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ІСТОРИЧНОГО СЕРЕДМІСТЯ ЛЬВОВА (ІКР) 



2 

I. Політичні цілі, пов’язані з ІКР  

II. Стратегія розвитку міста Львова 

III. Процес розробки, залучення громадськості 

IV. Структура та зміст ІКР 

V. Впровадження ІКР 
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ПОЛІТИЧНІ ЦІЛІ,  

ПОВ'ЯЗАНІ З ІКР 
DF 

ПРОЦЕС РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ 

 

 
Доповідач: Василь Косів 

      заступник міського голови з гуманітарних питань 

 

 



 45.994.287 мешканців 

 603.700 км² площа 

 Київ = столиця 
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Місто Львів 

 735.000 мешканців 

 171,01 км² площа 
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 Історичне частина міста з періоду від 16 ст. до поч. 20-го ст. 

 Розбудова передмісття протягом 18го – 19го ст. 

 З 1998 року в списку світової спадщини ЮНЕСКО   
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Територія ІКР 

 35.390 мешканців = прибл. 5% всього населення Львова 

 1,9 км² площа = прибл. 11% всієї території Львова 
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ПРИЧИНИ РОЗРОБКИ ІКР 

 Сталий  розвиток та збереження історичного 

середмісття: 

Ядро історичної історично ідентифікації Львова 

Висока важливість як найбільш вагомий центр постачання 
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100% 11% 

прибл.  

2010 
прибл.  

 700 



10 

78 
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прибл. 

520 



 Сталий  розвиток та збереження історичного середмісття як 

центру міста: 

Ядро історичної ідентифікації Львова 

Висока важливість як найбільш вагомий центр постачання 

 Орієнтованість стратегії на історичне середмісття як частини 

всього міста 
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ІНТЕГРОВАНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ 

ЧАСТИНИ ЛЬВОВА (ІКР) 

ПРИЧИНИ РОЗРОБКИ ІКР 



 Сталий  розвиток та збереження історичного 

середмістя як центру міста: 

Ядро історичної ідентифікації Львова 

Висока важливість як найбільш вагомий центр 

постачання 

 Орієнтованість стратегії на історичне середмістя 

як частини всього міста 

 Активація та залучення мешканців до процесу 

розвитку середмістя 
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ПРИЧИНИ РОЗРОБКИ ІКР 



 Сталий  розвиток та збереження історичного середмісття як 

центру міста: 

Ядро історичної ідентифікації Львова 

Висока важливість як найбільш вагомий центр постачання 

 Орієнтованість стратегії на історичне середмісття як частини 

всього міста 

 Активація та залучення мешканців до процесу розвитку 

середмісття 

 Більш ефективне використання громадських та приватних фондів 

 Оптимізація адміністративних дій 
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ПРИЧИНИ РОЗРОБКИ ІКР 



ПОЛІТИЧНИЙ МАНДАТ ІКР 

 Цілісний підхід до розроблення ІКР = Інтеграція: 

 Всіх відповідних сфер 

 Всіх відповідних департаментів 

 Основних дієвих інституцій Старого міста 
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Чому цілісний, 

інтегрований підхід? 

Культурна 

спадщина 

Житло 

Транспорт та 

 технічна 

  інфраструктура 

Торгівля 

Туризм 

Економіка 

Освіта/культура 

Соціальна сфера 

Навколишнє 

середовище  

Управління 

Громадський 

простір 
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ПОЛІТИЧНИЙ МАНДАТ ІКР 

 Цілісний підхід до розроблення ІКР = Інтеграція: 

 Всіх відповідних сфер 

 Всіх відповідних департаментів 

 Основних дієвих інституцій Старого міста 

 Спіпраця з GIZ 

 Створення міжінституційної робочої групи для супроводу ІКР 
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНА 

РОБОЧА ГРУПА ІКР 

Культурна 

спадщина 

Л. Онищенко 

Управління охорони 

історичного 

середовища 

Управління  

О.Кобзарєв    

Голова 

Інституту 

Міста  

Економіка тта 

роздрібна 

торгівля 

Х.Пак 

Заступник 

начальника 

управління 

економіки  

Туризм 

Я.Музичко Депутат 

ЛМР 

Соціальна сфера та освіта 

В.Косів, Заступник                Н.Федорович начальник 

Міського голови                    управління Молоді сімї 

з гуманітарних  питань         та  спорту  

  

                                       

Транспорт         

O. Засадний 

Директор    

Департаменту 

"ЄВРО 2012"  

культура 

Вороновський 

Начальник 

управління 

культури 

Житлове 

господарство 

І. Маруняк  

Гоолова Галицької 

адміністрації  

Громадський простір  

 Ю.Столяров архітектор 

ДП "Містопроект„ 

 

О.Війтик 

Начальник управління 

екології та благоустрою 

Технічна 

інфраструктура 

В.Олійник    

Директор 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури 

Голова 

робочої групи 

О. Синютка 
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ПОЛІТИЧНИЙ МАНДАТ ІКР 

 Цілісний підхід до розроблення ІКР = Інтеграція: 

 Всіх відповідних сфер 

 Всіх відповідних департаментів 

 Основних дієвих інституцій Старого міста 

 Спіпраця з GIZ 

 Створення між-інституційної робочої групи для 

супроводу ІКР 

 Інтеграція ІКР в процес планування бюджету та 

залучення зовнішніх фондів 
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ПРОЦЕС РОБОТИ 

12/2009 03/2011 

1. 

План робочої 

групи 

2. 

Аналіз території 

середмісття 

4. 

Оцінка 

результатів  

5. 

Громадське 

обговорення 

6. 

Створення 

концепції 

7. 

Ухвала міської 

ради 

3. 

Збір проектів 

 

Впровадження 

проектів 

Моніторинг 
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ТЕМИ АНАЛІЗУ В ІСТОРИЧНІЙ ЧАСТИНІ МІСТА  

 Позиціонування вибраної території 

 Однаковий рівень інформування усіх учасників 
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Соціальна сфера 

Освіта 

Транспорт 

Торгівля 

Громадський простір 

Культурна 

спадщина 

АНАЛІЗ СЕРЕДМІСТЯ 

 Цілісний огляд кожної 

сфери 

Економіка 

Культура 

Житло 

Навколишнє 

середовище 

Управління 22 



АНАЛІЗ ІСТОРИЧНОГО СЕРЕДМІСТЯ 

 Цілісний огляд кожної з сфер 

 Визначення сильних сторон 
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АНАЛІЗ ІСТОРИЧНОГО СЕРЕДМІСТЯ 

 Порівняння функціональних рівнів 

 Визначення сильних сторін 

 Визначення викликів 
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НАПР. ТРАНСПОРТ 
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АНАЛІЗ ІСТОРИЧНОГО СЕРЕДМІСТЯ 

 Інструменти: 

 Оцінка наявних досліджень та статистики 

 Нові дослідження 

 Залучення місцевих гравців 

 «Круглі столи» 
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АНАЛІЗ ІСТОРИЧНОГО СЕРЕДМІСТЯ 

 Інструменти: 

 «Круглі столи» 

 

залучено  

43 експерти 

40 



РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ  

МІСТА ЛЬВОВА – ОСНОВА ДЛЯ ІКР  

 

 
Доповідач: Олександр Кобзарев 

     Голова Інституту міста  
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Внутрішні передумови 

Відсутність єдиного бачення 

Необхідність врахування 
непередбачуваності зовнішнього 
середовища 

Розрив між програмними 
документами та бюджетом 

Необхідність врахування думки 
мешканців 
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Єдине бачення 

Єдине 
бачення 
розвитку 
Львова 

для мешканця 
для інвестора 

для ЛМР 

для 
підприємця 

для 
громадських 
організацій 



Структура стратегії 

МІСІЯ 

ВІЗІЯ 

Стратегічні плани, програми, концепції 

Пріоритети 

Стратегія 1 Стратегія 2 

Пріоритет 1 Пріоритет 2 Пріоритет 3 
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Зв’язок між програмними 
документами та бюджетом 

Якісне прогнозування 
реального бюджету 

Активніше використання 
«м’яких» проектів 

Диверсифікація джерел 
фінансування 



Більше 

переглядів в мережі 
Інтернет 

Комплексна 
стратегія 
розвитку 
Львова 

громадських 

обговорень 
напрацювань по 

стратегії 

Більше

мешканців Львова 
взяли участь у 
соціологічному 

опитуванні 

Проведено консультації з 

близько  іноземними 

організаціями з країн світу 
(США, Канада, Великобританія, 
Німеччина, Швейцарія, Польща, 

Угорщина, Росія)  

Врахування громадської думки 

Оброблено та 
проаналізовано  

 попередніх 

стратегій, концепцій, 
програм 

(в т. ч. іноземних) 



Місія 

Львів – це відкрите для світу, дружнє для людей місто. Зберігаючи 
неповторну понад 750-річну європейську спадщину, Львів є 
твердинею українських національних та духовних цінностей. 

Працюючи чесно, ефективно, всі разом, ми будуємо екологічно 
чисте та комфортне для мешканців, сприятливе та безпечне для 
інвестора, цікаве для подорожуючого середовище. 

Львів – сучасний і динамічний, тут престижно і весело вчитись, 
розвиватись культурно і духовно, займатися спортом, творити і 
любити… 

 



Візія: Львів у 2025 це… 

Національні 
традиції 
У Львові постійно 
проводяться заходи 
щодо популяризації 
національних 
культурних 
цінностей 

Комфорт для 
мешканців 
Львів є містом, де 
рівень задоволення 
комунальними 
послугами вище 
80%, досягнуто 
найбільшого в 
Україні рівня 
інвестицій та зарплат 
на одного мешканця  

Культурна та 
туристична 
столиця 
Спостерігається 
щорічний приріст 
нових туристичних 
продуктів та 
проводяться культурні 
заходи європейського 
значення 

Здоровий 
спосіб життя 
Львів - місто з 
сучасною 
спортивною 
інфраструктурою 

Високотехно-
логічні ндустрії 
У Львові 
розвивається сучасна 
легка, харчова, 
біотехнічна, 
електронна 
промисловість. 
Місто є лідером у 
Східній Європі в 
галузі ІТ-бізнесу 

Освіта та 
інновації 
Львівські вузи є 
конкурентоспромож-
ними на ринку 
освітніх послуг і вхо-
дять до рейтингів 
найкращих вузів 
світу (ТОП-500). 
Львівські школярі 
мають найвищий 
рейтинг зовнішнього 
незалежного 
оцінювання 

Сприятливі 
умови для 
бізнесу 
Львів – це місто, де 
рівень задоволеності 
прозорістю та 
зрозумілістю 
правил/процедур 
для бізнесу вищий за 
80%. Тут створений 
діючий сучасний 
технопарк за 
європейським 
зразком 

Сучасне 
енергозабезпе-
чення 
ТЕЦ-1 та ТЕЦ-2 
забезпечують 
потребу міста в 
енергії більш ніж на 
30%.  У Львові 
досягнуто 
найкращий в Україні 
рівень енергозао-
щаджувальних та 
екологічних техно-
логій серед обласних 
центрів України 

Соціальний 
захист 
Всі школи, дитсадки, 
лікарні 
відремонтовані та 
забезпечені 
сучасним об-
ладнанням. Рівень 
задоволення 
медичним 
обслуговуванням 
вищий 80%. Львів - 
найкомфортніше 
місто України для 
інвалідів. 

Екологія 
У Львові 
модернізована 
система каналізації 
та очистки стічних 
вод, закрито 
сміттєзвалище та 
збудовано завод по 
переробці сміття. 
Облаштовані парки в 
місті. Створена 
відпочинкова та 
розважальна 
інфраструктура 



Пріоритети 

МІСІЯ 

Місто, в якому комфортно жити, 
навчатись, працювати та 
гостювати 

Розвинута, конкурентоздатна та 
інноваційна економіка 

Твердиня національних 
цінностей. Місто традицій, знань, 
культури, туризму та спорту 

ВІЗІЯ 



Переваги стратегії 
Високий рівень інноваційності 

Суспільно підтри-
маний напрямок, 

який реалізовується 
за допомогою 

короткострокових 
(цільових, галузевих 

тощо) програм 

Використання об'єк-
тивних і суб'єктивних 

показників ефек-
тивності виконання 

Прив'язка до 
просторового 
планування  

1 2 3 



Переваги стратегії 
Висока контрольованість 



Переваги стратегії 
Участь громади 

МЕШКАНЦІ ДЕПУТАТИ 
ГРОМАДСЬКІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПІДПРИЄМЦІ 

РОБОЧА ГРУПА 

Розробка програми Моніторинг 
виконання 

Реалізація 

ОСВІТНІ ТА 
НАУКОВІ 

УСТАНОВИ 



Переваги стратегії 
Спадковість 

МІСІЯ 

ВІЗІЯ 

Пріоритети 

Місто, в якому комфортно 
жити, навчатись, працювати 

Розвинута 
конкурентоздатна та 
інноваційна економіка 

Твердиня національних 
цінностей. Місто традицій, 
знань, культури, туризму та 
спорту 

 Генеральний план розвитку Львова 

 
 ІНТЕГРОВАНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ІСТОРИЧНОГО СЕРЕДМІСТЯ ЛЬВОВА (ІКР) 

 

 Програма сталого 
енергетичного 
розвитку м. Львова 

 

 Стратегія підвищення 
конкурентоспромож-
ності м. Львова 

Невід’ємні складові частини 



Наступні кроки Інституту міста 

 Розвиток Львівської інноваційної системи та створення 
Львівського центру інновацій 

 Львівський міжнародний Інвестиційно-інноваційний 
форум «Інвестиції в науку» 

 Агенція місцевого економічного розвитку з бізнес-
інкубатором 

 Ревіталізація житлових масивів для підвищення якості 
життя мешканців  

 Підвищення якості надання публічних послуг 

 Впровадження енергоефективних технологій 



Наступні кроки Інституту міста 

 Впровадження європейських стандартів врядування та 
подолання корупції 

 ОСББ і реформування житлово-комунального 
господарства 

 Збереження історичної спадщини м. Львова 

 Підтримка та розвиток малого та середнього бізнесу  

 Поширення практик співпраці місцевої влади та бізнесу 
для вирішення проблем Львова 

 Соціальний моніторинг проблем розвитку міста 



ЗАЛУЧЕННЯ МЕШКАНЦІВ 
FDF 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ІКР 

 

 
 Доповідач: Лілія Онищенко-Швець 

      Начальник Управління охорони історичного  

      середовища  
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ЗАПИТИ ПРОЕКТІВ 

 Відкритий збір проектів 
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ЗАПИТИ ПРОЕКТІВ 

 Відкритий збір проектів 

  зібрано 253 пропозицій різних заходів та проектів 

 167 заходи та проекти прийнято в ІКР 
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ЗАПИТИ ПРОЕКТІВ 

 Відкритий збір проектів 

  зібрано 253 пропозицій різних заходів та проектів 

 167 заходи та проекти прийнято в ІКР 
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ТУРИЗМ / КУЛЬТУРА

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ, РЕМЕСЛА ТА ПРОМИСЛИ

СОЦІАЛЬНА СФЕРА ТА ОСВІТА

Модернізація управлінь
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Модернізація управлінь



ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ 

 
 Проведення громадського форуму 

 Пряме запрошення від основних зацікавлених 

сторін 

 Анонсування через пресу, радіо, телебачення та 

інтернет 

 Презентація робочої версії ІКР 
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ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ 

 Проведення громадського форуму 

 Форми залучення: 

• Відкрита дискусія із модераторами 

• Оцінювання проектів 

• Представлення нових пропозицій щодо проектів 

• Коментар на проектах та презентація результатів 

61 



ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ 

 Проведення громадського форуму 

  160 мешканців прийняли участь 

 



СТРУКТУРА ІКР 

 

ВСТУП 
 

   - Головна інформація про місто Львів 

   - Презентація методів роботи 

   - Культурна спадщина та житлове г-во 
   - Громадський простір 
   - Транспорт та технічна інфраструктура

  

- Туризм та культура 
- Економіка та роздрібна торгівля 
- Соціальна сфера та освіта 

АНАЛІЗ 

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ТА ОКРЕМІ ПРОЕКТИ ЗА ТЕМАТИЧНИМИ 

ОБЛАСТЯМИ 

МОНІТРИНГ 

ВИСНОВКИ 
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ВКЛЮЧЕНІ ГАЛУЗІ 
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Громадський 
простір 

Житло Зелені 
зони 

Торгівля 

Економіка 

Транспорт Соціальна 
сфера 

Kультура 

Культурна 
спадщина 

Туризм Інфра-
структура 



ЗМІСТ ІКР 

 Приклад: Громадський простір 
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ГРОМАДСЬКИЙ ПРОСТІР- СИТУАЦІЯ 

 

 Частково занедбаний громадський простір та 

поганий стан тротуарів та вуличних меблів 

 негативний вплив нав'язливої зовнішньої реклами 

на якість громадського простору  

 функціональне перевантаження окремих частин 

громадського простору приватним бізнесом 

 недостатня кількість дитячих майданчиків у 

середмісті та на півдні центральної частини міста; 

 подекуди недостатнє використання потенціалу 

зеленого кільця довкола середмістя; 

 обмежений доступ до дитячих і спортивних 

майданчиків для людей з особливими потребами; 

 у подвір'ях часто відсутні зелені насадження та 

лавки, їх нерідко використовують для паркування; 

 велика кількість хворих вуличних дерев; 

 відсутність колишньої міської ріки Полтва у 

середмісті. 
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НАПР. ГРОМАДСЬКИЙ ПРОСТІР 

67 



НАПР. ЗОВНІШНЯ 

РЕКЛАМА ТА 

ДОСТУПНІСТЬ 
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ОБОВ`ЯЗКОВІ ДІЇ  

 зберігати та захищати існуючі парки, сквери та 

площі для збалансованого розвитку міста, 

обмежувати надмірну експансію закладів 

харчування у громадський простір; 

 на вільних від забудови ділянках розплановувати 

зелені зони і розвивати існуючі ділянки з зеленими 

насадженнями всередині історичних районів; 

 проводити озеленення територій та висадку 

дерев; 

 для покращення іміджу ревіталізовувати та 

упорядковувати простір, який досі не 

використовувався; 

 надавати нового оформлення та розвивати площі, 

на яких сьогодні проводяться різноманітні заходи 

та фестивалі; 

 захищати існуючі вуличні дерева й інтегрувати нові 

дерева під час будівництва та ремонту доріг 

заради покращення простору довкола будинків та 

міського клімату; 

 покращити естетику зовнішньої реклами та вивісок 

на будинках; 

 якісне освітлення громадського простору 
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ЗАХОДИ 
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ЗАХОДИ 
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ОГЛЯД 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ІКР  

 

 
 Доповідач: Христина Пак 

  заступник начальника управління економіки 

                департаменту економічної політики ЛМР  
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ 

БЮДЖЕТУ 

 

 

 з усіх податкових надходжень які збираються на території міста лише 26% 

залишається у міському бюджеті. 9 місяців 2011 – 3523,7 млн.грн. 912,1 млн.грн. 

 Кошти для капіталовкладень зокрема у розвиток – це надходження в основному від 

продажу землі, майна, єдиного податку 

 Додаткове джерело – субвенції з державного бюджету. У зв'язку з підготовкою до 

Євро-2012 це кошти на будівництво стадіону, аеропорту, реконструкцію та  

будівництво доріг в місті.  

 Надзвичайно значні кошти потребує історична частина міста, яка впродовж 

останніх двох років не отримала нічого з Державного бюджету  

 Щодо видаткової частини бюджету розвитку міста то основний акцент останніх 

років це звичайно заходи з енергозбереження. Особливо зважаючи на необхідність 

зменшення витрат з міського бюджету на енергоресурси. В основному це заходи в 

освіті – галузь, від якої залежить майбутній розвиток міста, охороні здоров'я та 

житлово-комунальному господарстві. 
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Спільна 

рекомендація  

 

погодженого  

пакету заходів 

Міський 

бюджет 

2012 

План 

реалізації 

ІКР до 2012 

ОСТАННІ КРОКИ ПРОЦЕСУ 

 

Погодження методики 

оцінювання 

Дискусія 

погоджених 

групою проектів 75 

Оцінювання кожним 

експертом+ окремі 

дискусії 

Теми 



ПРАВИЛА ПРІОРЕТИЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ДЛЯ 

РОБОЧОЇ ГРУПИ 

 
 Терміни реалізації проекту 

 Термінова необхідність реалізації проекту 

 Загроза втрати (об’єктів, громадського простору), якщо 

проект не буде в найближчий час реалізовано  

 Поганий технічний стан об’єктів, які є частиною проекту  

 На території розташування проекту (блок будинків, квартал міста) 

за минулі роки проводилось (надто) мало заходів з покращення 

умов проживання, або певний квартал в порівнянні з іншими на 

території проекту має значні потреби в покращенні  

 Наявність потенційного джерела фінансування реалізації 

проекту  

 Реалізація проекту не пов’язана зі значними витратами 
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ПОТОЧНИЙ СТАН ПРОЦЕДУРИ 
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ПРОЕКТИ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬСЯ 

МІЖНАРОДНИМИ ПРОГРАМАМИ 
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 Електронне місто – влада, відкрита до мешканців 

 донор: британське посольство в Україні 

 цілі:  втілення елементів електронного правління в ЛМР 

  Регіональне врядування та розвиток 
донор : CIDA (Канадське агентство міжнародного розвитку) 

 цілі :  розвиток спроможності економічного планування 

розвитку міст та регіонів України 

 місцевий економічний розвиток міст України 

 донор : CIDA (Канадське агентство міжнародного розвитку) 

 цілі : створення сприятливого клімату для економічного 

розвитку 



ПРОЕКТИ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬСЯ 

МІЖНАРОДНИМИ ПРОГРАМАМИ 
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 Управління сферами, пов‘язаними з енергоресурсами, 

у місцевих органах влади 

 донор : CIUDAD 

 цілі: Втілення заходів енергоефективності в місцевих 

органах влади та термомодернізація найбільш 

енергозатратних  бюджетних установ 

 Ознакування вулиць та створення туристично-

інформаційної інфраструктури у м.Львові 

 донор : Програма Добросусідства Польща-Білорусія 

                Україна INTERREG III A/TACIS 

 цілі : Встановлення системи маркування туристичних 

маршрутів різними мовами, проведення семінарів та 

тренінгів для працівників в сфері туризму, дослідження 

туристичних потоків в місті. 

 



ПРОЕКТИ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬСЯ 

МІЖНАРОДНИМИ ПРОГРАМАМИ 
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 Реконструкція міських доріг та мереж, покращення 

транспортної мережі 

 донор : ЄБРР (Європейський Банк Реконструкції та Розвитку) 

 цілі : реконструкція трамвайних ліній (колій) номер 2 та 6, 

покращення інфраструктури вздовж трамвайних ліній,     

модернізація трамвайного депо та підвищення рівня 

енергозберреження 

 Угода мерів – Європейська ініціатива для захисту клімату 

 донор : Європейський союз 

 Цілі: Розробка та впровадження плану дій зі сталого енергетичного 

розвитку м. Львова  до 2020 р. 



ПРОЕКТИ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬСЯ 

МІЖНАРОДНИМИ ПРОГРАМАМИ 
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 Розвиток туризму та інформаційної інфраструктури 

міста 

 донор : Кредитна установа для відбудови (Німеччина)                                                                                                     

 цілі : Встановлення системи маркування туристичних 

маршрутів різними мовами, проведення семінарів та 

тренінгів для працівників в сфері туризму, дослідження 

туристичних потоків в місті. 

 Стратегія системи міського транспорту в місті Львові 

 донор : Європейський союз 

 цілі : Оцінка поточної ситуації та підготовки поетапного 

плану покращення системи міського транспорту в м. 

Львові, з акцентом на екологічно чистий та 

енергоефективний громадський транспорт 



ПРОЕКТИ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬСЯ 

МІЖНАРОДНИМИ ПРОГРАМАМИ 

 

82 

 Брендинг міста Львова 

 донор : GIZ (Німецьке товариство міжнародної 

співпраці) 

 цілі : створити єдиний документ , що вміщатиме детальну 

інформацію про бренд міста для підвищення 

громадянського інформування посеред потенційних 

клієнтів (інвестори, туристи та партнери) 

 Сталий міський транспорт 

 донор : GIZ 

 цілі : розробка концепції сталої мобільності та підтримка 

заходів підготовки до Євро 2012 ; втілення сталої та 

кліматично сприятливої транспортної системи, особливо 

під час проведення Євро 2012 



ПРОЕКТИ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬСЯ 

МІЖНАРОДНИМИ ПРОГРАМАМИ 
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 Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста 

Львова 

 донор : GIZ 

 цілі : менеджмент оновлення старої частини міста Львова, сталий 

та ефективний підхід до інтегрованого розвитку міста  

 Пільгове кредитування енергозбереження 

 донор  NEFCO (Північна екологічна фінансова корпорація) 

 цілі : реалізації заходів  з енергозбереження 



ПРОЕКТИ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬСЯ 

МІЖНАРОДНИМИ ПРОГРАМАМИ 

 

84 

 Збереження культурної спадщини м. Львова 

 Донор : Польща( Міністерство культури та 

національної спадщини) 

 цілі : Реставрація вибраних об’єктів культурної 

спадщини, що представляють надбання різних 

національностей, що історично проживали у Львові 

 Ревіталізація району  підзамче 

 донор : Польща – Інститут розвитку міста (Краків) 

 цілі : розробка плану ревіталізації центральної 

історичної частини району Підзамче, проведення 

соціологічного ддослідження основних проблем району, 

проведення тренінгу 10 працівників ЛМР, для того щоб 

передати їм практичні знання та навички в галузі 

ревіталізації 



ПРОЕКТИ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬСЯ 

МІЖНАРОДНИМИ ПРОГРАМАМИ 

 

85 

 Впровадження нових механізмів для участі 

підприємницької громади 

 донор : UNDP (Програма розвитку ООН) 

 цілі : Сприяння ефективній участі підприємницької громади 

м.Львова та м.Винники до прийняття рішень на всіх етапах 

процесу вироблення публічної політики шляхом організації 

та забезпечення діяльності «Центру комунікацій 

підприємницької громади і влади» 

 Впровадження системи управління якістю ISO 

9001:2008 

 донор : UNDP 

 цілі : аналіз процедур, які відбуваються у міській раді і 

основних послуг для мешканців. 

 



ПРОЕКТИ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬСЯ 

МІЖНАРОДНИМИ ПРОГРАМАМИ 

 

86 

 Реформа міського теплозабезпечення в Україні 

 донор : USAID 

 цілі : впровадження енергоефективних технологій 



ВИСНОВКИ 

 

 Підтримка у прийнятті рішень для ефективного планування 

та використання бюджетних коштів 

 

 Інструмент контролю та моніторингу для прийняття 

управлінських рішень та оптимізації 

 

 Інструмент для комунікації з мешканцями міста 

 

 Важливе підґрунтя для залучення фінансових коштів та 

грантів 
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
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