно-активних підприємств 
району із заробітної плати та інших обов‟язкових платежів. Станом на 1 січня 2013 року 
заборгованість з виплати заробітної плати становила 18281,0 тис. грн (в тому числі 
заборгованість державних підприємств - 14247,0 тис. грн). В структурі заборгованості 
найбільшу частку займає державне підприємство "Радіотехнічний інститут" - 12900,0 тис. 
грн. На сьогоднішній день, на всі рахунки та майно, яке належить боржнику накладено арешт 
та заборону на його відчуження. 

Проводилась робота щодо підвищення середньої заробітної плати до рівня не нижче 
середньогалузевого та легалізації найманої праці. На засіданнях районної комісії з даних 
питань заслухано 352 керівники підприємства та проведено 417 виїзних обстежень. Як 
результат, спостерігається позитивна динаміка росту середньої заробітної плати - від 2 356 
грн. на початку року до 2750 грн. в кінці року. Протягом звітного періоду проведено 
обстеження 92 підприємств району, під час яких виявлено 109 неоформлених працівників. 
За результатами проведеної роботи з 96 працівниками укладено трудові угоди, а матеріали 
щодо 13 неоформлених найманих працівників скеровано в правоохоронні органи. 

Важливим напрямом роботи залишається контроль за функціонуванням суб‟єктів 
підприємницької діяльності. Зокрема, реагування на факти порушення розміщення малих 
архітектурних форм, перевірка діяльності інтерактивних клубів, моніторинг роботи СПД, які 
здійснюють торгівлю алкогольними виробами в нічний час, недопущення та ліквідація 
стихійної торгівлі на вулицях району. 

Районною адміністрацією спільно з працівниками Франківського райвідділу міліції 
щоденно здійснювались заходи по недопущенню та ліквідації несанкціонованої торгівлі. Так, 
протягом 2012 року здійснено 373 рейди, вилучено 56 одиниць товару, складено 144 
адмінпротоколи за порушення правил торгівлі, демонтовано 165 несанкціонованих об‟єктів. 

Станом на 01.01.2013 на території району функціонувало 11 інтерактивних клубів. За 
звітний період районним відділом внутрішніх справ здійснено 36 рейдів по інтерактивних 
клубах, з них 24 рейди спільно з районною адміністрацією. За результатами проведеної 



роботи вилучено 12 одиниць техніки, порушено 1 кримінальну справу, 2 інтерактивні клуби 
припинили свою діяльність (на вул. Степана Бандери, 33 та на вул. В. Антоновича, 4). 

Протягом 2012 року демонтовано 48 малих архітектурних форм, які функціонували 
на території району без належних дозвільних документів. Також, постійно проводиться 
робота по реконструкції малих архітектурних форм, які змінили свій зовнішній вигляд на 
більш сучасний. 

Протягом 2012 року залучено до покращення благоустрою 417 суб‟єктів 
підприємницької діяльності. СПД залучались до виконання робіт з встановлення підсвітки, 
ремонту тротуарів - заміна бруківки та приведення прилеглої до об‟єктів торгівлі території в 
належний санітарно-технічний стан та до виконання робіт з ремонту фасадів. Зокрема, у 
2012 році СПД встановлено 320 урн, з них 251 – нового взірця. Завдяки співпраці районної 
адміністрації із суб‟єктами підприємницької діяльності та з мешканцями району виконано 
ремонт фасадів 122 будинків. У 97 будинках відремонтовано фасад на рівні першого 
поверху та у 25 будинках фасад відремонтовано повністю. Загальна сума використаних 
коштів на ремонт склала понад 1 716,0 тис. грн. 

 
У районі налічується 156 вулиць протяжністю 84 км. Площа проїжджої частини 

становить 772 тис. кв. м, площа тротуарів - 475 тис. кв. м, площа зелених зон - 34 га. У 2012 
році на благоустрій району використано кошти в сумі 13 457,0 тис. грн., в тому числі 7 159,0 
тис. грн. на санітарне прибирання, 797,0 тис. грн. – на озеленення, 5,5 млн. грн.- на поточний 
ремонт вулиць і проїздів та інші роботи пов‟язані з ремонтом доріг. 

Слід зазначити, що протягом останніх років спостерігається негативна динаміка 
виділення бюджетних коштів на благоустрій району. Так, у 2010 році використано 18,5 млн. 
грн. у 2011 році – 16,7 млн. грн., а у 2012 році – 13,4 млн. грн., що не дозволяє у повному 
обсязі забезпечити проведення необхідних ремонтних робіт. 

За рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 2 300,0 тис. грн. проведено 
поточний ремонт вул. Є. Коновальця (від вул. А. Мельника до вул. Київської) та поточний 
ремонт вул. Залізняка. Ремонт цих вулиць проводився в комплексі (ремонт інженерних 
мереж, тротуарів та проїжджої частини). Також, за звітний період в районі відремонтовано 
дорожнє покриття та тротуари на 58 вулицях та на 2 внутрішньоквартальних проїздах 
загальною площею 27,8 тис. кв. м. Зокрема відремонтовано дорожнє покриття на вул. 
Володимира Великого, 39-47, Науковій, 54, Княгині Ольги, 59, тротуар на вул. Л. Кобилиці, 
алею біля аквапарку "Пляж" на вул. Княгині Ольги. Однак, ще залишається значна кількість 
вулиць і проїздів, які потребують першочергового ремонту. Можна назвати вулиці Керамічну, 
міжквартальний проїзд на Володимира Великого, 73, Княгині Ольги, 59, Кульпарківській, 141-
143, тротуари на вул. Глибокій, Академіка С. Єфремова, Академіка А. Сахарова, Науковій, 
116, І. Пулюя, 18. Також, 2012 року проводились роботи з очищення дощоприймачів, 
викошування газонів, зняття та формувальної обрізки дерев, влаштування квітників. 

 
На території Франківського району розташовано 1504 будинки комунальної 

власності, загальною площею 1 811,0 тисяч км. м., в т. ч. 274 будинки – пам‟ятки архітектури 
місцевого значення, які є окрасою нашого міста. Разом з тим, район активно розбудовується 
- протягом 2012 року здано в експлуатацію два житлові будинки: 40-квартирний будинок на 
вул. Академіка Є. Лазаренка, 4-б та 248-квартирний будинок на вул. Л. Перфецького, 2-а. 
Також, у процесі будівництва перебуває 20 нових будинків, зокрема на вул. Бойківській, 5, 
Кульпарківській, 99-б, В. Янева, 10, І. Горбачевського, 8. 

На фасадах житлових будинків району встановлено 9 меморіальних таблиць 
видатним мешканцям Львова, які там проживали у різний період, зокрема таким як професор 
Іван Горбачевський, полковник Євген Коновалець, природознавець та антрополог Іван 
Раковський, співачка Квітка Цісик. У 2012 році відбулось урочисте відкриття ще однієї 
меморіальної таблиці на фасаді будинку № 13 на вул. Глибокій, де проживав видатний 
вчений, ректор Національного університету "Львівська політехніка" Юрій Кирилович 
Рудавський. 



На сьогоднішній день, обслуговування житлового фонду територіальної громади 
здійснює 8 Львівських комунальних підприємств. З метою підвищення ефективності 
управління житловим фондом у 2012 році проведено розформування ЛКП "Листопадове". 
Житлові будинки, які перебували на його обслуговуванні передані в ЛКП "Навколо базару", 
"Затишне" та "Львівський ліхтар". Реорганізація ЛКП "Листопадове" призвела до скорочення 
витрат на утримання адміністративно-управлінського персоналу, що дозволило зекономити 
також кошти мешканців. 

У 2012 році забезпечено збір коштів за послуги з утримання будинків та 
прибудинкових територій, який склав 100,6 %, за спожиту теплову енергію - 100,8 %, з 
холодного водопостачання - 100,4 %. 

Для погашення наявної заборгованості мешканців щотижнево проводяться рейди по 
квартирах боржників за участю представників виконавчої служби, районного відділу міліції та 
ЛКП району. Протягом 2012 року проведено 67 рейдів по 453 квартирах боржників, за 
результатами яких боржниками оплачено 452 тис. грн., конфісковано предмети побуту, 
накладено 433 арешти на майно, а також 51 виконавче провадження скеровано на місця 
працевлаштування для примусового стягнення заборгованості. У 2012 році до суду подано 
413 заяв про видачу судових наказів щодо стягнення заборгованості за комунальні послуги 
на загальну суму – 2617,0 тис. грн., 374 заяви на суму 2419,0 тис. грн. задоволено на користь 
ЛКП. В результаті проведеної роботи станом на 1 січня 2013 року зменшено дебіторську 
заборгованість за послуги з утримання будинків та прибудинкової території у порівнянні до 1 
січня 2012 року на суму 4216,0 тис. грн. за послуги з холодного водопостачання та 
водовідведення на суму 63,0 тис. грн., з теплопостачання – на 428,0 тис. грн. 

У 2012 році за рахунок виділених бюджетних коштів проводився поточний та 
капітальний ремонт об‟єктів житлового фонду. Зокрема відремтонтовано 11 каналізаційних 
мереж та аварійних каналізаційних випусків, 4 покрівлі, проведено заміну обладнання 
підкачки холодної води будинків №№ 76,78 на вул. Героїв УПА, а також розпочато роботи з 
укріплення металоконструкціями стін аварійного флігеля будинку № 31 на вул. Генерала Т. 
Чупринки. Відповідно до розроблених планів поточного ремонту житлового фонду 
комунальних підприємств впродовж 2012 року виконано ремонт покрівель у 582 будинках, 
інженерних мереж у 967 будинках та проведено ремонт 306 сходових кліток на суму понад 2 
млн. грн.. 

У 2012 році продовжувалась робота по теплоенергозбереженню в житлових 
будинках району. Зокрема, ЛКП встановлено пластикові вікна у 76 під‟їздах на суму 354,0 
тис. грн. в будинках з високим рівнем оплати мешканцями за житлово-комунальні послуги. 

У період підготовки житлового фонду до роботи в зимових умовах ЛКП району 
проведено ремонт 125 систем центрального опалення та підготовлено 446 елеваторних 
вузлів. При цьому, значна частина систем центрального опалення, гарячого та холодного 
водопостачання, водовідведення в житлових будинках потребують капітального ремонту та 
заміни, на що необхідні значні асигнування. 

У 2012 році продовжено роботу з економії енергоносіїв, а саме: в 15 будинках 
встановлено 92 енергозберігаючі лампи, у 389 будинках – понижуючі напругу діоди у 23 
будинках - датчики руху на сходових клітках, а також у 8 будинках - 120 світлодіодних ламп. 
Як засвідчує практика, дані пристрої дозволяють не лише економити електроенергію, але і 
запобігають її крадіжкам. 

На території району розташовано 84 дитячих та дитячо-спортивних майданчиків, які 
перебувають на балансі ЛКП району. Через обмеженість бюджетних коштів у 2012 році 
ремонт та фарбування обладнання на дитячих майданчиках, завезення піску та їх 
прибирання здійснювалося за рахунок коштів ЛКП району. Разом з цим, управлінням сім‟ї, 
молоді та спорту за звітний рік встановлено додаткове обладнання на 8-ми дитячих 
майданчиках та влаштовано 2 нові майданчики: на вул. Володимира Великого, 37 та 
Тролейбусній, 6. 

На постійному контролі знаходиться питання якісного надання послуг з вивезення 
твердих побутових відходів. У 2012 році перевізниками облаштовано 66 контейнерних 
майданчиків нового взірця, влаштовано контейнери для скла та пластику. 



Постійно проводиться роз‟яснювальна робота з мешканцями району щодо створення 
об‟єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків та взяття будинків на 
самообслуговування. Так, у 2012 році мешканцями 3-х будинків створено ОСББ: на вул. І. 
Богуна, 4, на вул. Уляни Кравченко, 18 та на вул. Окружній, 88. 

 
Станом на 1 січня 2013 року на обліку у відділі у справах дітей перебувала 121 

дитина, зокрема 103 дітей-сиріт, 2 дітей, які повернулися із загальноосвітніх шкіл соціальної 
реабілітації, 18 – дітей, що опинились в складних життєвих ситуаціях та 3 дітей, схильних до 
жебракування. Районною адміністрацією здійснювались заходи із запобігання дитячій 
бездоглядності та попередженню правопорушень серед дітей, проводився контроль за 
умовами проживання, виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Протягом 2012 року проведено 22 рейди "Урок", "Канікули", "Діти вулиці", в яких виявлено 44 
дитини. З дітьми і батьками проведено профілактичні бесіди, попереджено про 
відповідальність за неналежне виконання батьківських обов‟язків. Виявлено 20 дітей, які 
залишилися без піклування батьків. З метою захисту їх прав дітям надано статус дитини-
сироти чи дитини позбавленої батьківського піклування, проведено комплекс заходів щодо 
усиновлення, влаштування під опіку або в заклади на повне державне утримання. Протягом 
останніх років спостерігається позитивна динаміка усиновлення дітей. У 2012 році 
усиновлено 34 дитини, зокрема 27- дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 
з будинків дитини. Слід зазначити, що у 2012 році відбувся унікальний випадок усиновлення 
трьох дітей, у яких померли батько та матір (хлопчика 2003 р.н., дівчат 2004 р.н. та 2007 р.н.) 
однією сім‟єю. Дітей, які перебували у Львівському туберкульозному санаторії, усиновлено в 
сім‟ю, яка проживає у Волинській області. 

У районі постійно проводяться соціальні акції для дітей незахищених категорій у 
співпраці з громадськими організаціями та благодійними фондами, з допомогою спонсорів. У 
2012 році за фінансової підтримки суб‟єктів підприємницької діяльності, зокрема,ТзОВ 
"Террін", ПП "Бекас-Буд", ТзОВ "Деревій", ПП "Архітектурна майстерня "Ренесанс", ДП 
"Боднарівка" проведено благодійні акції для дітей: "Різвяна феєрія", "Веселий Великдень", 
свято до Дня захисту дітей, до Дня Незалежності, Дня знань, святковий ранок "Добрий 
Ангел" до Св. Миколая. Всім дітям-учасникам акцій надано призи, продовольчі набори, 
канцтовари. 

За результатами роботи адміністративної комісії у виконавчу службу протягом                    
2012 року скеровано для виконання в примусовому порядку 303 постанови на суму понад 
226,0 тис. грн. 

Міжвідомчою комісією районної адміністрації розглянуто 330 звернень мешканців з 
питань самочинної реконструкції будинків та квартир, надання дозволів на перепланування 
квартир, нежитлових приміщень, влаштування індивідуального опалення від газових 
опалювальних приладів взамін пічного опалення, присвоєння окремих поштових номерів 
будинкам та інші. 

Постійно діяла комісія з питань призначення субсидій для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім‟ям, якою протягом року розглянуто 513 справ. Прийнято рішення про призначення 14 
державних соціальних допомог, 161 державної субсидії та 257 муніципальних субсидій 
мешканцям. 

Комісією з питань захисту прав дитини розглянуто 353 заяви на вчинення правочинів 
щодо майна від імені дітей, у тому числі надання дозволів на оформлення спадщини та 
прийняття спадщини, укладення договорів дарування майна. 

Протягом 2012 року на розгляд опікунської ради винесено 32 питання, за 
результатами розгляду яких винесено 9 подань про доцільність призначення опікуном та 8 
клопотань про надання почесного звання України "Мати-героїня". 

Проведено 14 засідань районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій, на яких розглянуто 28 питань. 



Проведено 6 засідань комісії у справах альтернативної (невійськової) служби, під час 
яких розглянуто 9 питань, зокрема щодо направлення на проходження альтернативної 
служби, припинення її проходження та продовження строку проходження. 

Протягом звітного періоду мешканцям району видано 38 посвідчень реабілітованих 
та потерпілих від політичних репресій. Також, підготовлено 54 клопотання про встановлення 
надбавки до пенсії особам, які мають особливі заслуги перед Україною. 

У судовому провадженні як в судах загальної юрисдикції, так і в господарських судах 
України, стороною по справах в яких виступає Франківська районна адміністрація, 
знаходиться 244 справи, поданих протягом 2012 року. Станом на 1 січня 2013 року на 
розгляді в судах знаходилось 1527 справ, стороною по яких виступає районна адміністрація. 

Протягом 2012 року на території району виникло 45 некласифікованих подій, 
внаслідок яких загинуло - 4 особи, постраждало - 37. До реагування залучалось 320 осіб та 
116 одиниць техніки. Зокрема, сталося 17 випадків отруєння чадним газом (27 осіб 
постраждало та стався 1 смертельний випадок). Основними причинами отруєння чадним 
газом є самовільні перепланування квартир та встановлення газових приладів, влаштування 
металопластикових вікон та герметичних вхідних дверей, несправність газових приладів. 
Виявлено 4 боєприпаси часів війни, відбулось 3 випадки розливу ртуті, сталось 10 пожеж у 
житловому та нежитловому секторі (4 потерпілих, один смертельний випадок). Зафіксовано 
5 нещасних випадків з людьми, з них 2 осіб загинуло та отримано одне повідомлення про 
замінування. 

Районною адміністрацією забезпечується постійна співпраця з неурядовими 
організаціями, навчальним закладами та активними мешканцями району. Так, у 2012 році 
проведено спільні заходи з нагоди святкування 198-ї річниці від дня народження Тараса 
Шевченка, святкування Дня міста, Дня Незалежності. Актовий зал районної адміністрації 
постійно надається навчальним закладам, громадським організаціям та рухам для 
проведення зборів, звітних конференцій та зустрічей з мешканцями. Зокрема, протягом 2012 
року проведено 63 таких заходи, організовані товариством політичних в‟язнів та 
репресованих Франківського району, Франківським районним відділенням Всеукраїнського 
об‟єднання ветеранів, товариством "Гуцульщина", братством УПА Франківського району та 
іншими організаціями. Активною є співпраця з районним Галицько-Франківським військовим 
комісаріатом, військовою частиною 80-го аеромобільного полку А0284, з військової частиною 
4114 внутрішніх військ МВС України та Академією Сухопутних військ імені Гетьмана 
Сагайдачного. 

 
 

Шевченківська районна адміністрація 
У 2012 році районна адміністрація здійснювала фінансово-господарську, освітню та 

організаційно-правову діяльність відповідно до плану роботи. З цією метою для проведення 
видатків району за функціональними кодами економічної класифікації було відкрито в 
районному відділенні державного казначейства 32 реєстраційних та особових рахунки. 
Ухвалою Львівської міської ради від 06 січня 2012 року № 18 "Про міський бюджет м. Львова 
на 2012 рік" Шевченківській районній адміністрації, головному розпоряднику коштів, 
затверджено видатки: загального фонду у сумі 18 млн. 900 тис. грн., видатки спеціального 
фонду у сумі 3 млн. 29 тис. 900 грн. З урахування змін проведених протягом 2012 року, 
Шевченківській районній адміністрації затверджено видатків: за загальним фондом у сумі 20 
398,3 тис. грн., спеціальним фондом у сумі 5657,4 тис. грн.  

Ухвалою Львівської міської ради від 01 березня 2012 року № 1277 та з урахуванням 
змін проведених протягом 2012 року Шевченківській районній адміністрації виділено кошти з 
міського фонду охорони навколишнього середовища у сумі 230,0 тис. грн. для проведення 
заходів з озеленення Шевченківського району, а саме - зняття сухостійних та аварійних 
дерев. Шевченківською районною адміністрацією відкрито спеціальний реєстраційний 
рахунок для зарахування коштів згідно з укладеними угодами про погодження самочинного 
будівництва. У 2012 році надійшло коштів від самочинного будівництва у сумі 223,1 тис. грн. 
На поточний ремонт житлового фонду використано кошти у сумі 173,2 тис. грн. 



 
У 2012 році у районі здійснювали діяльність 14 тис. 539 суб‟єктів підприємницької 

діяльності: 4 тис. 551 юридичних осіб, 9 тис. 988 – фізичних осіб. За результатами 
фінансово-господарської діяльності СПД у 2012 році ними перераховано до зведеного 
бюджету 561,9 млн. грн. податкових платежів. Відповідно, до державного бюджету надійшло 
286,9 млн. грн. Зокрема, найбільший відсоток – 69,6 % - податку з доходів фізичних осіб, що 
склало 149,4 млн. грн. Найбільшими платниками податків з доходів фізичних осіб у 2012 році 
були: ЛФ ПРАТ „Київстар”, ПАТ "Львівгаз", ЗАТ "Львівська кондитерська фірма "Світоч", 
Управління Зах. оперативного командування, КП Львівська станція швидкої медичної 
допомоги, ПАТ ПБК "Славутич". 

На виконання розпорядження міського голови, районною комісією з питань 
забезпечення своєчасної сплати податків, детінізації, легалізації та погашення 
заборгованості з виплати заробітної плати проводилась системна робота у співпраці з ДПІ, 
пенсійним фондом, центром зайнятості, службою ДСБЕЗ району. Так, до сплати податків з 
доходів фізичних осіб було залучено 98 філій підприємств (3698 працівників), які 
здійснювали діяльність на території району, що дозволило додатково отримати 30,1 млн. 
грн. податку на доходи фізичних осіб. В результаті 152 виїзних обстежень 106 СПД 
легалізовано 141 працівник. 

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 01.01.2012 у районі нараховувалось 36 
підприємств, сума заборгованості з виплати заробітної плати на яких склала 5 млн. 591,8 
тис. грн. На 01.01.2013 заборгованість з виплати заробітної плати допустили 15 підприємств 
району, сума заборгованості з виплати заробітної плати склала 4 млн. 536 тис. грн.  Усіх 
керівників підприємств, що допустили заборгованість із виплати заробітної плати, 
неодноразово заслухано на 49-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" - 
1348,1 тис. грн., ТзОВ "ТВП "Львівський автонавантажувач" - 1124,8 тис. грн., ЗАТ 
"Автонавантажувач" - 254,9 тис. грн., ТзОВ "ВО Львівський автонавантажувач" - 132,1 тис. 
грн., ТзОВ "СУРП "Технобуд" - 82,3 тис. грн. 

 
Станом на 01.01.2012 на території району нараховувалось 307 стаціонарних малих 

архітектурних форм. До 01.12.2012 їх кількість збільшилась до 309, з них: 162 – 
функціонують з дозволами на розміщення МАФ, 142 - включено в Перспективну схему 
розміщення МАФ як частини Програми комплексного благоустрою території міста, 5 МАФ 
підлягали демонтажу (не включено в Перспективну схему). У 2012 р. демонтовано 37 
самочинно встановлених малих архітектурних форм. 

На початок сезонного періоду на території Шевченківського району було встановлено 
43 відкритих літніх майданчиків, 34 з яких з необхідними дозвільними документами. В 
результаті проведеної районною адміністрацією роботи, на кінець сезонного періоду 
(31.10.2012), з 47 встановлених літніх майданчиків, 42 СПД отримали дозволи/паспорти на їх 
розміщення. Щодо 5 самочинно встановлених літніх майданчиків: 2 відкриті літні майданчики 
демонтовано СПД на виконання рішень суду, щодо 2 самочинно встановлених літніх 
майданчиків Шевченківським ВДВС відкрито виконавчі провадження щодо їх демонтажу, 
справа щодо примусового демонтажу 1 літнього майданчика (просп. В. Чорновола, 45-а) 
знаходиться у провадженні Господарського суду Львівської області. Всього у 2012 році СПД 
демонтовано в добровільному порядку 7 самочинно встановлених відкритих літніх 
майданчиків. 6 самочинно встановлених літніх майданчиків демонтовано СПД на виконання 
рішень Господарського суду Львівської області. 

На території району функціонує 9 ринків. З метою недопущення антисанітарії у місті, 
зокрема у Шевченківському районі, працівниками районної адміністрації спільно з 
працівниками Шевченківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області та санітарно-



епідеміологічною станцією Шевченківського району у 2012 проведено 371 рейд з ліквідації 
несанкціонованої вуличної торгівлі, під час яких припинено функціонування 293 об‟єктів. 
Однак, періодично виникають проблеми з ліквідацією стихійної торгівлі на територіях, 
прилеглих до ринків ФГ "Ярослава" - вул. Т. Шевченка, 360-364, ТзОВ "Старий лицар" - 
просп. В. Чорновола, 67-а. У 2013 р. працівники адміністрації більш тісно та предметно 
будуть співпрацювати із районним відділом внутрішніх справ, СЕС, та з керівниками ринків 
для подолання даної проблеми. 

З метою впорядкування діяльності інтерактивних клубів у відповідності до вимог 
чинного законодавства, працівниками районної адміністрації спільно з представниками 
служб району проведено 41 рейдове обстеження інтерактивних клубів, розміщених на 
території Шевченківського району. За результатами проведених обстежень, для вжиття 
заходів щодо усунення виявлених порушень, скеровано 42 листи в контролюючі органи. Як 
результат 3 СПД притягнуто до адміністративної відповідальності. Через виявлені 
порушення вимог чинного законодавства при функціонуванні інтерактивних клубів у 2012 
році працівниками міліції вилучено 46 одиниць комп‟ютерної техніки, 1 ігрову рулетку, 12 
гральних автоматів, порушено кримінальну справу за фактом порушення Закону України 
"Про заборону грального бізнесу в Україні” (інтерактивний клуб на вул. Т. Шевченка, 358). 
Станом на 01.01.2013 на території району розміщено 11 інтерактивних клубів (у січні 2012 
року - було розміщено 12 інтерактивних клубів). У 2012 році припинили функціонування 2 
інтерактивні клуби за адресами: вул. Т. Шевченка, 360, вул. Я. Раппапорта, 5. 

На виконання рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 20.12.2010 № 
1768, здійснено 42 рейди, під час яких обстежено 275 об‟єктів з реалізації алкогольних 
напоїв в нічний час. За результатами проведених обстежень та виявлених порушень 
складено 10 протоколів про адміністративні правопорушення. Рішенням адміністративної 
комісії порушників притягнуто до відповідальності та накладено штрафні санкції на суму 21 
тис. 420 грн. 

 
Житловий фонд комунальної власності в Шевченківському районі м. Львова 

нараховує 1209 житлових будинків загальною площею 1850,2 тис. кв. м, житловою площею 
1076,8 тис. кв. м, 38130 квартир. Станом на 01.01.2013 33069 квартири приватизовано (87 
%), що свідчить про активне роздержавлення житлового фонду. В районі є 77 відомчих 
житлових будинків, 29 будинків ЖБК, 47 будинків ОСББ. Експлуатацію житлового фонду в 
районі забезпечує 9 ЛКП району та аварійна служба ЛКП "ТРАП". 

Значна робота районної адміністрації та Львівських комунальних підприємств 
проведена з метою покращання стану житлового фонду. За виділені бюджетні кошти на 
капітальний ремонт житлового фонду відремонтовано 6 об‟єктів: покрівель на 4 будинках на 
суму 163,873 тис. грн., встановлення теплового лічильника в 1 будинку на суму 10,032 тис. 
грн., балконів загального користування в 1 будинку на суму 26,091 тис. грн. Загальна 
вартість робіт склала 199,996 тис. грн. За кошти міського бюджету на поточний ремонт 
житлового фонду відремонтовано 33 об‟єкти на суму 797,768 тис. грн. За кошти ЛКП району 
в 2012 році було виконано поточний ремонт житлового фонду на загальну суму 12 144,5 тис. 
грн. Із основних видів робіт виконано: ремонт покрівель – 361 будинок на суму 2223,0 тис. 
грн., ремонт підвальних інженерних мереж - 311 будинків на суму 3772,75 тис. грн., ремонт 
балконів – 11 будинків, ремонт систем ЦО – 319 будинків, ремонт сходових кліток – 279 шт. 
на суму 2788,4 тис. грн., заміна водостічних труб – 1145 м/п. 

У зв‟язку з недостатністю коштів не вдалося виконати в повному обсязі роботи по 
ремонту санвузлів загального користування, по заміні віконних та дверних блоків, по ремонту 
і заміні підлог, по ремонту мереж водопроводу та каналізації, внутрішньобудинкових 
електромереж, по ремонту покрівель, балконів, фасадів будинків. Для утримання житлового 
фонду в належному технічному стані залучалися до співфінансування ремонтних робіт 
мешканці та суб‟єкти підприємницької діяльності. Спільно з мешканцями проводилась 
робота по влаштуванню металевих дверей в під´їздах та в підвалах багатоповерхових 
будинків, по відновленню електроосвітлення входів у під‟їзди, ремонту фасадів будинків. 



Завдяки такій співпраці закрито на замки та домофони близько 80 % вхідних брам та дверей, 
проведено ремонт сходових кліток, фасадів, частково покрівель та інше. 

Водночас покращився благоустрій прибудинкових територій. За кошти перевізників 
ТПВ (ТзОВ "Санком-Львів") облаштовано 18 контейнерних майданчиків з накриттям, а також 
встановлено контейнери для роздільного збору відходів на вулицях В. Щурата, 4, 7, 14, І. 
Миколайчука, 24, 28, 32, Гетьмана І. Мазепи, 35, Творчій, 12, Очаківській, 5, Б. Грінченка, 12-
а, Б. Хмельницького, 253, Замарстинівській, 270, Гетьмана І. Мазепи, 11, Генерала О. 
Грекова, 8, Базарній, 44, Академіка Р. Кучера, 12, Т. Шевченка , 8, Клепарівській, 25-а.  

За кошти міського бюджету встановлено 7 дитячих майданчиків за адресами: вул. Т. 
Шевченка, 364, Чигиринській, 11, А. Лінкольна, 47, Б. Хмельницького, 66, П. Панча, 10, 18-20, 
Т. Шевченка,134. 

Стан житлового фонду та якість його обслуговування залежить від дохідної частини 
ЛКП. У 2012 році фінансовий стан ЛКП покращився. Річний прибуток склав 120,0 тис. грн. 
Збір коштів з утримання будинків та прибудинкових територій становив 100,7 %, збір коштів 
за теплопостачання ЛКП району становив 101,2 %. Рівень збору коштів за водопостачання 
та водовідведення становить 100,4 %. 

Загальний борг за житлово-комунальні послуги залишається значним та складає 
11757,8 тис. грн. З метою покращення збору коштів за житлово-комунальні послуги за 
звітний рік подано в суд 794 справи на суму 5,3 млн.грн, стягнуто виконавчою службою 1,0 
млн. грн. Для заохочення мешканців у проведенні своєчасної оплати житлово-комунальних 
послуг та економії електроенергії у 2012 році продовжувалася робота по встановленню 
пластикових вікон на сходових клітках у під‟їздах житлових будинків та встановленню 
енергоощадливих пристроїв освітлення під‟їздів (датчиків руху). За звітний період 
встановлено пластикових вікон на суму 387,8 тис. грн. у 60 під‟їздах та у 107 під‟їздах 
датчики руху на суму 40,1 тис. грн. 

У районі ведеться робота по попередженню та своєчасному виявленню самовільного 
будівництва. У 2012 році було виявлено 72 випадки самочинного будівництва, надходження 
коштів від узаконення якого склало 223,2 тис. грн. За рахунок коштів з самовільного 
будівництва силами підрядних організацій проведено поточний ремонт у 7 будинках на суму 
140,651 тис. грн.  

У 2012 році у власність територіальної громади м. Львова прийнято 5 відомчих 
житлових будинків та гуртожитків. Від ПАТ "Конвеєр" гуртожиток на вул. Т. Шевченка, 372, 
від Львівського міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та 
одиноких непрацездатних громадян житловий будинок № 7 на вул. Донецькій, від ВПУ-29 
частину гуртожитку на вул. В. Єрошенка, 20 та будинок № 10 на вул. Кортумівці, будинок № 
10 на вул. Ф. Сеньковича. 

 
Площа Шевченківського району складає – 45 ккв. м. Протяжність доріг – 131,2 км. У 

районі є 302 вулиці, площа зелених зон становить 61 гектар. В районі розміщено 3 парки 
(парк "700-річчя Львова", "Замарстинів" та геологічна пам‟ятка "Кортумова гора"). У 2012 
році, виходячи із реального фінансування, виконано: поточний ремонт вул. Жовківської із 
заміною усіх інженерних мереж. Загальна площа виконаних робіт становить 8363,15 кв. м, 
вартість робіт – 2 млн. 300 тис. грн.; ремонт перехрестя вул. Городницька- Б. Януша - Л. 
Бетховена. Вартість виконаних робіт 320 тис грн., площа ремонту – 450,16 кв. м. 

Було здійснено асфальтування вулиць картами та ліквідація ямковості вулиць: 
картами - Донецької, Р. Дашкевича, Батуринської, дороги до Брюхович, Торф‟яної, Б. 
Грінченка, В. Чорновола, Джерельної, І. Миколайчука, Замарстинівської, Промислової, Т. 
Шевченка, Тунельної, Гетьмана І. Мазепи; мадпатчер - В. Липинського, П. Панча, Винниця, І. 
Величковського, Я. Пстрака, Клепарівської, Хорватської, В. Єрошенка, Джерельної, І. 
Миколайчука, Замарстинівської, Промислової, Т. Шевченка, Тунельної. 

Крім основних робіт на магістральних та між квартальних вулицях у Шевченківському 
районі виконано роботи з асфальтування внутрішньобудинкових доріг, заасфальтовано 
дорогу від будинку № 318 до будинку № 372 на вул. Т. Шевченка, також здійснено ремонт 
дорожнього покриття біля будинку № 370 на вул. Т. Шевченка. 



У 2012 році було відремонтовано тротуари на вул. Б. Грінченка, 8, вул. Городницькій, 
вул. Б. Януша, вул. Т. Шевченка, 346, вул. Татарбунарській. 

Всього витрати у 2012 році на утримання об‟єктів дорожньо-мостового господарства 
становлять 4 млн. 680 тис. грн., за ці кошти відремонтовано доріг площею 26 тис. кв. м. На 
належному рівні виконували роботи фірми ТзОВ "ШРБУ-65", ЛКП "ШРП Шевченківського 
району", ТзОВ "Дорожні технології", ТзОВ "Західнафтохімбуд", ПП "Будформат". 

На суму 354,7 тис. грн. виконано роботи по нанесенню дорожньої горизонтальної 
розмітки акриловими фарбами та гарячим термопластиком на вулицях В. Липинського, 
Варшавській, Замарстинівській, Жовківській, Р. Дашкевича, Полтв‟яній, Чигиринській, Б. 
Грінченка, Гетьмана І. Мазепи, В. Єрошенка, Джерельній, А. Лінкольна, І. Миколайчука, Т. 
Шевченка, Тунельній, Винниця, В. Щурата, Пилипа Орлика, Брюховецькій, Клепарівській, П. 
Панча, Золотій, О. Турянського, М. Яцкова, Хорватській, Волинській, Хімічній, Донецькій, М. 
Хвильового, Томашівській, просп. В. Чорновола. 

По всіх місцях концентрації ДТП на території району встановлено 46 дорожніх знаків. 
Внаслідок спільної роботи з працівниками ДАІ м. Львова, проведені інженерні заходи 
районної адміністрації зменшили кількість дорожньо-транспортних пригод. 

Для естетичного задоволення мешканців району і гостей міста проводилося 
влаштування газонів та квітників загальною площею 1868,9 кв. м. 

 
Адміністративною комісією при районній адміністрації проведено 38 засідань, на яких 

розглянуто 380 справ: порушення правил благоустрою, правил користування приміщеннями 
житлових будинків, правил торгівлі на ринках, правил торгівлі пивом, алкогольними, 
слабоалкогольними напоями та тютюновими виробами, заняття проституцією, порушення 
термінів реєстрації народження дітей, самоуправство. Накладено адміністративних стягнень 
у вигляді штрафів на загальну суму 138141 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 80 
договорів житлового найму, що покращило житловий та майновий стан мешканців. 

 
У Шевченківському районі м. Львова проживає 38000 дітей, з них 128 перебувають 

на обліку у відділі у справах дітей районної адміністрації: 118 – виховуються у сім‟ях опікунів, 
10 дітей перебувають під опікою закладів.  За 4 квартали 2012 року усиновлено 6 дітей, які 
перебували на обліку у відділі у справах дітей; кандидатами в усиновлювачі усиновлено 6 
дітей з інших регіонів; 5 внутрішньо сімейних усиновлення. На регіональному обліку з 
усиновлення перебуває 6 дітей, з них 1 дитина - під опікою. База потенційних кандидатів в 
усиновлювачі налічує 2 подружні пари та 1 одиноку особу. На обліку дітей, що перебувають 
у складних життєвих обставинах знаходиться 14, з них: 11 дітей, які проживають у сім„ях, де 
батьки ухиляються від виконання своїх обов'язків; 3 дитини, які зазнали насильства в сім'ї. 

Найулюбленішим святом усіх дітей є свято Святого Миколая. Діти вірять у чудо. Вони 
чекають приходу Святого Миколая, пишуть йому листи з проханням виконати найпотаємніші 
мрії та бажання. Навіть дорослими ми згадуємо ці теплі, солодкі миті справдження дитячих 
мрій. 18.12.2012 у Шевченківській районній адміністрації відбулося театралізоване свято 
Святого Миколая, у якому прийняло участь 100 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 30 талановитих дітей, з незаможних сімей, які відвідують гуртки 
УДЮМКу, 40 дітей, з малозабезпечених та багатодітних сімей, 50 дітей з кризових сімей, які 
відвідують "Львівський центр піклування про дітей". 19.12.2012 ДП "Укрпоштою" для 50-ти 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки віком від 5 до 10 років було організовано 
святкову виставу-феєрію, де діткам вручали святкові подарунки. 

Шевченківська районна адміністрація співпрацює з громадськими організаціями, 
об'єднаннями співвласників, партійними осередками, щодо формування громадянського 
суспільства. Доброю традицією стало спільна організація та проведення суспільно-
політичних культурних, мистецьких та екологічних заходів. У районі цікаво пройшло 
святкування Дня міста Львова, урочистості до Дня Державного Прапора та Дня 



Незалежності, традиційне районне свято "Я - патріот", доброчинна акція до Дня св. Миколая 
та доброчинна Великодня акція для малозабезпечених багатодітних сімей та одиноких 
громадян похилого віку. 
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