
1 
 

 
 

Європейська програма Міжнародного фонду “Відродження” 
Громадська організація "Європейський діалог" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дослідження 
«Інвентаризація державної допомоги на 

прикладі Львівської області» 
 
 
 
 
 
 

Автори: 
Олександр Софій 

Тарас Баранецький 
Дарія Зубрицька 

Микола Крат 
………………………………… 

 
Рецензія: 

Ольга Кулик 
 

 
 
 
 
 
 
 

Львів - 2019 



2 
 

Зміст  

Резюме 3 

Глосарій 4 

Вступ 5 

Постановка проблеми 5 

Методологія дослідження 6 

Дослідження  

1. Аналіз державної допомоги, яка не підпадає під дію Закону 8 

1.А.  Фінансові ресурси, передбачені в державному бюджеті для центральних органів влади 
(ЦОВВ,) які залучаються для потреб області 

9 

1.В.  Ресурси обласних цільових програм 11 

1.С.  Індивідуальна державна допомога суб’єктам господарювання 13 

2. Аналіз незначної державної допомоги 14 

2.А.  Фінансові ресурси, передбачені в державному бюджеті для ЦОВВ, які залучаються для 
потреб області 

14 

2.В.  Ресурси обласних цільових програм 15 

2.С.  Індивідуальна державна допомога суб’єктам господарювання 16 

3.    Аналіз чинної державної допомоги 16 

4. Аналіз державної допомоги на предмет виявлення можливих ознак державної допомоги 
(«Нова ДД») 

17 

4.А.  Визначення ознак державної допомоги щодо фінансових ресурсів ЦОВВ, які залучаються 
для потреб області 

17 

4.В.  Визначення ознак державної допомоги в рамках заходів обласних цільових програм 18 

4.С.   Визначення ознак державної допомоги в рамках індивідуальної підтримки суб’єктів 
господарювання 

23 

Узагальнені висновки 27 

Рекомендації 27 

Додатки 29 

Додаток 1.    Інформація про фінансовий ресурс,  передбачений в державному бюджеті для 
ЦОВВ на 2018-2019 роки 

29 

Додаток 2.     Аналіз обласних цільових програм на заходи яких поширюється дія Закону 35 

Додаток 3.     Перелік комунальних підприємств Львівської обласної ради 54 

Додаток 4.     Перелік комунальних закладів Львівської обласної ради та інших закладів, 
що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету 

57 

Додаток 5.     Перелік тендерних закупівель управління капітального будівництва ЛОДА в 
2018-2019 роках  

63 

Додаток 6.     Перелік заходів обласних цільових програм, які можуть підпадати під категорію 
«Незначна ДД»   

73 

Додаток 7.     Видатки з обласного бюджету на утримання КЗ у сфері спорту  84 

Додаток 8.    Видатки з обласного бюджету на утримання КЗ у сфері соціального захисту 86 

Додаток 9.    Видатки з обласного бюджету на утримання КЗ у сфері освіти 87 

Додаток 10.  Видатки з обласного бюджету на утримання КЗ у сфері охорони здоров’я 90 

Додаток 11.  Видатки з обласного бюджету на утримання КЗ у сфері культури 94 

Додаток 12.  Перелік заходів державної субвенції на розвиток системи охорони здоров'я  95 

Додаток 13.  Перелік обласних цільових програм, обсяги фінансування заходів яких  
підпадають під категорію «Незначна ДД»   

97 

Додаток 14.  Перелік комунальних закладів та установ Львівщини, підтримка яких може 
містити ознаки державної допомоги 

98 

Додаток 15.  Перелік форм подання до АМКУ Повідомлень та Інформації про державну 
допомогу суб’єктам господарювання 

101 



3 
 

Резюме 

Угода про асоціацію Україна-ЄС (надалі – УА) є одним із найбільш вагомих міжнародних документів 
за всю історію України, який забезпечує створення європейського каркасу для розвитку української 
політики та економіки, фіксує зовнішні зобов’язання щодо необхідних реформ. Розділ IV «Торгівля і 
питання пов'язані з торгівлею» містить всі положення УА щодо адаптації регуляторних норм в Україні 
до відповідних стандартів Європейського Союзу, зокрема державної допомоги. 

Відправною точкою змін щодо запровадження європейської моделі державної допомоги в Україні 
можна вважати прийняття Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» 
01.07.2014 і який набрав чинності у повному обсязі 02.08.2017. Законом було визначено основного 
виконавця - Антимонопольний комітет України (надалі - АМКУ) та надано йому відповідні 
повноваження. 

На сьогодні основу державної допомоги суб’єктам господарювання в Україні складають сотні форм 
допомоги, значна частина яких - необґрунтовані державні гарантії за рахунок бюджетних коштів, 
сумнівні податкові пільги, вибіркові списання податкового боргу, дотації окремим суб’єктам 
господарювання стали «невід’ємною» частиною української економіки і негативно впливають на 
конкурентне середовище. 

Аналіз рішень, прийнятих у 2018 році АМКУ за результатами розгляду повідомлень та справ про 
державну допомогу засвідчив, що з усієї кількості близько 2% подавалось обласними та районними 
державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування базового рівня. Така незначна 
кількість повідомлень викликає ряд запитань, зокрема щодо: недостатньої обізнаності їх працівників із 
Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» та правовими наслідками його 
невиконання; можливої відсутності державної допомоги суб’єктам господарювання на місцевому рівні; 
нерозуміння працівниками адміністрацій механізмів аналізу публічних ресурсів на предмет державної 
допомоги та підготовки відповідних повідомлень до АМКУ тощо. 

Пропонованим дослідженням ставилося за мету здійснити оцінку державної підтримки на 
обласному рівні на предмет наявності чи відсутності державної допомоги суб’єктам господарювання 
та запропонувати відповідну методику оцінки. Для цього було проаналізовано фінансові ресурси 
державної підтримки на обласному рівні, розбиті на 3 категорії: ресурси, передбачені в державному 
бюджеті для центральних органів виконавчої влади, які залучаються для потреб області; ресурси 
обласних цільових програм та ресурси обласного бюджету, які надаються суб’єктам господарювання 
як індивідуальна державна допомога. 

В свою чергу кожна із вищеозначених категорій державної підтримки аналізувалась за 4-ма 
критеріями: поширюється чи не поширюється дія Закону на конкретну категорію державної підтримки; 
обсяг державної підтримки; дата надання підтримки - державна допомога, яка надавалась до 
02.08.2017; виявлення можливих ознак державної допомоги. За результатами дослідження було 
отримано такі висновки: 

1. Фінансовими джерелами, з яких структурними підрозділами Львівської ОДА чи юридичними 
особами, що діють від їх імені надається державна підтримка суб’єктам господарювання 
упродовж 2017-2019 років в області є: 5 субвенцій центральних органів влади; кошти 
обласного бюджету в рамках 33 діючих обласних цільових програм; індивідуальна підтримка 
2-х комунальних підприємств та 213 комунальних закладів Львівської обласної ради. 

2. До категорії «Чинна державна допомога» не підпадає жодна фінансова підтримка, що 
надавалась у Львівській області суб’єктам господарської діяльності, оскільки станом на 
01.04.2019 року Львівською ОДА не подавались АМКУ Повідомлення про нову державну 
допомогу і щодо якої могло бути прийняті рішення АМКУ про допустимість такої допомоги. 

3. До категорії «Незначна державна допомога» підпадають: всі заходи субвенції «Модернізація та 
оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів», 29 заходів 
субвенції «Розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості» та більше 300 заходів 17-
ти обласних цільових програм. 

4. Потенційно до категорії «Нова державна допомога» підпадають: 
 підтримка 2-х заходів обласних цільових програм, а саме -  «Оновлення  матеріально-

технічної бази ПТНЗ» Програми розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки та 
«Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян залізничним транспортом» 
Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області 
на 2018-2020 роки; 

 індивідуальна підтримка 72 комунальних закладів і установ Львівської обласної ради.  
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У відповідності до висновків дослідження пропонуються адресні рекомендації структурним 
підрозділам Львівської облдержадміністрації щодо неподання чи подання до АМКУ звернень за 
відповідними формами. Незважаючи, що дослідження базується на матеріалах Львівської області і 
відповідно, рекомендації адресуються Львівській обласній державній адміністрації, підходи та 
алгоритм оцінювання державної підтримки можуть використовуватися для будь якого рівня виконавчої 
влади чи місцевого самоврядування. 

В ході проведеного дослідження було використано роз’яснення АМКУ з питань застосування 
законодавства у сфері державної допомоги та рішення АМКУ з питань державної допомоги, які лягли 
в основу створення бази даних, що спільно із даним дослідженням дає можливість надавачам 
державної допомоги самостійно проводити оцінку публічних ресурсів на предмет державної допомоги. 

Дослідження підготовлено в рамках конкурсу «Громадська синергія: посилення участі 
громадськості в євроінтеграційних реформах» за фінансової підтримки «Європейської програм» 
Міжнародного фонду «Відродження». 
 
Глосарій 

В пропонованому дослідженні терміни уживаються згідно:  

Статті 1 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (далі – Закон), зокрема: 

 державна допомога (далі - ДД) суб’єктам господарювання - підтримка у будь-якій формі суб’єктів 
господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує 
спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів 
товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності; 

 індивідуальна державна допомога - захід ДД, що здійснюється поза межами програми ДД, а 
також окремі заходи ДД, що здійснюються в межах програми ДД, але підлягають повідомленню 
згідно з умовами такої програми та Законом; 

 місцеві ресурси - рухоме і нерухоме майно, кошти місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні 
ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, об’єкти їх 
спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад, майно, що належить 
Автономній Республіці Крим, управління яким здійснює Рада міністрів Автономної Республіки 
Крим; 

 надавачі ДД - органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-
господарського управління та контролю, а також юридичні особи, що діють від їх імені, 
уповноважені розпоряджатися ресурсами держави чи місцевими ресурсами і ініціюють та/або 
надають ДД; 

 незаконна ДД - нова ДД, надана без повідомлення Антимонопольного комітету України (далі – 
АМКУ) або в період після повідомлення, але до прийняття АМКУ рішення про допустимість ДД 
для конкуренції, або надана всупереч рішенню АМКУ про визнання нової ДД недопустимою для 
конкуренції, крім категорій ДД, надавачі якої згідно із Законом звільнені від обов’язку 
повідомлення про нову ДД; 

 незначна ДД - державна допомога одному суб’єкту господарювання, сукупний розмір якої 
незалежно від її форми та джерел не перевищує за будь-який трирічний період суму, 
еквівалентну 200 тисячам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим 
Національним банком України, що діяв на останній день фінансового року; 

 нова ДД - будь-яка державна підтримка суб’єктів господарювання, що не є чинною ДД, а також 
внесення істотних змін до умов надання чи обсягу чинної ДД; 

 отримувач ДД - суб’єкт господарювання, який отримує ДД; 
 повідомлення про нову ДД - інформація про нові програми ДД або індивідуальну ДД, що 

подається до АМКУ для прийняття ним рішення про допустимість ДД для конкуренції; 
 послуги, що становлять загальний економічний інтерес (далі – ПЗЕІ) - послуги, пов’язані із 

задоволенням особливо важливих загальних потреб громадян, що не можуть надаватися на 
комерційній основі без державної підтримки; 

 програма ДД - нормативно-правовий акт або сукупність актів, на підставі яких певним категоріям 
суб’єктів господарювання передбачається надання ДД впродовж певного або невизначеного 
періоду у визначеному або невизначеному розмірі; 
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 чинна ДД - програма ДД чи індивідуальна ДД, яка існувала на день набрання чинності Законом 
або щодо якої АМКУ прийняв рішення про допустимість такої допомоги для конкуренції та строк 
дії якої ще не завершився. 

Статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», зокрема: 

 органи влади - міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада 
Автономної Республіки Крим та органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, державні 
органи, що здійснюють регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, ринку цінних 
паперів, державні органи приватизації, Національна рада України з питань телебачення і 
радіомовлення, місцеві органи виконавчої влади; 

 органи адміністративно-господарського управління та контролю - суб'єкти господарювання, 
об'єднання, інші особи в частині виконання ними функцій управління або контролю в межах 
делегованих їм повноважень органів влади чи органів місцевого самоврядування; 

 суб'єкт господарювання (далі – СГ) - юридична особа незалежно від організаційно-правової 
форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, 
придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою 
юридичною чи фізичною особою; група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них 
здійснюють контроль над іншими. СГ визнаються також органи державної влади, органи 
місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та 
контролю в частині їх діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої 
господарської діяльності. Господарською діяльністю не вважається діяльність фізичної особи з 
придбання товарів народного споживання для кінцевого споживання. 

 
Вступ 

Угода про асоціацію Україна-ЄС (надалі – УА) є одним із найбільш вагомих міжнародних документів 
за всю історію України, який забезпечує створення європейського каркасу для розвитку української 
політики та економіки, фіксує зовнішні зобов’язання щодо необхідних реформ. Така зовнішня мотивація 
є необхідною в умовах постійного дефіциту внутрішньої політичної волі та організаційної здатності в 
інтересах суспільного блага. УА створює передумови для того, щоб постійно декларовані українською 
владою пріоритети, у тому числі щодо ринкової економіки дійсно реалізовувалися на практиці. 1 
вересня 2017 року УА набула чинності в повному обсязі. Одночасно центральними органами 
виконавчої влади та обласними державними адміністраціями, були затверджені галузеві та 
регіональні плани заходів з імплементації УА. 

Розділ IV «Торгівля і питання пов'язані з торгівлею» містить всі положення УА про зону вільної 
торгівлі України з ЄС щодо  адаптації регуляторних норм до відповідних стандартів ЄС, зокрема 
державної допомоги. Положення щодо державної допомоги в УА зафіксовані в статтях 262-267 
частини 2 «Державна допомога» глави 10 «Конкуренція». 

На виконання положень УА існує План заходів з її реалізації на 2018-2023 роки, пункти якого 
(847-860) стосуються питань державної допомоги - ведення реєстру державної допомоги суб’єктам 
господарювання; розробки і запровадження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги по 
галузях; визначення переліку послуг, що становлять загальний економічний інтерес тощо.  

Відправною точкою змін щодо запровадження європейської моделі державної допомоги в Україні 
можна вважати Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», який було 
прийнято 01.07.2014 року і який набрав чинності у повному обсязі 02.08.2017. Законом було визначено 
основного виконавця - Антимонопольний комітет України (АМКУ), в складі якого було створено 
департамент державної допомоги. 
 
Постановка проблеми 

На сьогодні основу державної допомоги суб’єктам господарювання в Україні складають сотні форм 
допомоги (дотацій, субсидій, компенсацій, державних пільгових кредитів, податкових та інших пільг), 
що передбачають втручання держави в конкурентне середовище. 

Необґрунтовані державні гарантії за рахунок бюджетних коштів, сумнівні податкові пільги, 
вибіркові списання податкового боргу, дотації окремим суб’єктам господарювання – все це та багато 
інших інструментів стали «невід’ємною» частиною української економіки. Попри наявність обмежень в 
Законі України «Про захист економічної конкуренції», який забороняє органам влади, органам 
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місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю надання 
окремим суб’єктам господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище 
стосовно конкурентів, що призводить або може призвести до спотворення конкуренції – така практика 
успішно і безкарно використовується роками.  

Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» дав повноваження АМКУ 
реально впливати на процес надання державної допомоги, зокрема в частині визначення належності 
до державної допомоги заходів з підтримки суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи 
місцевих ресурсів, оцінювання допустимості державної допомоги для конкуренції, прийняття рішень 
про тимчасове припинення надання незаконної державної допомоги, розроблення та внесення 
Кабінету Міністрів України пропозицій щодо прийняття нормативно-правових актів з питань державної 
допомоги, надання роз’яснень з питань застосування законодавства у сфері державної допомоги. 
Україна отримала шанс збалансувати вплив держави на конкурентне середовище шляхом 
імплементації відповідних положень УА та acquis ЄС. 

Аналіз рішень, прийнятих у 2018 році АМКУ за результатами розгляду повідомлень та справ про 
державну допомогу засвідчив, що з усієї кількості (всього – 185 рішень) близько 2% подавалось 
обласними та районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування базового 
рівня; 5,7% - центральними органами виконавчої влади; решта - органами місцевого самоврядування, 
як правило – великих міст. Така незначна кількість повідомлень від обласних і районних державних 
адміністрацій, органів місцевого самоврядування базового рівня викликає ряд запитань, зокрема 
щодо: недостатньої обізнаності їх працівників із Законом України «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання» та правовими наслідками його невиконання; можливої відсутності державної 
допомоги суб’єктам господарювання на місцевому рівні; нерозуміння працівниками адміністрацій 
механізмів аналізу публічних ресурсів на предмет державної допомоги та підготовки відповідних 
повідомлень до АМКУ тощо. 

Аналіз рішень, прийнятих у 2018 році про державну допомогу також засвідчив, що в значній 
кількості випадків (понад 90%) АМКУ приймаються рішення із формулюванням «підтримка не є 
державною допомогою», решта – «є допустимою державною допомогою при умові внесення надавачем 
державної допомоги відповідних змін до умов її надання» і лише у 2-х випадках – «визнання нової 
державної допомоги недопустимою для конкуренції, припинення та повернення незаконної державної 
допомоги». Це означає, що у більшості випадків на державну підтримку дія Закону не поширюється і 
органи державної влади та місцевого самоврядування, як надавачі державної допомоги, можуть не 
звертатись до АМКУ для отримання відповідного рішення. 

Однак, при самостійному аналізі державної підтримки суб’єктів господарювання на предмет 
наявності чи відсутності державної допомоги, варто бути дуже обережними та враховувати не тільки 
вимоги Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», але й низку підзаконних 
актів, практику рішень АМКУ, практику застосування Європейською Комісією правил державної 
допомоги Європейського Союзу тощо. На сьогодні відповідної методики, яка б дозволяла працівникам 
адміністрацій та органів самоврядування самостійно приймати рішення щодо державної допомоги не 
існує. 

Саме для цього пропонується це дослідження, мета якого – здійснити інвентаризацію державних 
ресурсів на предмет наявності чи відсутності державної допомоги при підтримці суб’єктів 
господарювання та запропонувати відповідну методику оцінки державної допомоги на рівні області. 

 
Методологія дослідження  

При оцінюванні ресурсів державної підтримки на обласному рівні на предмет державної допомоги 
(ДД) суб’єктам господарювання (СГ) з боку надавачів ДД у дослідженні була здійснена інвентаризація 
цих ресурсів за 3-ма категоріями: 

A. Фінансові ресурси, передбачені в державному бюджеті для центральних органів виконавчої 
влади (ЦОВВ) у формі субсидій, державних цільових та бюджетних програм, які залучаються 
для потреб області. 

B. Ресурси обласних цільових програм, на підставі яких СГ надається ДД впродовж певного або 
невизначеного періоду у визначеному або невизначеному розмірі. 

C. Ресурси  обласного бюджету, які надаються СГ як індивідуальна ДД (здійснюється поза 
межами програми ДД, а також окремі заходи ДД, що здійснюються в межах програми ДД, але 
підлягають повідомленню згідно з умовами такої програми та Законом). 
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В подальшому кожна із вищеозначених категорій державної підтримки аналізувалась за 4-ма 
критеріями: 

1. Дія Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (Закон) - 
поширюється чи не поширюється дія Закону на конкретну категорію державної підтримки. 

2. Незначна ДД – обсяг ДД. Згідно статті 1 Закону незначна ДД - державна допомога одному 
суб’єкту господарювання якщо вона не стосується безпосередньо підтримки експортних 
операцій або переважного використання продукції вітчизняного виробництва порівняно з 
імпортованою продукцією. Сукупний розмір якої незалежно від її форми та джерел не 
перевищує за будь-який трирічний період суму, еквівалентну 200 тисячам євро, визначену за 
офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв на останній 
день фінансового року. 

3. Чинна ДД - програма ДД чи індивідуальна ДД, яка існувала на день набрання чинності 
Законом (до 02.08.2017), а в подальшому (після 02.08.2017) - зміни до якої не передбачали 
збільшення фінансування більш як на 20% її бюджету. 

4. Нова ДД - будь-яка інша державна підтримка СГ, що не підпадає під дію 3-х вищеозначених 
критеріїв. 

При оцінюванні ресурсів державної підтримки на предмет ДД використовувались: 

 Положення Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»1 
 Роз’яснення Антимонопольного комітету України (АМКУ) з питань застосування законодавства 

у сфері державної допомоги2 
 Рішення АМКУ з питань державної допомоги3 

Важливо також відзначити, що аналіз державної підтримки на обласному рівні на предмет ДД 
проводився лише за тими формами державної допомоги, які прямо пов’язані із наданням фінансових 
ресурсів, зокрема: надання субсидій та грантів; надання дотацій; надання, прямо чи опосередковано, 
суб’єктам господарювання товарів чи послуг за цінами нижче ринкових або придбання товарів чи 
послуг суб’єктів господарювання за цінами, вище ринкових; продаж державного майна за цінами, 
нижче ринкових; надання кредитів на пільгових умовах, обслуговування кредитів за пільговими 
тарифами тощо.  

Не аналізувалися такі форми державної допомоги як: надання податкових пільг, відстрочення або 
розстрочення сплати податків, зборів чи інших обов’язкових платежів; списання боргів, включно із 
заборгованістю за надані державні послуги, списання штрафних санкцій, компенсація збитків суб’єктам 
господарювання; надання гарантій тощо. 

Алгоритм інвентаризації державної підтримки представлений на схемі 1. 

                                                             
1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1555-18 
2 http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/139865 
3 http://pdd.amc.gov.ua/registry/registryofdecision/list 
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1. Аналіз державної підтримки, яка не підпадає під дію Закону України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання»  

Аналіз державної підтримки на предмет поширення чи непоширення на неї дії Закону проводився 
на підставі відповідних положень Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», 
Закону України «Про захист економічної конкуренції та низки Роз’яснень АМКУ щодо застосування 
законодавства у сфері ДД. 

Важливо також означити різницю між державною допомогою та державною підтримкою. Згідно 
Роз’яснення АМКУ від 05.10.2017 державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно 
(кумулятивно) виконуються такі умови: 

1) підтримка надається суб’єкту господарювання; 
2) фінансування державної підтримки здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих 

ресурсів; 
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3) підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження 
окремих видів господарської діяльності; 

4) підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єктами 
господарювання визнаються юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми 
власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу 
господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; 
група суб’єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. 
Суб’єктами господарювання визнаються також органи державної влади, органи місцевого 
самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю в частині їх 
діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності. 

Натомість діяльність в частині виконання органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування  функцій управління або контролю виключає їх з числа суб'єктів господарювання - 
передача ресурсів з державного бюджету до будь-якого місцевого бюджету апріорі не може бути ДД. 

Аналогічно органи адміністративно-господарського управління та контролю, а також юридичні 
особи, що діють від їх імені, уповноважені розпоряджатися ресурсами держави чи місцевими ресурсами 
і ініціюють та/або надають ДД в частині виконання ними функцій управління або контролю в межах 
делегованих їм повноважень органів влади чи органів місцевого самоврядування не є суб'єктами 
господарювання. 

Відповідно до частини другої статті 3 дія Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання» не поширюється на підтримку таких категорій отримувачів ДД:  

 суб’єкти господарювання у сфері сільськогосподарського виробництва та рибальства, 
виробництва зброї і військового спорядження для потреб Збройних Сил України, інших 
утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних 
органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; 

 суб’єкти господарювання у сфері діяльності, пов’язаної з інвестуванням в об’єкти 
інфраструктури із застосуванням процедур державних закупівель; 

 суб’єкти господарювання у сфері діяльності, пов’язаної з наданням послуг, що становлять 
загальний економічний інтерес (ПЗЕІ), у частині компенсації обґрунтованих витрат на 
надання таких послуг. Перелік послуг ПЗЕІ встановлюється Кабінетом Міністрів України; 

 проектів, що реалізуються Українським культурним фондом у порядку, встановленому 
Законом України "Про Український культурний фонд". 

Згідно роз’яснень АМКУ: від 05.10.2017 №35, від 04.01.2018 №1, від 28.02.2018 №2, від 
20.03.2018 №4 дія Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» не 
поширюється на підтримку таких категорій отримувачів ДД, оскільки вони не є суб’єктами 
господарювання : 

 фізичні особи,  що не здійснюють  діяльність  з  виробництва,  реалізації,  придбання товарів, 
іншу господарську діяльність; 

 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та гаражні кооперативи й 
об’єднання. 

 
1.А. Фінансові ресурси, передбачені в державному бюджеті для центральних органів влади (ЦОВВ,) які 
залучаються для потреб області 

Станом на  1 січня 2019 року у Львівській області було задіяно 49 джерел фінансування, 
передбачених в державному бюджеті для ЦОВВ у формі субсидій, субвенцій, державних цільових та 
бюджетних програм тощо, які були частково залучені для потреб області (детальний перелік наведений 
у Додатку 1).  

В результаті аналізу цих джерел фінансування, зокрема щодо порядку використання їх коштів було 
виявлено, що лише у 5-и випадках розпорядниками коштів виступали структурні підрозділи Львівської 
обласної державної адміністрації (ЛОДА), що ілюструє Таблиця 1. В інших випадках розпорядниками 
коштів виступали ЦОВВ чи їх представництва на місцях; органи місцевого самоврядування, яким 
адресувалась підтримка, що зобов’язує їх надавати АМКУ відповідну інформацію. 
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Таблиця 1 
 

Фінансові ресурси ЦОВВ, розпорядниками коштів яких виступали  
структурні підрозділи ЛОДА у 2018 році 

№ 
Назва субвенції 

Обсяг, 
тис.грн. 

Спрямування коштів з обласного бюджету 

1.  Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам 
на реалізацію заходів, 
спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров'я у 
сільській місцевості4 

75 511,0  Реалізацію проектів будівництва 
 Придбання медичного обладнання, устаткування 

та засобів 
 Розвиток телекомунікаційної інфраструктури 
 Здійснення заходів, пов’язаних із забезпечення 

службовим житлом та службовим 
автотранспортом, медичних працівників 
комунальних закладів охорони здоров’я, що 
працюють у сільській місцевості. 

2.  Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам 
для надання державної 
підтримки особам з 
особливими освітніми 
потребами5 

8 224,0  Оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних 
центрів для надання психолого-педагогічної 
допомоги дітям з особливими освітніми 
потребами, зокрема, придбання методичного, 
навчального та програмного забезпечення, 
предметів, матеріалів і обладнання, у т. ч. 
довгострокового користування 

3.  Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам 
на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної 
загальної середньої освіти 
"Нова українська школа"6 
 

70 916,3 
 
 
 
 
28 528,8 

 Закупівля дидактичних матеріалів, сучасних 
меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного 
мультимедійного контенту для початкових класів 
згідно з переліком, затвердженим МОН (видатки 
розвитку) 

 Підготовка тренерів-педагогів, підвищення 
кваліфікації вчителів початкової школи, які 
навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 і 
2019/20 навчальних роках, асистентів вчителів 
закладів загальної середньої освіти з 
інклюзивним та інтегрованим навчанням, 
заступників директорів закладів загальної 
середньої освіти з навчально-виховної 
(навчальної, виховної) роботи у початкових 
класах, вчителів іноземних мов, які навчатимуть 
учнів перших класів у 2018/19 навчальному році, 
вчителів закладів загальної середньої освіти 
(класів), в яких діти навчаються мовами 
національних меншин (видатки споживання) 

4.  Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам 
на модернізацію та 
оновлення матеріально-
технічної бази професійно-
технічних навчальних 
закладів7 

3 130,0  Модернізація та оновлення матеріально-технічної 
бази Бориславського професійного ліцею, 
Міжрегіонального вищого професійного училища 
автомобільного транспорту і будівництва  та  
Новояворівського вищого професійного училища 
з метою створення на їх базі навчально-
практичних центрів  

                                                             
4 https://loda.gov.ua/upload/doc/2018/12/1419_1545896439.pdf 
5 https://loda.gov.ua/rozporyadchi-dokumenty?other=&title=&news-date-from=17.04.2018&news-date-
to=17.04.2018&token=457f02deef3613ef0cbac5c9714b9f67 
6 https://loda.gov.ua/rozporyadchi-dokumenty?news-date-from=17.04.2018&news-date-to=17.04.2019&page=28 
7 Наказ департаменту освіти і науки  ЛОДА №05-01/173 від 2 травня 2018 
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5.  Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам 
на  виплату грошової 
компенсації8  

14 148,6  Виплата грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей загиблих 
осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 
Закону України “Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту”, для осіб з 
інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, визначених пунктами 11-14 частини 
другої статті 7 Закону України “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, 
та які потребують поліпшення житлових умов 

Із 5-ти вищеозначених субвенцій - три субвенції (2,3,5) були передані структурними підрозділами 
ЛОДА бюджетам нижчого рівня для використання згідно цільових призначень, що виключає їх із числа 
суб’єктів господарювання, а значить на них не поширюється дія Закону.  

 
Проміжні висновки                   

1. Із 49 джерел фінансування, передбачених в державному бюджеті для ЦОВВ, які були залучені 
для потреб області лише у 5 випадках розпорядниками коштів виступали структурні підрозділи 
ЛОДА. 

2. Три субвенції із державного бюджету були передані ЛОДА бюджетам нижчого рівня для 
використання згідно цільових призначень. Відповідно, структурні підрозділи ЛОДА не подають 
до АМКУ Повідомлення та Інформацію щодо такої державної підтримки. 

3. Подальшого аналізу потребують дві субвенції:  
 «На реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській 

місцевості» (розпорядник коштів - управління капітального будівництва ЛОДА). 
 «На модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних 

навчальних закладів» (розпорядник коштів - департамент освіти і науки ЛОДА. 
 

1.В. Ресурси обласних цільових програм 
Станом на 1 січня 2019 року у Львівській області діють 33 обласні цільові програми, 

розпорядниками коштів яких виступають структурні підрозділи ЛОДА (надавачі ДД).  
Детальний аналіз заходів програм щодо поширення/непоширення на них дії Закону наведений у 

Додатку 2. Результати аналізу наведені у Таблиці 2. 
Таблиця 2  

Аналіз заходів обласних цільових програм щодо поширення/непоширення на них дії Закону 
 

№ Назва Програми 
Поширення 
дії Закону* 

1 
Програма проведення обласного конкурсу проектів  місцевого розвитку на 
2016 - 2020 роки" 

ні - 

2 
Регіональна програма інформатизації  "Електронна Львівщина на 2018-2020 
роки" 

ні - 

3 Програма підвищення конкурентноспроможності Львівської області  ні так 

4 
Регіональна програма з міжнародного і транскордонного співробітництва, 
європейської інтеграції на 2018 – 2020 роки 

ні так 

5 
Програма енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2016-2020 
роки 

ні так 

6 Програма енергозбереження для населення Львівщини на 2017-2020 роки ні - 

7 Програма розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки  ні так 
8 Комплексна програма розвитку культури Львівщини на 2017-2020 роки  ні так 

                                                             
8 https://loda.gov.ua/upload/doc/2018/07/703_1531835801.pdf 

https://drive.google.com/file/d/147SVGFMCks6sYKZrfUJEzE98MZmJ5P8c/view
https://drive.google.com/file/d/147SVGFMCks6sYKZrfUJEzE98MZmJ5P8c/view
https://drive.google.com/file/d/1nb1KA3R602ZkAm9d6qrsaL2fCiG1gDhE/view
https://drive.google.com/file/d/1nb1KA3R602ZkAm9d6qrsaL2fCiG1gDhE/view
https://drive.google.com/file/d/1FcVxA0Hfo3C8AILywKQw1op2n_f3HAP_/view
https://drive.google.com/file/d/1IrJ0GNJgwjwsmCEFA1e_vLp4CghnxdDn/view
https://drive.google.com/file/d/1IrJ0GNJgwjwsmCEFA1e_vLp4CghnxdDn/view
https://drive.google.com/file/d/14CFoeP90Xae_jJT9vq6ENuaF6JtAfTLx/view
https://drive.google.com/file/d/14CFoeP90Xae_jJT9vq6ENuaF6JtAfTLx/view
https://drive.google.com/file/d/1GbIS10hmH6fN1NlYkbKDZp3-GPKxzI8k/view
https://drive.google.com/file/d/1MPNVLU22nqP1ka8_Nf9Zk4JCtHbNMRFG/view
https://drive.google.com/file/d/0By0nDQwWtETlWWY5TEpHZ1hEa0k/view
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9 
Регіональна програма сприяння розвитку інформаційного простору та 
громадянського суспільства у Львівській області 2018-2020  

ні так 

10 
Програма відновлення, збереження національної пам'яті та протокольних 
заходів у Львівській області 

ні так 

11 
Комплексна програма надання медичної допомоги мешканцям Львівської 
області 2018 -2020  

ні так 

12 
Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян 
Львівської області на 2018-2020 роки  

ні так 

13 
Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО та їхніх родин, а 
також родин Героїв Небесної Сотні на 2018-2020 роки  

ні - 

14 Програма "Питна вода" на 2012-2020 роки  у Львівській області ні - 

15 Програма вивезення твердих побутових відходів  ні - 

16 
Програма зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на 
2018 -2020 роки 

- так 

17 Програма газифікації населених пунктів Львівської області на 2018-2020 роки   ні - 

18 
Комплексна програма підтримки та розвитку агропромислового комплексу 
Львівської області 

ні - 

19 Обласна цільова програма "Спортивний майданчик" на 2017-2021 роки - так 

20 Обласна програма "Молодь Львівщини" на 2016-2020 роки ні - 

21 
Регіональна програма забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування та осіб з їх числа у Львівській області на 2018-2020 
роки 

ні - 

22 
Комплексна програма цивільного захисту та сприяння матеріально-технічному 
забезпеченню окремих військових формувань, дислокованих на території 
Львівської області 2018 – 2020 

- так 

23 Програма підтримки правоохоронних органів на 2018-2020 роки  ні - 

24 
Програма розвитку лісового господарства Львівської області на 2017 - 2021 
роки 

ні так 

25 
Програма охорони навколишнього природного середовища на 2016 – 2020 
роки  

ні так 

26 
Програма розвитку та утримання мережі автомобільних доріг, організації та 
безпеки дорожнього руху на 2018-2020 роки  

ні - 

27 
Програма комплексного розвитку території Львівської області на 2016-2020 
роки  

ні - 

28 
 Комплексна програма надання житлових кредитів окремим категоріям 
громадян у Львівській області на 2018-2020 роки  

ні - 

29 
Охорона і збереження культурної спадщини Львівської області на 2016-2018 
роки  

ні так 

30 
Програма розвитку туризму,  курортів і рекреації  у Львівській області на 2018-
2020 роки  

ні так 

31 Програма підтримки  органів державної влади на 2018 рік  ні - 

32 
Програма підтримки співробітництва територіальних громад у Львівській 
області 

ні - 

33 
Програма капітального будівництва об’єктів соціально-культурного та 
житлово-комунального призначення Львівської області на 2018 рік 

ні так 

*На заходи чи частину заходів програми дія Закону: 
 поширюється - «так» 
 не поширюється – «ні»  

Як видно із Таблиці 2 до категорії ДД, на яку не поширюється дія Закону, належать заходи 16 
програм, всі заходи яких не підпадають під дію Закону (№№ 1,2,6,13-15,17-18,20-21,23,26-28,31-32) 
та 3 програми всі заходи яких підпадають під дію Закону і можуть містити ознаки ДД (№№ 16,19,22). 
При цьому 14 програм містять заходи, частина з яких не підпадає, а частина підпадає під дію Закону. 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1T_TowxSiSz149onLW9sPVNWjkkFzUJAv/view
https://drive.google.com/file/d/1T_TowxSiSz149onLW9sPVNWjkkFzUJAv/view
https://drive.google.com/file/d/1DdrAy-70LtwGwrTKwxm_0upwNvsgeoff/view
https://drive.google.com/file/d/1DdrAy-70LtwGwrTKwxm_0upwNvsgeoff/view
https://drive.google.com/file/d/1tfgomKumWAt0DIKEzosIVrkcBr-BpAzo/view
https://drive.google.com/file/d/1tfgomKumWAt0DIKEzosIVrkcBr-BpAzo/view
https://drive.google.com/file/d/1Q5s6-g0Zle3qpuFgsEZKou89TN0KBDmi/view
https://drive.google.com/file/d/1Q5s6-g0Zle3qpuFgsEZKou89TN0KBDmi/view
https://drive.google.com/file/d/1aRPVsStcek4uJFSOsLBk4XfOZ-Nc1L9s/view
https://drive.google.com/file/d/1aRPVsStcek4uJFSOsLBk4XfOZ-Nc1L9s/view
https://drive.google.com/file/d/0By0nDQwWtETleENQQmQtZWxab1U/view
https://archive.lvivoblrada.gov.ua/document.php?file_id/1174
https://drive.google.com/file/d/1xYjz9ZJMxEfTeQF_1tcgkxGow9NkTClB/view
https://drive.google.com/file/d/1xYjz9ZJMxEfTeQF_1tcgkxGow9NkTClB/view
https://drive.google.com/file/d/1ft5mXLH5eUIrSalKSUv9Cecr3DOndUlY/view
https://drive.google.com/file/d/0By0nDQwWtETlUHpLN3M2WC1Uc2s/view
https://drive.google.com/file/d/0By0nDQwWtETlUHpLN3M2WC1Uc2s/view
https://drive.google.com/file/d/1QRTxYEftXF3JC_z4wVYl8uPBbvjk4MKV/view
https://drive.google.com/file/d/19rRfiOupFYTuXTdsVIl-n5wQpSDTRTll/view
https://drive.google.com/file/d/1agr_BJl-AzZtgbWmDHMlH7sDK0Dj7ntC/view
https://drive.google.com/file/d/1agr_BJl-AzZtgbWmDHMlH7sDK0Dj7ntC/view
https://drive.google.com/file/d/1agr_BJl-AzZtgbWmDHMlH7sDK0Dj7ntC/view
https://drive.google.com/file/d/11DbKXfzSvvA9qoTMKD8VmpQOLX9R4cyv/view
https://drive.google.com/file/d/11DbKXfzSvvA9qoTMKD8VmpQOLX9R4cyv/view
https://drive.google.com/file/d/11DbKXfzSvvA9qoTMKD8VmpQOLX9R4cyv/view
https://drive.google.com/file/d/1XV5bTLJabkAoqjYNlhqhGhG5YEg4G36d/view
https://drive.google.com/file/d/0By0nDQwWtETlRjNyV0tMZGpTeEU/view
https://drive.google.com/file/d/0By0nDQwWtETlRjNyV0tMZGpTeEU/view
https://drive.google.com/file/d/1nVQK9RQFaQyu4ZNOfVIWKPF4egOwUWwS/view
https://drive.google.com/file/d/1nVQK9RQFaQyu4ZNOfVIWKPF4egOwUWwS/view
https://drive.google.com/file/d/0By0nDQwWtETlTGlIaGViMExFWUE/view
https://drive.google.com/file/d/0By0nDQwWtETlTGlIaGViMExFWUE/view
https://drive.google.com/file/d/1VMEQ6CaoEEat5jP0Nf945VA3jUOicE5M/view
https://drive.google.com/file/d/1VMEQ6CaoEEat5jP0Nf945VA3jUOicE5M/view
https://drive.google.com/file/d/1P2mmaHCT1-Qd1R2p7rMgr_W8bMxX-xT8/view
https://drive.google.com/file/d/1P2mmaHCT1-Qd1R2p7rMgr_W8bMxX-xT8/view
https://drive.google.com/file/d/1ocjHd-AsLFO-9V5np2yVf5S-qmTeFKnd/view
https://drive.google.com/file/d/1ocjHd-AsLFO-9V5np2yVf5S-qmTeFKnd/view
https://drive.google.com/file/d/1LpiLIP8ZrAs7A-DhCEpQ1qRaRNSurJe9/view
https://drive.google.com/file/d/1LpiLIP8ZrAs7A-DhCEpQ1qRaRNSurJe9/view
https://archive.lvivoblrada.gov.ua/document.php?doc_id/1624
https://drive.google.com/file/d/1mPcKiuJhSvjxpMnEhtlaLICXgQy6ESLd/view
https://drive.google.com/file/d/1mPcKiuJhSvjxpMnEhtlaLICXgQy6ESLd/view
https://drive.google.com/file/d/1dOuESEPyyIVqz8kpkqJIE1FwkrAlq0_M/view
https://drive.google.com/file/d/1dOuESEPyyIVqz8kpkqJIE1FwkrAlq0_M/view
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Проміжні висновки 

1. Із 33 діючих обласних цільових програм (станом на  1 січня 2019 року) у Львівській області, на 
заходи яких не поширюється дія Закону відносяться 30 обласних цільових програм (16 
повністю, 14 частково).  

2. Структурні підрозділи Львівської ОДА як розпорядники коштів цих програм не подають АМКУ 
Повідомлення та Інформацію щодо державної підтримки в частині заходів, наведених в додатку 
2 з поміткою «не підпадають під дію Закону». 

3. Заходи інших 17 обласних цільових програм (14 програм, заходи яких частково підпадають під 
дію Закону та 3 програми, заходи яких повністю підпадають під дію Закону), наведених в 
додатку 2 з поміткою «підпадають під дію Закону» потребують подальшого аналізу. 

 
1.С. Індивідуальна державна допомога суб’єктам господарювання 

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» 
індивідуальна державна допомога визначеним суб’єктам господарювання (СГ) – це захід ДД, що 
здійснюється поза межами програми ДД, а також окремі заходи ДД, що здійснюються в межах програми 
ДД, але підлягають повідомленню згідно з умовами такої програми та Законом. 

Аналіз бюджетних витрат у Львівській області засвідчив, що визначеними суб’єктами 
господарювання, які отримують державну підтримку є комунальні підприємства, комунальні заклади 
Львівської обласної ради, що утримуються за рахунок коштів державного та обласного бюджету, а 
також інші СГ.  

Примітка.  
 Державна підтримка комунальних підприємств і закладів із обласного 

бюджету здійснюється як в рамках обласних цільових програм, так і поза 
межами цих програм.  

 Державна підтримка некомунальних підприємств і закладів із обласного 
бюджету здійснюється в рамках обласних цільових програм і, відповідно 
аналізується в розділах дослідження 1В-4В  

 
До складу комунальних підприємств Львівської обласної ради входить 107 підприємств в таких 

ключових галузях як: книгодрукування, засоби масової інформації, лісогосподарство, технічна 
інвентаризація профілактична дезінфекція, автотранспортне обслуговування, а також аптеки (перелік 
наведений у Додатку 3). 

До складу комунальних закладів та установ Львівської обласної ради, що утримуються за рахунок 
коштів обласного бюджету входить 213 закладів, у тому числі: у сфері освіти – 76, медицини – 62, 
культури та культурної спадщини – 27, молоді і спорту – 27, соціальної допомоги – 21 (перелік 
наведений у Додатку 4). 

Аналіз фінансових звітів всіх 107 комунальних підприємств Львівської обласної ради засвідчив, що 
105 суб’єкти господарювання взагалі не отримують кошти з державного чи місцевого бюджетів, а тому 
не підпадають під дію Закону. 

Аналіз діяльності решти 2-х комунальних підприємств (КП ЛОР «Доля», КП ЛОР «Телекомпанія 
«Львів-ТБ») та 213 комунальних закладів та установ, що утримуються за рахунок коштів обласного 
бюджету Львівщини засвідчив, що їх діяльності прямо не відповідають вимогам частини другої статті 
3 Закону, тобто не стосуються сфер діяльності, пов’язаних з сільськогосподарським виробництвом, 
рибальством, виробництвом зброї, інвестуванням в об’єкти інфраструктури, наданням послуг, що 
становлять загальний економічний інтерес (функціонування ринку електричної енергії, функціонування 
ринку природного газу та надання житлово-комунальних послуг) та проектами, що реалізуються 
Українським культурним фондом. Відповідно, їх діяльність потребує подальшого аналізу. 

 
Проміжні висновки 

1. У Львівській області наявні 320 суб’єктів господарювання комунальної форми власності -107 
комунальних підприємств та 213 комунальних закладів і установ Львівської обласної ради, що 
утримуються за рахунок коштів обласного бюджету 
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2. Із 107 комунальних підприємств 105 не отримують державної підтримки у формі прямої 

фінансової допомоги, а тому їх діяльність не підпадає під дію Закону.  

3. Державна підтримка 2-х комунальних підприємств та 213 комунальних закладів і установ, що 
утримуються за рахунок коштів обласного бюджету Львівщини потребує подальшого аналізу. 

 
2. Аналіз незначної державної допомоги  

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 1 Закону, незначна державна допомога – державна 
допомога одному суб’єкту господарювання, сукупний розмір якої незалежно від її форми та джерел не 
перевищує за будь-який трирічний період суму, еквівалентну 200 тисячам євро, визначену за офіційним 
валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв на останній день фінансового 
року. 
 
2.А. Фінансові ресурси, передбачені в державному бюджеті для ЦОВВ, які залучаються для потреб 
області 

Як було зазначено в розділі 1.А подальшому аналізу підлягають дві субвенції:  
 на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській 

місцевості; 
 на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних 

закладів. 

Реалізація заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості. 

Порядок та умови надання цієї субвенції регулюється постановою КМУ № 983 від 6 грудня 2017 
із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 20.06.2018 № 5179. Відповідно до цих постанов 
розподіл субвенції для Львівської області становив: 

 у 2017 році - 302 043,9 тис.грн. 
 у 2018 році - 75 511,0 тис.грн. 
 у 2019 році - 75 870,8 тис.грн. 

Ці кошти були скеровані на кілька напрямків, в основному - на проекти нового будівництва 
амбулаторій загальної практики сімейної медицини у сільській місцевості. Департамент охорони 
здоров’я ЛОДА визначив перелік об’єктів, що будуть реалізовані у межах цієї субвенції, виконавцем 
виступило управління капітального будівництва ЛОДА. Аналіз тендерних закупівель10 управління в 
2018-2019 роках за кошти державної субвенції (Додаток 5), засвідчив, що із 80 тендерних закупівель 
вартість кожної із 29 них була менша 200 тис. євро, інших 51 закупівель - більше 200 тис. євро. 

Модернізація та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів. 

Обсяг цієї субвенції для Львівської області у 2018 році становив 3 130,0 тис. грн. і був скерований 
3-м освітнім закладам - Бориславському професійному ліцею, Міжрегіональному вищому професійному 
училищу автомобільного транспорту і будівництва  та  Новояворівському вищому професійному 
училищу. Для кожного із цих 3-х суб’єктів господарювання обсяг отриманої ДД був значно менший 200 
тис. євро. 
 
Проміжні висновки 

1. До категорії «незначна ДД» підпадають заходи державної субвенції «Модернізація та 
оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів». Відповідно 
надавачам ДД (департаменту освіти і науки ЛОДА) необхідно було подати до 1 квітня 2019 
року АМКУ Інформацію про незначну ДД, надану у 2018 році, а до 1 квітня 2020 року - подати 
Інформацію про незначну ДД, надану у 2019 році. 

2. До категорії «незначна ДД» підпадають 29 заходів державної субвенції «Розвиток системи 

охорони здоров’я у сільській місцевості». Відповідно надавачам ДД (управління капітального 

будівництва ЛОДА) необхідно було подати до 1 квітня 2019 року АМКУ Інформацію про 

                                                             
9 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/983-2017-%D0%BF 
10 https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/upravlinnya-kapitalnogo-budivnitstva-lvivsko-oblasno-
derzhavno-administratsi/?p=3 
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незначну ДД, надану у 2018 році, а до 1 квітня 2020 року - подати Інформацію про незначну 

ДД, надану у 2019 році. 

3. Обсяг державної підтримки по кожному із 51 заходів в рамках субвенції «Розвиток системи 
охорони здоров’я у сільській місцевості» становить більше 200 тис. євро, а тому ця підтримка 
потребує подальшого аналізу. 

 
2.В. Ресурси обласних цільових програм  

Як було зазначено в розділі 1.В державна підтримка заходів 17 обласних цільових програм (14 
програм, заходи яких частково підпадають під дію Закону та 3 програми, заходи яких повністю 
підпадають під дію Закону) потребувала подальшого аналізу. 

Для прийняття рішення щодо віднесення заходів цих програм до категорії «незначна ДД» був 
здійснений аналіз обсягів їх бюджетів сумарно за 2017 - 2019 роки. При цьому в рамках кожного 
заходу аналізувалась підтримка всіх суб’єктів господарської діяльності, які отримували державну 
підтримку в будь якій формі. 

Детальний аналіз бюджетів заходів програм наведений у Додатку 6. В Таблиці 3 наведені 
результати аналізу – перелік заходів обласних цільових програм, які не підпадають під категорію 
«незначна ДД» 

 
Таблиця 3 

тис. грн. 

№ Назва Програми 2017 2018 2019 Разом 

5 

Програма енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2016-2020 роки 
Реконструкція пологового корпусу Львівської 
обласної лікарні 

10125,4 - - 10125,4 

Реконструкція системи теплопостачання 
Львівського державного ліцею ім.Героїв Крут 

8514,2 - - 8514,2 

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі 
«ОХМАТДИТ» 

- 7000,0 - 7000,0 

Реконструкція будівель та системи 
теплопостачання КЗ ЛОР «Грушківський 
психоневрологічний інтернат» 

- 8837,0 - 8837,0 

7 
Програма розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки 

Оновлення  матеріально-технічної бази ПТНЗ  - 48746,1 50000,0 98746,1 

9 

Регіональна програма сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського 
суспільства у Львівській області 2018-2020 
Фінансова підтримка комунального 
підприємства Львівської обласної ради 
«Телекомпанія  «Львів-ТБ» 

13155,0 22890,0 19000,0 55045,0 

12 

Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області 
на 2018-2020 роки 
Компенсація пільгового проїзду окремих 
категорій громадян залізничним транспортом 

2000,0 2000,0 4000,0 8000,0 

22 

Комплексна програма цивільного захисту та сприяння матеріально-технічному забезпеченню 
окремих військових формувань, дислокованих на території Львівської області 2018 – 2020 

Організація рятування на водах Львівської 
області  

3937,9 4 826,0 5505,0 14268,9 

29 

Охорона і збереження культурної спадщини Львівської області на 2016-2018 роки 

Проведення комплексу першочергових 
протиаварійних та ремонтно-реставраційних 
робіт на пам’ятках культурної спадщини 

6410,3 8197,0 9250,0 23857,3 

33 
Програма капітального будівництва об`єктів соціально-культурного та житлово-
комунального призначення 
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Реконструкція обласного перинатального 
центру м. Львів 

25000,0 61100,0 10571,0 96671,0 

Реконструкція пологового відділення ЦРЛ 
м..Броди 

5080,0 10800,0 - 15880,0 

Реконструкція ДНЗ с. Нагуєвичі 1500,0 1295,0 3350,0 6145,0 

Будівництво туристичної бази м. Львів - 6392,0 2082,0 8474,0 

Будівництво басейну м. Сокаль - 1921,0 9850,0 11771,0 

 
Аналіз бюджетів більше 300 заходів 17 обласних цільових програм засвідчив, що обсяги коштів за 

2017 - 2019 роки, які отримав кожен із суб’єктів господарювання не перевищують 200 тисяч євро, що 
дає підставу вважати відповідну державну підтримку «незначною ДД». 

Натомість обсяги державної підтримки по 14 заходах 7 обласних цільових програм, наведених у 
таблиці 3 перевищують 200 тис. євро, що потребує їх подальшого аналізу. 
 

Проміжні висновки 

1. До категорії «Незначна ДД» можна віднести більше 300 заходів 17 обласних цільових програм. 
Відповідно структурним підрозділам Львівської ОДА необхідно було б подати до 1 квітня 2019 
року до АМКУ Інформацію про незначну ДД, надану у 2018 році, а до 1 квітня 2020 року - 
Інформацію про незначну ДД, надану у 2019 році. 

2. Обсяги бюджетів 14 заходів 7 обласних цільових програм, наведених у таблиці 3 перевищують 
200 тис. євро, а тому ці заходи потребують подальшого аналізу. 

 
2.С. Індивідуальна державна допомога суб’єктам господарювання 

Як було зазначено в розділі 1.С державна підтримка 2-х комунальних підприємств та 213 
комунальних закладів та установ, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету Львівщини 
потребували подальшого аналізу. Аналіз обсягів індивідуальної державної підтримки за 2017-2019 
роки кожному із суб’єктів господарювання засвідчив, що ці обсяги перевищують 200 тис. євро, а тому 
ця допомога потребує подальшого аналізу. 

 
Проміжні висновки 

1. Обсяги індивідуальної державної підтримки кожному із 2-х комунальних підприємств та 213 
комунальних закладів і установ, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету 
Львівщини перевищують 200 тис. євро, а тому ця підтримка потребує подальшого аналізу. 

 
3. Аналіз чинної державної допомоги  

Як було зазначено в розділі Методологія дослідження  під категорію «Чинна ДД» підпадають 
програми ДД чи індивідуальна ДД, які існували на день набрання чинності Законом (до 02.08.2017), а 
в подальшому (після 02.08.2017) - зміни до якої не передбачали збільшення фінансування більш як на 
20% її бюджету. 

Однак, згідно роз’яснень АМКУ поняття «Чинна ДД» стосується 
тільки випадків, коли надавачі ДД подавали до АМКУ 
Повідомлення про «нову державну допомогу» і щодо яких було 
прийнято Рішення АМКУ про допустимість такої допомоги.  

Станом на 01.04.2019 Львівською ОДА не подавалось до АМКУ жодного Повідомлення про нову 
державну допомогу. Відповідно, жоден вид ДД категорій А, В, С (ресурси ЦОВВ, які залучаються для 
потреб області; ресурси обласних цільових програм та ресурси  індивідуальної ДД), які надаються 
суб’єктам господарської діяльності не підпадають під категорію «Чинна ДД». 

Проміжні висновки 

1. Станом на 01.04.2019 до категорії «Чинна ДД» не підпадає жодна державна допомога, що 

надавалась Львівською ОДА суб’єктам господарської діяльності. Відповідно структурні 

підрозділи Львівської ОДА не надають АМКУ Інформацію про чинну ДД до 1 квітня 2019 року. 
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4. Аналіз державної допомоги на предмет виявлення можливих ознак державної допомоги («Нова 
ДД») 

При аналізі державної підтримки у 3-х попередніх розділах дослідження були використані 
визначені Законом «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» критерії, які дали можливість 
відфільтрувати всі форми державної підтримки на обласному рівні, на яку не поширюється дія Закону. 

При подальшому аналізі державної підтримки суб’єктам господарювання на обласному рівні, на 
яку поширюється дія Закону були використовуватися наступні документи: 

 Окремі положення Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» 
(Закон). 

 Роз’яснення АМКУ (Роз’яснення). 
 Рішення АМКУ з питань державної допомоги (Рішення). 
 Роз’яснення Проекту технічної допомоги Європейського Союзу «Підтримка Антимонопольного 

комітету України у впровадженні правил державної допомоги» (Проект). 
 Рекомендації експертів АМКУ. 

Ключові категорії, за якими оцінювалась наявність ознак ДД наведені у Таблиці 4. 

Таблиця 4 
 

№ Категорія державної допомоги Джерело роз’яснень 

1.  
Державна підтримка суб’єктів природних 
монополій 

Роз’яснення № 35-рр/дд від 05.10.2017 
Роз’яснення № 3-рр/дд від 20.03.2018 

2.  Державна підтримка у сфері освіти Роз’яснення № 12-рр/дд від 13.09.2018 

3.  
Державна підтримка у сфері культури та 
культурної спадщини 

Роз’яснення № 6-рр/дд від 18.05.2018 

4.  
Державна підтримка стосовно грантів, позик та 
інших інструментів фінансування міжнародними 
фінансовими організаціями 

Роз’яснення № 11-рр/дд від 06.09.2018 

 
4.А. Визначення ознак державної допомоги щодо фінансових ресурсів центральних органів 
виконавчої влади, які залучаються для потреб області 

Як було зазначено в розділі 2.А обсяги підтримки по 51 заходу в рамках субвенції «Розвиток 
системи охорони здоров’я у сільській місцевості» перевищують 200 тис. євро кожному із суб’єктів 
господарювання, а тому ці заходи потребують подальшого аналізу на предмет виявлення можливих 
ознак ДД. 

Як видно із предметів торгів (Додаток 7) призначення ДД - будівництво амбулаторій первинної 
медицини населених пунктах Львівської області. На основі низки рішень АМКУ щодо державної 
допомоги в медичній сфері, зокрема рішення АМКУ від 10 грудня 2018 року № 714-р підтримка 
медичних закладів спрямована на здійснення послуг з медичного обслуговування, що провадяться на 
безкоштовній для населення основі. Як наслідок, їх підтримка за рахунок місцевих ресурсів за умови, 
що обсяг платних послуг не буде перевищувати 20% обсягу усіх послуг, не спотворює і не може 
спотворювати економічну конкуренцію, а отже, не містить ознак ДД. 

Аналіз бюджетів медичних закладів згідно додатку 7, які отримали державну підтримку з 
обласного бюджету засвідчив, що обсяги їх платних послуг не перевищують 20% обсягу усіх послуг. 
Відповідно фінансування їх діяльності за рахунок ресурсів держави або місцевих ресурсів не містить 
ознак ДД. 

 
Проміжні висновки 

1. Державна підтримка суб’єктів господарювання по 51 заходу субвенції «Розвиток системи 
охорони здоров’я у сільській місцевості» не містить ознак ДД. Відповідно структурні підрозділи 
Львівської ОДА по цих заходах не подають АМКУ Повідомлення та Інформацію про ДД.  
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4.В. Визначення ознак державної допомоги в рамках заходів обласних цільових програм 

Як було зазначено в розділі 2.В обсяги державної підтримки по 14 заходах 7 обласних цільових 
програм перевищують 200 тис. євро кожному із суб’єктів господарювання, а тому ці заходи потребують 
подальшого аналізу на предмет виявлення можливих ознак ДД.  

Результати аналізу наведені у Таблиці 5. 
Таблиця 5 

 

№ 
Назви заходів 

програм 
Аналіз АМКУ аналогічних за суттю 

заходів 

Висновки по заходах обласних 
цільових програм у Львівській 

області 

5 

Програма енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2016-2020 роки 

Реалізація 
енергоощад-
них заходів в 
установах 
бюджетної 
сфери 

Щодо освітньої сфери 
Згідно роз’яснення АМКУ від 13 

вересня 2018 року № 12-рр/дд щодо 
застосування законодавства у сфері 
державної допомоги стосовно 
діяльності у сфері освіти визначено, що 
фінансування за рахунок ресурсів 
держави/місцевих ресурсів освітньої 
діяльності, яка здійснюється на 
безоплатній для населення основі, не 
вважатиметься ДД. 

І, навпаки, фінансування  за рахунок 
ресурсів держави/місцевих ресурсів 
діяльності з надання платних освітніх 
та інших послуг може містити ознаки 
ДД та підлягатиме повідомленню АМКУ 

Аналіз діяльності Львівського 
державного ліцею ім. Героїв Крут, 
який отримував державну 
підтримку з обласного бюджету 
засвідчив, що платні послуги ним 
не надавались.  

Відповідно державна підтрим-
ка такої діяльності освітнього 
закладу не містить ознак ДД. 

Щодо медичної сфери 
На основі низки рішень АМКУ щодо 

державної допомоги в медичній сфері, 
зокрема рішення АМКУ від 10 грудня 
2018 року № 714-р підтримка 
медичних закладів спрямована на 
здійснення послуг з медичного 
обслуговування, що провадяться на 
безкоштовній для населення основі. Як 
наслідок, їх підтримка за рахунок 
місцевих ресурсів за умови, що обсяг 
платних послуг не буде перевищувати 
20% обсягу усіх послуг, не спотворює і 
не може спотворювати економічну 
конкуренцію, а отже, не містить ознак 
ДД. 

Аналіз бюджетів медичних 
закладів у Львівській області (КЗ 
ЛОР «Львівська обласна клінічна 
лікарня», КЗ "Львівська обласна 
дитяча клінічна лікарня 
«ОХМАТДИТ», КЗ ЛОР «Грушків-
ський психоневрологічний 
інтернат»), які отримали держав-
ну підтримку з обласного бюдже-
ту у 2017-2019 роках засвідчив, 
що обсяги їх платних послуг не 
перевищують 20% обсягу усіх 
послуг. 

Відповідно фінансування їх 
діяльності за рахунок ресурсів 
держави або місцевих ресурсів 
не містить ознак ДД. 

7 

Програма розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки 

Оновлення 
матеріально-
технічної бази 
ПТНЗ  

Згідно роз’яснення АМКУ від 13 
вересня 2018 року № 12-рр/дд щодо 
застосування законодавства у сфері 
державної допомоги стосовно 
діяльності у сфері освіти визначено, що 
фінансування за рахунок ресурсів 
держави/місцевих ресурсів освітньої 
діяльності, яка здійснюється на 
безоплатній для населення основі, не 
вважатиметься ДД. 

Діяльності ПТНЗ у Львівській 
області за рахунок ресурсів дер-
жави або місцевих ресурсів з 
огляду на можливість надання 
ними платних послуг потребує 
поглибленого аналізу на предмет 
можливої наявності ознак ДД. 
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І, навпаки, фінансування  за рахунок 
ресурсів держави/місцевих ресурсів 
діяльності з надання платних освітніх 
та інших послуг може містити ознаки 
ДД та підлягатиме повідомленню 
АМКУ. 

9 

Регіональна програма сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського 
суспільства у Львівській області 2018-2020 

Фінансова 
підтримка 
комунального 
підприємства 
Львівської 
обласної ради 
КП ЛОР ТРК 
«Перший 
Західний» 
 
 
 
 

На основі низки рішень АМКУ щодо 
державної допомоги в сфері ЗМІ, 
зокрема рішення АМКУ від 20 грудня 
2018 року № 759-р визначено, що 
відповідно до статті 5 Закону України 
«Про порядок висвітлення діяльності 
органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування в Україні 
засобами масової інформації» (ЗМІ): 

 порядок фінансування ЗМІ по 
висвітленню діяльності органів 
влади та органів місцевого 
самоврядування, засновниками чи 
співзасновниками яких є ці органи, 
визначається в договорах між 
органами державної влади та 
органами місцевого 
самоврядування і редакціями ЗМІ, а 
також у статутах редакцій цих ЗМІ; 

 видатки на фінансування ЗМІ щодо 
висвітлення діяльності органів 
державної влади та органів 
місцевого самоврядування 
передбачаються у Державному 
бюджеті України та в місцевих 
бюджетах окремо; 

 органи влади та органи місцевого 
самоврядування у своїх кошторисах 
зобов’язані передбачати витрати на 
висвітлення своєї діяльності ЗМІ. 

Відповідно державна підтримка ЗМІ 

не вважатиметься ДД, якщо фінансу-

вання ЗМІ за рахунок ресурсів держави 

спрямовується лише на покриття 

витрат, які пов’язані з наданням послуг 

громадського мовлення, і в жодному 

разі не покриває витрати на здійснення 

підприємницької діяльності. 

 

 

 

 

Отримувач підтримки КП ЛОР 
ТРК «Перший Західний» виконує 
основну функцію, покладену на 
неї замовником, а саме, 
інформування населення про 
життя регіону та його громади, 
виконує передовсім некомерцій-
ну функцію, а соціальну. 

Отже, надання державної 
підтримки щодо інформування 
населення про життя регіону та 
його громади, висвітлення 
діяльності Львівської обласної 
ради не містить ознак ДД. 
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12 

Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області 
на 2018-2020 роки 

Компенсація 
пільгового 
проїзду 
окремих 
категорій 
громадян 
залізничним 
транспортом 

Згідно статті 6 Закону України 

«Проприродні монополії» від 

15.05.2003 № 62-IV11 сфера внутрішніх 

та міжнародних перевезень пасажирів 

залізничним транспортом належить до 

категорії суміжних ринків - товарних 

ринків, що не перебувають у стані 

природної монополії. 

Відповідно, державна підтримка 
у формі компенсацій за пільговий 
проїзд окремих категорій грома-
дян залізничним транспортом на 
приміських маршрутах, що здій-
снюється головним розпорядни-
ком коштів - департаментом 
соціального захисту населення 
ЛОДА Львівській залізниці потре-
бує поглибленого аналізу на 
предмет можливої наявності 
ознак ДД. 

22 

Комплексна програма цивільного захисту та сприяння матеріально-технічному забезпеченню 
окремих військових формувань, дислокованих на території Львівської області 2018 – 2020 

Забезпечення 
готовності 
систем 
оповіщення і 
зв’язку 
цивільного 
захисту області 

Згідно ряду рішень АМКУ, зокрема 
від 15 листопада 2018 року № 637-р 
щодо  забезпечення цивільного захисту 
населення визначено, що отримувачем 
державної підтримки надаються 
послуги, які не реалізуються на ринку у 
розумінні Закону України «Про захист 
економічної конкуренції» та не беруть 
участі у господарському обороті. Як 
наслідок така діяльність не спотворює і 
не може спотворювати економічну 
конкуренцію, а отже не є ДД відповідно 
до Закону. 

Відповідно до Положення про 
організацію оповіщення і зв’язку 
у надзвичайних ситуаціях, 
затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 15 
лютого 1999 року № 192 у 
Львівській області функціонує 
регіональна автоматизована 
система централізованого 
оповіщення (РАСЦО), за допомо-
гою якої здійснюється оповіщен-
ня керівного складу органів 
управління, сил Львівської 
територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного 
захисту та населення про загрозу 
та виникнення надзвичайних 
ситуацій. 

Технічне обслуговування 
РАСЦО здійснює Центр технічної 
експлуатації № 5 Філії спеціалізо-
ваного електрозв'язку ПАТ 
“Укртелеком” на договірних 
засадах. 

Згідно рішення АМКУ від 15 
листопада 2018 року № 637-р 
Центр технічної експлуатації № 5 
надає послуги, які не реалізують-
ся на ринку та не беруть участі у 
господарському обороті. 
Відповідно державна підтримка з 
обласного бюджету оплати праці 
персоналу, матеріально-технічне 
забезпечення тощо не містить 
ознак ДД. 

                                                             
11 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14 
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Організація 
рятування на 
водах 
Львівської 
області 

Послуги із утримання, підготов-
ки та перепідготовки особового 
складу рятувально-водолазних 
формувань для проведення 
пошуково-рятувальних робіт 
реалізує Львівська обласна 
центральна рятувально-водолаз-
на служба (ЦРВС). 

ЦРВС надає свої послуги, які не 
реалізуються на ринку та не 
беруть участі у господарському 
обороті. Відповідно державна 
підтримка з обласного бюджету 
оплати праці персоналу, мате-
ріально-технічне забезпечення 
тощо не містить ознак ДД. 

29 

Охорона і збереження культурної спадщини Львівської області на 2016-2018 роки 

Проведення 
комплексу 
першочергових 
протиаварійних 
та ремонтно-
реставраційних 
робіт на 
пам’ятках 
культурної 
спадщини 

Пунктом 34 Повідомлення 
Європейської комісії щодо поняття ДД 
встановлено, що враховуючи їхній 
особливий характер, певні види 
діяльності, пов’язані із збереженням 
культурної спадщини, можуть мати 
некомерційну організацію і відповідно 
бути неекономічними за своєю суттю. 
Внаслідок цього державне 
фінансування таких видів діяльності не 
вважається ДД.  

Комісія вважає, що державне 
фінансування діяльності із збереження 
культурної спадщини, яка перебуває у 
безкоштовному доступі до 
громадськості, не впливає на 
неекономічний характер такої 
діяльності 

Фінансування з бюджетів 
різних рівнів направлене на 
проведення протиаварійних та 
ремонтно-реставраційних робіт 
на пам’ятках культурної 
спадщини Львівщини. 

Відвідування цих пам’яток 
здійснюється на безкоштовній 
основі, а на їх території відсутня 
комерційна діяльність.  

Це дає підстави вважати у 
розумінні acquis ЄС, що державна 
підтримка таких робіт, направле-
них на збереження пам’яток 
культурної спадщини за своєю 
природою не є економічною.  

Отже, зазначена державна 
підтримка не містить ознак ДД, 
оскільки не спотворює і не загро-
жує спотворенням економічної 
конкуренції. 

33 

Програма капітального будівництва об`єктів соціально-культурного та житлово-
комунального призначення) 

Реконструкція 
обласного 
перинатально-
го центру 
м..Львів 

На основі низки рішень АМКУ щодо 
державної допомоги в медичній сфері, 
зокрема рішення АМКУ від 10 грудня 
2018 року № 714-р підтримка 
медичних закладів спрямована на 
здійснення послуг з медичного 
обслуговування, що провадяться на 
безкоштовній для населення основі. Як 
наслідок, їх підтримка за рахунок 
місцевих ресурсів за умови, що обсяг 
платних послуг не буде перевищувати 
20% обсягу усіх послуг, не спотворює і 
не може спотворювати економічну 
конкуренцію.  

Аналіз бюджету комунального 
закладу Львівської обласної ради 
«Львівський обласний клінічний 
перинатальний центр» за 2018 
рік засвідчив, що загальний фонд 
закладу становив 32 228,8 тис. 
грн., а спеціальний фонд – 7 
939,0 тис. грн. (19,8%), що не 
перевищує 20% обсягу усіх 
послуг і, відповідно не спотворює 
і не може спотворювати еконо-
мічну конкуренцію. 

Як наслідок, державна підтрим-
ка у формі надання коштів на 
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Як наслідок, їх підтримка за рахунок 
місцевих ресурсів за умови, що обсяг 
платних послуг не буде перевищувати 
20 відсотків обсягу усіх послуг, не 
спотворює і не може спотворювати 
економічну конкуренцію, а отже, не 
містить ознак ДД. 

реконструкцію закладу не містить 
ознак ДД. 

Реконструкція 
пологового 
відділення ЦРЛ 
м..Броди 

Комунальне некомерційне 
підприємство "Бродівська 
центральна районна лікарня 
Бродівської районної ради 
Львівської області" (ЦРЛ) 
утримується за рахунок коштів 
районного бюджету та власних 
надходжень.  
Аналіз бюджету ЦРЛ за 2018 рік 
засвідчив, що загальний фонд 
закладу становив 39 852,9 тис. 
грн., а спеціальний фонд – 
2 608,6тис. грн. (6,1%), що не 
перевищує 20% обсягу усіх 
послуг і, відповідно не спотворює 
і не може спотворювати 
економічну конкуренцію. 

Як наслідок, державна під-
тримка у формі надання коштів 
на реконструкцію пологового 
відділення ЦРЛ не містить ознак 
ДД. 

Реконструкція 
ДНЗ с.Нагуєвичі 

Згідно роз’яснення АМКУ від 13 
вересня 2018 року № 12-рр/дд щодо 
застосування законодавства у сфері 
державної допомоги стосовно сфери 
освіти визначено, що фінансування за 
рахунок ресурсів держави/місцевих 
ресурсів освітньої діяльності, яка 
здійснюється на безоплатній для 
населення основі, не вважатиметься 
ДД.  

Аналіз діяльності ДНЗ с. Нагує-
вичі засвідчив, що платні послуги 
ним не надаються. Фінансування 
ДНЗ здійснюється за рахунок 
коштів місцевого бюджету, а 
також кошти: батьків та осіб, які 
їх замінюють; добровільні 
пожертвування і цільові внески 
фізичних і юридичних осіб, не 
заборонені законодавством. 

Відповідно державна підтрим-
ка у формі надання коштів на 
реконструкцію ДНЗ не містить 
ознак ДД. 

Будівництво 
басейну 
м..Сокаль  

Аналіз діяльності санаторної 
школи-інтернату І-ІІІ ст. для 
дітей, хворих на сколіоз у 
м. Сокалі, для якої будується 
басейн засвідчив, що школа є 
комунальним закладом 
Львівської обласної ради, єдиним 
закладом такого типу в 
західному регіоні України. 
Лікування, навчання і 
проживання дітей в школі — 
безкоштовне.  
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Відповідно державна 
підтримка у формі надання 
коштів на будівництво басейну 
не містить ознак ДД. 

Реконструкція 
Центру 
краєзнавства 
екскурсій та 
туризму 
учнівської 
молоді м. Львів 

КЗ ЛОР "Львівський обласний 
Центр краєзнавства екскурсій та 
туризму учнівської молоді" здій-
снює навчально-виховну роботу в 
туристсько-краєзнавчих та 
туристсько-спортивних гуртках. 

Навчання і виховання школярів 
у позаурочний та позанавчаль-
ний час у гуртках безкоштовне. 

Відповідно державна підтрим-
ка у формі надання коштів на 
будівництво басейну не містить 
ознак ДД. 

 
Проміжні висновки 

1. Аналіз заходів обласних програм по кожному із суб’єктів господарювання засвідчив, що 12 
заходів 7 обласних цільових програм не містять ознак ДД. Відповідно структурні підрозділи 
Львівської ОДА по цих заходах не подають АМКУ Повідомлення та Інформацію про ДД. 

2. Державна підтримка 2-х заходів, а саме: 
 «Оновлення матеріально-технічної бази ПТНЗ» Програми розвитку освіти Львівщини на 

2017-2020 роки; 
 «Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян залізничним транспортом» 

Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області 
на 2018-2020 роки потребують поглибленого аналізу на предмет можливої наявності ознак 
ДД. 

 
4.С. Визначення ознак державної допомоги в рамках індивідуальної підтримки суб’єктів 

господарювання 

Як було зазначено у розділі 2С державна підтримка 2-х комунальних підприємств та 213 
комунальних закладів і установ, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету Львівщини 
може потенційно мати ознаки державної допомоги. 
Державна підтримка комунальних підприємств. 

На основі результатів аналізу розділу 4.В було з’ясовано, що: 
 надання державної підтримки в рамках Регіональної програми сприяння розвитку 

інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області 2018-2020 
комунальному підприємству Львівської обласної ради ТРК «Перший Західний» щодо 
інформування населення про життя регіону та його громади, висвітлення діяльності 
Львівської обласної ради не містить ознак ДД; 

 надання державної підтримки в рамках програми Охорона і збереження культурної 
спадщини Львівської області на 2016-2018 роки комунальному підприємству Львівської 
обласної ради «Доля» на виконання робіт, направлених на збереження пам’яток культурної 
спадщини за своєю природою не є економічною, а отже не містить ознак ДД. 

Державна підтримка комунальних закладів і установ 

На основі здійсненого аналізу всіх наявних на 1.04.2019 нормативних документів АМКУ, зокрема 
рішень АМКУ були визначені прецеденти, які були використані при аналізі індивідуальної державної 
підтримки суб’єктам господарювання на предмет виявлення ознак ДД. 

Заклади у сфері молоді та спорту 

В Додатку 7  наведений перелік 26 закладів та установ у сфері спорту, які утримуються із бюджету 
Львівської області.  
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У рішенні АМКУ від 27.12.2018 №795-р проаналізовано підтримку дитячо-юнацьким спортивним 
школам та спортивним клубам у формі субсидій та поточних трансфертів. У рішенні зазначено, що 
дитячо-юнацькі спортивні школи та спортивні клуби надають послуги у сфері спорту на безкоштовній 
основі, і саме ця діяльність фінансується з бюджету, їх діяльність є некомерційною і вони не беруть 
участі в господарському обороті на ринку. 

Також виявлено факт, що два заклади поряд із безоплатними надають платні послуги у вигляді 
оренди тенісних кортів та відповідного обладнання, а також послуги з оренди хокейного поля, але в 
обох випадках вартість цих платних послуг не перевищує 10% загального обсягу діяльності закладів. 
На основі цих аргументів АМКУ виніс рішення про те, що така підтримка не є державною допомогою у 
розумінні Закону. 

Аналіз показників діяльності 26 закладів та установ у сфері спорту Львівської області засвідчив, 
що всі вони відповідають критеріям прецеденту. 24 заклади взагалі не мають надходжень до 
спеціального фонду, а у 2-х закладах надходження до спецфонду не перевищують 2%. Тому підтримка 
цих закладів та установ не є ДД у розумінні Закону. 

 
Примітка 

На рівні бюджетних установ доходами спеціального фонду є власні 
надходження бюджетних установ. Власні надходження бюджетних 
установ - кошти, отримані в установленому порядку від плати за послуги, 
що надаються згідно із законодавством та інших джерел власних 
надходжень. Перелік груп власних надходжень бюджетних установ, 
вимоги щодо їхнього утворення та напрями використання встановлено 
статтею 13 Бюджетного кодексу України та постановою Кабінету Міністрів 
України "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних 
установ, вимог щодо їх утворення та напрямків використання" від 
17.05.2002 № 659. 

 
У сфері молодіжної політики Львівській обласній раді підпорядковується лише одна установа – 

Львівський обласний молодіжний центр, але ця установа у 2016-2019 роках не отримувала 
фінансування із обласного бюджету, і функціонує лише за рахунок доходів до спеціального фонду і, 
відповідно  не підпадає під дію Закону. 

Заклади у сфері соціального захисту 

В Додатку 8 наведений перелік 21 закладів у сфері соціального захисту, які утримуються із 
бюджету Львівської області, зокрема таких як: геріатричні пансіонати, дитячі будинки-інтернати, 
центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів тощо. 

Аналіз діяльності комунальних закладів Львівської області виявив, що 8 закладів взагалі не мають 
доходів до спеціального фонду, тобто не надають платних послуг, а надають соціальні послуги 
мешканцям на безоплатній основі, а тому не підпадають під дію Закону.  

Водночас 13 закладів отримують доходи до спеціального фонду у розмірі від 19,6% до 33% від 
загальної суми доходів. У рішенні АМКУ від 20.09.2018 №507-р зазначено, що фінансова підтримка 
для покриття витрат, пов’язаних з наданням безкоштовних послуг особам, які мають статус 
«інвалідність» відповідно до статті 14 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» 
не є ДД при виконанні певних умов, зокрема наявності договору між надавачами та отримувачами 
підтримки щодо надання послуг, в якому будуть, зокрема, чітко зазначені: споживачі послуг; перелік 
послуг, що безкоштовно надаються окремим визначеним категоріям споживачів послуг з урахуванням 
вимог законодавства; щорічна потреба отримувачів підтримки у коштах залежно від запланованої 
кількості окремих категорій споживачі послуг; обґрунтування витрат на надання послуг. 

Відповідно, питання державної підтримки 13 соціальних закладів у Львівській області потребує 
поглибленого аналізу для виявлення можливих ознак державної допомоги. 

Заклади у сфері освіти 

В Додатку 9  наведений перелік 81 комунальних установ у сфері освіти, які утримуються із бюджету 
Львівської області. 
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У роз’ясненні АМКУ від 13.09.2018 №12 зазначено: фінансування за рахунок ресурсів держави чи 
місцевих ресурсів освітньої діяльності (дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, 
вищої освіти) в державних і комунальних навчальних закладах не є ДД за таких умов:  

 освітня діяльність здійснюється в рамках національної системи освіти  і спрямовується та 
контролюється відповідними органами державної та/або місцевої влади;   

 освітні послуги перебувають у безоплатному  доступі для населення;    
 освітня діяльність має на меті виконання завдання перед населенням України в соціальній, 

культурній та освітній сфері, а не отримання прибутку. 
Чинним законодавством України встановлено право кожного на отримання безоплатної освіти, що 

реалізується шляхом фінансування закладів освіти за рахунок державного та/або місцевого бюджетів. 
Діяльність у сфері освіти регулюється державою у нормах відповідного законодавства. При цьому 
заклади освіти державної та комунальної форми власності мають право надавати також платні освітні 
та інші послуги. Водночас фінансування  за рахунок ресурсів держави/місцевих ресурсів діяльності 
закладів освіти, що надають платні освітні та інші послуги може містити ознаки ДД. 

Аналіз діяльності 81 комунальних установ у сфері освіти Львівської області засвідчив наступне: 

 25 установ – це школи-інтернати, навчально-реабілітаційні центри та спеціалізовані школи, 
в яких частка доходів до спецфонду не перевищує 2%, лише в одному випадку це 4%, тобто 
ці заклади надають свої освітні, реабілітаційні послуги на безоплатній основі і не підпадають 
під дію Закону; 

 43 заклади професійно-технічної освіти – ліцеї, училища, коледжі, технікуми. Частка доходів 
до спецфонду у структурі загальних доходів цих закладів (спецфонд + фінансування з 
обласного бюджету) становить від 0,3% до 18,5%. Поряд із безоплатними освітніми 
послугами ці заклади можуть також надавати послуги на платній основі. А тому, відповідно 
до роз’яснень АМКУ підтримка цих закладів із обласного бюджету може містити ознаки ДД; 

 5 закладів – це освітні заклади мистецького спрямування. Частка доходів до спецфонду у 
структурі загальних доходів цих закладів становить від 0,77% до 5,69%. Поряд із 
безоплатними освітніми послугами ці заклади можуть також надавати послуги на платній 
основі. А тому, відповідно до роз’яснень АМКУ підтримка цих закладів із обласного бюджету 
може містити ознаки державної допомоги, окрім Львівського музичного коледжу імені С. П. 
Людкевича, який повністю фінансується з обласного бюджету та не веде економічної 
(комерційної) діяльності; 

 6 установ – це обласний центр еколого-натуралістичної творчості, обласний центр науково-
технічної творчості, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, ресурсний центр, 
обласний будинок вчителя, обласна науково-педагогічна бібліотека. Дані заклади надають 
свої послуги на безоплатній основі, обсяги спецфонду у загальній структурі їх доходів не 
перевищує 10%, а тому ці заклади не підпадають під дію Закону; 

 2 заклади - Мала академія наук учнівської молоді та Центр краєзнавства, туризму та 
екскурсій учнівської молоді. Надходження до спецфонду в обох закладах перевищую 10% 
загальних доходів – 16,2% і 20,5% відповідно, а тому згідно роз’яснень АМКУ підтримка цих 
закладів із обласного бюджету може містити ознаки ДД. 

Таким чином, під дію Закону не підпадає підтримка з обласного бюджету 32 комунальних закладів 
у сфері освіти. Водночас підтримка 49 закладів може містити ознаки державної допомоги і потребує 
поглибленого аналізу. 

Медичні заклади 

В Додатку 10  наведений перелік 62 комунальних медичних закладів, які утримуються із бюджету 
Львівської області. 

АМКУ неодноразово приймав рішення, аналізуючи підтримку, яка надавалась тим чи іншим 
медичним закладам. Зокрема у рішенні від 01.11.2018 №606 зазначено, що підтримка комунальних 
закладів у сфері медицини, які надають медичні послуги населення відповідно до чинного 
законодавства в основному на безоплатній основі, і частка від платних послуг яких не перевищує 20%, 
не є державною допомогою. 

Аналіз діяльності 62 комунальних медичних закладів Львівщини засвідчив наступне: 

 52 заклади та установи - лікарні, лікувально-діагностичні центри, диспансери, туберкульозні 
санаторії безпосередньо надають медичні послуги населенню. З цієї кількості у 50 закладів 
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та установ частка доходів до спецфонду не перевищує 20% у загальній структурі доходів, і 
відповідно до прецеденту із рішенням АМКУ не підпадає під дію Закону, і лише у 2 закладах 
частка доходів до спецфонду перевищує 20%, а тому їх підтримка потребує поглибленого 
аналізу для виявлення можливих ознак державної допомоги; 

 5 закладів - надають послуги медичної освіти, частка доходів до спецфонду у яких становить 
від 6,7% до 45,9%. Тому їх підтримка потребує поглибленого аналізу для виявлення 
можливих ознак державної допомоги; 

 Обласна база спеціального медичного постачання. Частка доходів до спецфонду становить 
81,5% і тому її підтримка потребує поглибленого аналізу для виявлення можливих ознак 
державної допомоги. 

Заклади у сфері культури 

В Додатку 11 наведений перелік 20 комунальних установ та закладів у сфері культури, які 
утримуються із бюджету Львівської області. 

Відповідно до роз’яснення АМКУ від 18.05.2018 №6 надання державної підтримки діяльності, 
пов’язаній з розвитком культури, збереженням культурної спадщини, що здійснюється без мети 
одержання прибутку, доступної громадськості на безоплатній основі (некомерційна діяльність), не є 
ДД. 

У випадку, якщо заклади культури одночасно з основною некомерційною діяльністю, щодо якої 
надається державна підтримка, провадять іншу комерційну діяльність, має бути виключена можливість 
перехресного субсидіювання комерційної діяльності за рахунок ДД (наприклад, шляхом розподілу 
рахунків для обліку основного виду діяльності у сфері культури (некомерційної діяльності) та 
додаткового виду діяльності (комерційної діяльності)). 

У рішенні від 17.04.2018 №200 щодо підтримки із міського бюджету Чернігівського міського 
палацу культури, частка власних надходжень якого у загальних доходах становила 23,1%, було 
визнано допустимою державною допомогою.  

У рішенні від 19.10.2018 №574 щодо підтримки з міського бюджету м. Запоріжжя двох 
муніципальних театрів, частка власних надходжень у яких в 2018 році становив 8% (Запорізький 
муніципальний театр-лабораторія «Ві») та 4,3% (Запорізький муніципальний театр танцю) було визнано 
допустимою державною допомогою. 

Аналіз діяльності 20 комунальних установ та закладів у сфері культури Львівщини засвідчив 
наступне: 

 2 театри (частка доходів до спецфонду - 14,2% і 22,2% відповідно); 
 1 філармонія (частка доходів до спецфонду 16,3%); 
 4 хори та хорових капели (частка доходів до спецфонду від 0,3% до 7,7%); 
 3 бібліотеки (частка доходів до спецфонду менше 0,5%); 
 7 музеїв (частка доходів до спецфонду становить від 2,9% до 40,5%); 
 2 заповідники (частка доходів до спецфонду - 8% і 63,3% відповідно); 
 1 центр народної творчості (частка доходів до спецфонду менше 1,5%); 

Відповідно до роз’яснень та рішень АМКУ підтримка 3 бібліотек та 1 центру народної творчості, у 
яких частка доходів до спецфонду не висока, які не ведуть комерційної діяльності і надають свої 
послуги населенню на безоплатній основі, не підпадає під дію Закону.  

Народна хорова капела «Верховина» у 2016-2019 роках не отримувала фінансування із обласного 
бюджету, і функціонує лише за рахунок доходів до спецфонду, не отримує державної допомоги і, 
відповідно не підпадає під дію Закону. 

Підтримка інших 15 комунальних закладів та установ потребує поглибленого аналізу на предмет 
виявлення ознак державної допомоги. 

Заклади у сфері архітектури 

Львівській обласній раді у сфері архітектури підпорядковані дві комунальні установи – історико-
культурні заповідники «Давній Пліснеськ» та «Стільське городище». Частка доходів до спецфонду у 
структурі загальних доходів цих установ 1,6% і 1,7% відповідно. Дані установи не ведуть комерційної 
діяльності і не надають платних послуг, а тому не можуть спотворювати умови конкуренції на ринку. 
Відповідно на них не поширюється дія Закону. 
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Попередні висновки 

1. У Львівській області 2 комунальні підприємства та 213 комунальних закладів і установ 
утримуються із коштів обласного бюджету.  

2. Державна підтримка 2-х комунальних підприємств та 141 комунальних закладів і установ (на 

основі аналізу рішень АМКУ) не містить ознак ДД. Відповідно структурні підрозділи Львівської 

ОДА по цих заходах не подають АМКУ Повідомлення та Інформацію про ДД. 

3. Державна підтримка 72 комунальних закладів та установ потребує поглибленого аналізу на 
предмет можливої наявності ознак державної допомоги.  

 
Узагальнені висновки 

4. Фінансовими джерелами, з яких структурними підрозділами Львівської ОДА чи юридичними 
особами, що діють від їх імені надається державна підтримка суб’єктам господарювання 
упродовж 2017-2019 років в області є: 5 субвенцій центральних органів влади; кошти 
обласного бюджету в рамках 33 діючих обласних цільових програм; індивідуальна підтримка 
2-х комунальних підприємств та 213 комунальних закладів Львівської обласної ради. 

5. До категорії «Чинна державна допомога» не підпадає жодна фінансова підтримка, що 
надавалась у Львівській області суб’єктам господарської діяльності, оскільки станом на 
01.04.2019 року Львівською ОДА не подавались АМКУ Повідомлення про нову державну 
допомогу і щодо якої могло бути прийняті рішення АМКУ про допустимість такої допомоги. 

6. До категорії «Незначна державна допомога» підпадають: всі заходи субвенції «Модернізація та 
оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів», 29 заходів 
субвенції «Розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості» та більше 300 заходів 17-
ти обласних цільових програм. 

7. Потенційно до категорії «Нова державна допомога» підпадають:  
 підтримка 2-х заходів обласних цільових програм, а саме -  «Оновлення  матеріально-

технічної бази ПТНЗ» Програми розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки та 
«Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян залізничним транспортом» 
Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області 
на 2018-2020 роки; 

 індивідуальна підтримка 72 комунальних закладів і установ Львівської обласної ради.  
 
Рекомендації 

Щодо ресурсів центральних органів виконавчої влади, які залучаються для потреб області 

1. Фінансування заходів 3-х субвенцій із державного бюджету («Надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами», «Забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти "Нова українська школа"», «Виплата грошової компенсації») були 
передані бюджетам нижчого рівня.  Відповідно структурні підрозділи Львівської ОДА не 
подають АМКУ Повідомлення та Інформацію про державну допомогу по цих заходах. 

2. Підтримка 51 заходу субвенції «Розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості» не 
містить ознак державної допомоги. Відповідно структурні підрозділи Львівської ОДА не подають 
АМКУ Повідомлення та Інформацію про державну допомогу по цих заходах. 

3. Категорія «Незначна державна допомога» включає всі заходи субвенції «Модернізація та 
оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів» та 29 
заходів субвенції «Розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості». Відповідно 
структурним підрозділам Львівської ОДА необхідно подати АМКУ до 1 квітня 2020 року 
Інформацію про незначну державну допомогу, надану у 2017-2019 роках відповідним 
суб’єктам господарювання, перелік яких наведений у Додатку 12. 

Щодо ресурсів обласних цільових програм 

1. Із 33 діючих обласних цільових програм (станом на  1 січня 2019 року) у Львівській області, на 

заходи яких не поширюється дія Закону відносяться 30 програм (16 повністю, 14 частково). 

Відповідно структурні підрозділи Львівської ОДА не подають АМКУ Повідомлення та Інформацію 

щодо державної підтримки в частині заходів, наведених в додатку 2 14 заходів 9-ти обласних 

цільових програм не містять ознак державної допомоги. Відповідно структурні підрозділи 

Львівської ОДА не подають АМКУ Повідомлення та Інформацію в частині цих заходів. 
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2. Категорія «Незначна державна допомога» включає більше 300 заходів 17-ти обласних цільових 
програм. Відповідно структурним підрозділам Львівської ОДА необхідно подати АМКУ до 1 
квітня 2020 року Інформацію про незначну державну допомогу, надану у 2017-2019 роках 
відповідним суб’єктам господарювання, перелік яких наведений в Додатку 13. 

Щодо ресурсів індивідуальної державної допомоги, які надаються поза межами програм суб’єктам 
господарювання 

1. У Львівській області наявні 2 комунальні підприємства та 213 комунальних закладів і установ 

Львівської обласної ради, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету. 

2. Державна підтримка 2-х комунальних підприємств та 141 комунальних закладів і установ не 
містить ознак державної допомоги. Відповідно структурні підрозділи Львівської ОДА не подають 
АМКУ Повідомлення та Інформацію щодо індивідуальної державної допомоги .  

3. Державна підтримка 72 комунальних закладів та установ потребує поглибленого аналізу на 
предмет можливої наявності ознак державної допомоги. Для цього доцільно подати АМКУ 
Повідомлення про нову державну допомогу відповідним суб’єктам господарювання, перелік 
яких наведений в Додатку 14. 

 
Перелік форм подання до АМКУ Повідомлень та Інформації про 
державну допомогу суб’єктам господарювання наведений у Додатку 15. 
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Додаток 1  

Інформація 

про фінансовий ресурс,  передбачений в державному бюджеті для ЦОВВ на 2018-2019 роки і був чи 

може бути частково залучений для потреб Львівської області  

 

№ Назва 

міністерств, 

відомства 

Назва  Загальний бюджет 

ресурсу, тис. грн. 

2018 рік 2019 рік 

1.  Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України 

1. Ліквідація збиткових вугледобувних та 
вуглепереробних підприємств. 

2. Виконання боргових зобов'язань за кредитами, 
залученими під державні гарантії, з метою 
реалізації проектів соціально-економічного 
розвитку.  

3. Впровадження Програми реформування та роз-
витку енергетичного сектора.  

4. Підтримка впровадження Енергетичної стратегії 
України. 

5. Реструктуризація вугільної галузі. 

552928 

 

 

258075 

 

 

28749 

 

630100 

1500000 

659705,1 

 

 

328470 

 

 

28205 

 

496125 

1630000 

2.  Міністерство 

культури 

України 

1. Збереження історико-культурної та архітектурної 
спадщини в заповідниках, здійснення заходів з 
охорони культурної спадщини, паспортизація, 
інвентаризація та реставрація пам'яток архітек-
тури і пам'яток культурної спадщини. 

2. Фінансова підтримка національних театрів. 
3. Фінансова підтримка національних та державних 

художніх колективів, концертних і циркових 
організацій. 

4. Забезпечення діяльності національних музеїв, 
національних і державних бібліотек. 

5. Комплексна реставрація і пристосування ансамб-
лю Жовківського замку Державного історико-
архітектурного заповідника у м. Жовкві. 

6. Реалізація державного інвестиційного проекту 
«Реставрація з переплануванням горищних при-
міщень в буд. № 5 на вул. Нижанківського під 
навчальні приміщення Львівської національної 
музичної академії ім. М.В. Лисенка в межах об’єму 
існуючого горищ, без зміни конфігурації даху. 

412141 

 

 

 

1055351 

 

590891 

 

677955,5 

 

5000 

 

 

0 

429898,6 

 

 

 

1157602,6 

 

642952,6 

 

760235,3 

 

10000 

 

 

7639,7 
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3.  Міністерство 

екології та 

природних 

ресурсів 

України 

1. Здійснення природоохоронних заходів.  
2. Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення природоохоронних 
заходів на об’єктах комунальної власності. 

361094,8 

 

0 

423411,7 

 

579718,9 

4.  Державне 

агентство 

водних 

ресурсів 

України 

1. Експлуатація державного водогосподарського 
комплексу та управління водними ресурсами. 

2. Захист від шкідливої дії вод сільських населених 
пунктів та с/г угідь. 

3. Першочергове забезпечення сільських населених 
пунктів централізованим водопостачанням. 

4. Заходи із забезпечення комплексного протипа-
водкового захисту від шкідливої дії вод сільських 
населених пунктів та сільськогосподарських угідь 
у Львівській області. 

2913215 

 

 

139250 

 

125000 

 

0 

 

3972376 

 

 

88000 

 

68000 

 

10000 

 

5.  Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі 
централізованого теплопостачання України (с/ф) 
(кредити). 

2. Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів 
комерційних банків молодим сім'ям та одиноким 
молодим громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла. 

3. Державне пільгове кредитування індивідуальних 
сільських забудовників (с/ф) (повернення 
кредитів). 

4. Здешевлення вартості іпотечних кредитів для 
забезпечення доступним житлом громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов. 

5. Збільшення статутного капіталу Державної 
спеціалізованої фінансової установи "Державний 
фонд сприяння молодіжному житловому 
будівництву" з подальшим використанням на 
реалізацію Державної програми забезпечення 
молоді житлом (с/ф) (повернення кредитів). 

6. Фінансування заходів по забезпеченню впрова-
дження та координації проекту розвитку міської 
інфраструктури та заходів в секторі централізо-
ваного теплопостачання України (с/ф) . 

7. Фінансова підтримка Державного фонду сприян-
ня молодіжному житловому будівництву. 

8. Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури об'єд-
наних територіальних громад (з/ф). 

9. Програма розвитку муніципальної інфраструктури 
(с/ф) (кредити). 

10. Державний фонд регіонального розвитку(в т.ч. 
с/ф-1000000 тис. грн). 

11. Функціонування Фонду енергоефективності. 
12. Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на 

1629620 

 

 

35400 

 

 

 

37500 

 

 

55850 

 

 

30000 

 

 

 

 

88900 

 

 

 

1720879 

 

 

27000 

 

 

 

41000 

 

 

50400 

 

 

29000 

 

 

 

 

93878 
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розвиток системи охорони здоров'я у сільській 
місцевості. 

13. Надання державної підтримки для будівництва 
(придбання) доступного житла. 

14. Реалізація Загальнодержавної цільової програми 
"Питна вода України". 

15. Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансування проектів транскор-
донного співробітництва. 

6850 

 

1900000 

 

 

 

250000 

 

6000000 

 

1600000 

1000000 

 

 

 

100000 

 

200000 

 

6850 

 

2100000 

 

 

 

264000 

 

6670000 

 

1600000 

1000000 

 

 

 

100000 

 

0 

 

6.  Державне 

агентство з 

енергоефектив

ності та 

енергозбере-

ження України 

1. Реалізація Державної цільової економічної 
програми енергоефективності. 

400000 400000 

7.  Міністерство 

освіти і науки 

України 

1. Надання кредитів на будівництво (придбання) 
житла для науково-педагогічних та педагогічних 
працівників (с/ф) (повернення кредитів). 

2. Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам для надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами. 

3. Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа". 

4. Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на модернізацію та оновлення 
матеріально-технічної бази професійно-технічних 
навчальних закладів. 

5. Реставрація головного корпусу Львівського 
національного університету імені Івана Франка. 

6. Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на створення та ремонт існуючих 

2000 

 

 

 

504458,3 

 

 

1369086,8 

 

 

100000 

2000 

 

 

 

504458,3 

 

 

1265000 

 

 

50000 
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спортивних комплексів при загальноосвітніх 
навчальних закладах усіх ступенів. 

7. Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на 
підвищення якості освіти. 

 

 

3000 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

10000 

 

 

150000 

 

 

1500000 

 

8.  Державне 

агентство 

автомобільних 

доріг України 

1. Розвиток мережі та утримання автомобільних 
доріг загального користування державного 
значення (с/ф). 

2. Виконання боргових зобов'язань за кредитами, 
отриманими під державні гарантії на розвиток 
мережі автомобільних доріг загального корис-
тування(с/ф). 

3. Розвиток автомагістралей та реформа дорожньо-
го сектору (с/ф) (кредити). 

4. Реалізація державного інвестиційного проекту 
"Покращення стану автомобільних доріг загаль-
ного користування у Львівській області" (з/ф). 

5. Покращення стану автомобільних доріг загаль-
ного користування за маршрутом Львів-
Тернопіль-Умань; Біла Церква-Одеса-Миколаїв-
Херсон. 

6. Розбудова прикордонної дорожньої інфраструк-
тури на українсько-польському кордоні (с/ф). 

10726159,3 

 

6041038 

 

 

5208000 

 

357645,7 

 

 

0 

 

 

 

50000 

13457490,6 

 

8511349,1 

 

 

4463644,3 

 

500000 

 

 

4000000 

 

 

 

152800 

9.  Міністерство 

фінансів 

України 

1. Обслуговування та погашення зобов’язань за 
залученими коштами під державні гарантії для 
здійснення капітальних видатків розпорядниками 
бюджетних коштів. 

2. Фінансування проектів розвитку за рахунок 
коштів, залучених державою. 

3. Стабілізаційна дотація. 
4. Резервний фонд. 
5. Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій (з/ф). 

28780,9 

 

 

 

952195,3 

 

200000 

1500000 

 

5000000 

11020,4 

 

 

 

1266440 

 

200000 

1500000 

 

4900500 
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10.  Міністерство 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

України 

1. Виконання державних цільових програм 
реформування та розвитку оборонно-промисло-
вого комплексу, розроблення, освоєння і впрова-
дження нових технологій, нарощування наявних 
виробничих потужностей для виготовлення 
продукції оборонного призначення. 

2. Фінансова підтримка розвитку туризму, створен-
ня умов безпеки туристів, розбудови туристичної 
інфраструктури міжнародних транспортних 
коридорів. 

3043700 

 

 

 

 

 

0 

2423500 

 

 

 

 

 

17886 

 

11.  Державне 

агентство 

лісових 

ресурсів 

України 

1. Ведення лісового і мисливського господарства, 
охорона і захист лісів в лісовому фонді. 

151578,9 462034,6 

12.  Державна 

служба України 

з питань 

геодезії, 

картографії  

1. Проведення земельної реформи. 452800 243330 

13.  Міністерство 

аграрної 

політики та 

продовольства 

України 

 

 

1. Фінансова підтримка заходів в агропромисло-
вому комплексі шляхом здешевлення кредитів. 

2. Надання кредитів фермерським господарствам.  
3. Фінансова підтримка розвитку фермерських 

господарств. 
4. Державна підтримка тваринництва, зберігання та 

переробки сільськогосподарської продукції, аква-
культури (рибництва). 

5. Державна підтримка розвитку хмелярства, 
закладення молодих садів, виноградників та 
ягідників і нагляд за ними. 

6. Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників. 

66000 

 

43100 

1000000 

 

4000000 

 

 

300000 

 

945000 

127160 

 

244500 

800000 

 

3500000 

 

 

400000 

 

881790 

14.  Міністерство 

соціальної 

політики 

України 

1. Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на  виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення для 
сімей осіб, визначених Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 
та потребують поліпшення житлових умов. 

329812,8 

 

 

 

554812,8 
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15.  Міністерство 

молоді та 

спорту України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Здійснення заходів державної політики з питань 
молоді та державна підтримка молодіжних та 
дитячих громадських організацій. 

2. Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх 
фізкультурно-спортивна реабілітація. 

3. Фінансова підтримка громадських організацій 
фізкультурно-спортивного спрямування. 

4. Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво/ реконструкцію палаців 
спорту. 

5. Субвенція з державного бюджету бюджетам міст 
обласного значення – обласним центрам на 
будівництво нових, реконструкцію та капітальний 
ремонт існуючих спортивних п’ятдесятиметрових 
басейнів та районним бюджетам на реконструк-
цію та капітальний ремонт існуючих спортивних 
п’ятдесятиметрових басейнів. 

6. Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво мультифункціональних 
майданчиків для занять ігровими видами спорту. 

47999,4 

 

 

 

441622,3 

 

55289,4 

 

150000 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

63407,5 

 

 

 

752505,5 

 

57117,6 

 

200000 

 

200000 

 

 

 

 

 

200000 
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Додаток 2 
Аналіз обласних цільових програм на заходи яких поширюється дія Закону 

 
 Назва Програми  

1 
Програма проведення обласного конкурсу проектів  місцевого розвитку на 

2016 - 2020 роки" 

Мета 

Сприяння територіальним громадам сіл, селищ, міст, у  тому числі об’єднаним, у 
вирішенні місцевих проблем та створенні умов для сталого соціально-
економічного розвитку шляхом  проведення щорічного  Конкурсу проектів 
місцевого розвитку, відповідно до пріоритетних напрямів Конкурсу з їх 
дофінансуванням за рахунок субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам 

Аналіз 

Згідно програми реалізація проектів, які стали переможцями Конкурсу, 
здійснюється на підставі угод між переможцями Конкурсу та відповідними 
органами місцевого самоврядування, на території яких реалізуються проекти. 
Департамент фінансів ЛОДА здійснює підготовку проекту розпорядження голови 
ЛОДА про розподіл субвенції обласного бюджету на районні державні 
адміністрації з метою фінансування проектів. Районні державні адміністрації в 
подальшому перераховують вказану субвенцію сільським, селищним та міським 
бюджетам та бюджетам об’єднаних територіальних громад. 

Відповідно роз’яснення, наведеного в розділі 1 цього дослідження така 
передача ресурсів з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня не є ДД. 
Відповідно, на ці діяльності не поширюється дія Закону. 

 Під дію Закону: 

Не підпадють Всі заходи програми 

Підпадають - 

2 
Регіональна програма інформатизації  "Електронна Львівщина на 2018-2020 

роки" 

Мета 

Підвищення ефективності управління соціально-економічним розвитком 
регіону, розвитку інформаційного суспільства із забезпеченням максимального 
залучення  мешканців області до цього процесу, рівності громадян незалежно від 
місця їх проживання в дотриманні їх конституційних прав із застосуванням 
сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій та технологій електронного 
урядування. 

Аналіз 

Заходи програми розділені на 5 завдань: 
1. Організаційне та методичне забезпечення Програми 
2. Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та 

місцевого самоврядування області 
3. Організація та виконання робіт з технічного захисту інформації в органах 

виконавчої влади і місцевого самоврядування 
4. Розвиток телекомунікаційного середовища регіону та формування системи 

регіональних електронних інформаційних ресурсів 
5. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем 
Заходи завдань 1-5 спрямовані на забезпечення е-урядування в органах 

влади області шляхом придбання обладнання, програмного забезпечення, 
підтримку безперебійного функціонування існуючих автоматизованих систем,  
обстеження об'єктів інформаційної діяльності тощо.  

Закупівля товарів і послуг здійснюється розпорядником коштів на підставі 
відкритих торгів, отримувачами коштів є контрагенти, з якими укладено відповідні 
угоди. 

.Згідно роз’яснення АМКУ від 05.10.2017 №35 такі заходи не є ДД, оскільки не 
виконуються третя і четверта умови ознак ДД - підтримка створює переваги для 
виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської 
діяльності; підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної 
конкуренції. 
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 Під дію Закону: 

Не підпадють Всі заходи програми 

Підпадають - 

3 Програма підвищення конкурентноспроможності Львівської області  

Мета Забезпечення високого рівня розвитку Львівської області 

Аналіз 

Всі заходи програми розділені на 4 завдання: 
1. Промоція інвестиційного потенціалу регіону та інтерактивна підтримка 

інвестиційної діяльності 
2. Організація та проведення форумів, конференцій і тематичних заходів 
3. Мікрокредитування бізнесу, у тому числі - учасників АТО 
4. Інституційна, наукова та аналітична підтримка регіонального та 

інноваційного розвитку 
Заходи завдань 1,2,4 спрямовані на підтримку регіонального та інноваційного 

розвитку, малого та середнього бізнесу шляхом закупівлі товарів і послуг та 
здійснюється розпорядником коштів на підставі відкритих торгів, отримувачами 
коштів є контрагенти, з якими укладено відповідні угоди. 

.Згідно роз’яснення АМКУ від 05.10.2017 №35 такі заходи не є ДД, оскільки не 
виконуються третя і четверта умови ознак ДД - підтримка створює переваги для 
виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської 
діяльності; підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної 
конкуренції. 

Виконання заходів завдання 3 здійснюється шляхом компенсації частини 
відсотків за кредитами взятими: 

 суб’єктами господарювання (юридичними та фізичними особами, які 
перебувають на різних системах оподаткування) 

 фізичними особами-підприємцями, які зареєстровані громадянами України 
з офіційною пропискою на території Львівської області, що мають статус 
учасника АТО, підтверджений відповідним офіційним документом 

Цей вид державної підтримки СГ може  містити  ознаки ДД 

 Під дію Закону: 

Не підпадють Всі заходи завдань 1,2,4 програми 

Підпадають Всі заходи завдання 3 програми 

4 
Регіональна програма з міжнародного і транскордонного співробітництва, 

європейської інтеграції на 2018 – 2020 роки 

Мета 

Забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері 
міжнародних відносин, транскордонного співробітництва та взаємодії з 
міжнародними організаціями і фінансовими інституціями в рамках міжнародної 
технічної допомоги, а також реалізація Регіональної стратегії розвитку області 
через сприяння розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва в 
галузях економіки, торгівлі, захисту прав людини,  здійснення низки заходів із 
співпраці з закордонними українцями, з українською трудовою міграцією та 
громадянами України, які тимчасово працюють за кордоном, а також екологічної 
безпеки, охорони здоров'я, науки, освіти, культури, туризму та інших сфер 
суспільного життя 

Аналіз 

Всі заходи програми розділені на 7 завдань: 
1. Розвиток міжнародного і міжрегіонального співробітництва.  
2. Розвиток транскордонного співробітництва.  
3. Сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції.  
4. Залучення та супровід проектів МТД.  
5. Співпраця із закордонними українцями та трудовими мігрантами.  
6. Промоція та формування позитивного міжнародного іміджу Львівщини.  
7. Стимулювання ініціатив місцевих карпатських громад. 
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Заходи: (1.1-1.3) завдання 1,  (2.1-2.3) завдання 2, (3.1) завдання 3,  (4.6) 
завдання 6, (5.1-5.2) завдання 5, (6.1-6.3) завдання 6 спрямовані на забезпечення 
протокольних заходів, візитів делегацій, проведення зустрічей, семінарів, 
конференцій, промоцію заходів тощо шляхом закупівлі товарів і послуг та 
здійснюється розпорядником коштів на підставі відкритих торгів, отримувачами 
коштів є контрагенти, з якими укладено відповідні угоди. 

.Згідно роз’яснення АМКУ від 05.10.2017 №35 такі заходи не є ДД, оскільки не 
виконуються третя і четверта умови ознак ДД - підтримка створює переваги для 
виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської 
діяльності; підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної 
конкуренції. 

Заходи (4.1-4.5) завдання 4 орієнтовані на співфінансування проектів 
міжнародної технічної допомоги (МТД). Згідно роз’яснення АМКУ від 06.09.2018 
№11 щодо спільного  фінансування  проектів  чи  діяльності  суб’єктів 
господарювання  за рахунок державних (місцевих) ресурсів та фондів 
міжнародних фінансових організацій може  містити  ознаки ДД 

Захід (7.1.) Завдання 7 «Проведення Конкурсу ініціатив місцевих карпатських 
громад на засадах багатосекторальної підтримки». Отримувачами державної 
підтримки є громадські організації, ініціативні групи, органи самоорганізації 
населення, органи місцевого самоврядування, у т.ч. ради об'єднаних 
територіальних громад, районні державні адміністрації - суб’єкти господарської 
діяльності. Ресурси програми –  кошти державного бюджету та  небюджетні 
кошти. Згідно механізмів фінансування Конкурсу розпорядженням голови ЛОДА 
кошти обласного бюджету перераховуються на районні державні адміністрації з 
метою спів фінансування проектів. Районні державні адміністрації в подальшому 
перераховують вказані кошти відповідним органам місцевого самоврядування. 

Відповідно роз’яснення, наведеного в розділі 1 цього дослідження така 
передача ресурсів з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня не є ДД. 
Відповідно, на ці діяльності не поширюється дія Закону. 

 Під дію Закону 

Не підпадють 
Заходи: (1.1-1.3) завдання 1,  (2.1-2.3) завдання 2, (3.1) завдання 3,  (4.6) 

завдання 6, (5.1-5.2) завдання 5, (6.1-6.3) завдання 6, (7.1.) завдання 7 

Підпадають Заходи: (4.1-4.5) завдання 4 

5 
Програма енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2016-2020 

роки 

Мета 

Зменшення споживання енергоресурсів об’єктами бюджетної сфери та видатків, 
пов’язаних з їх енергозабезпеченням, підвищення класу енергоефективності в 
будівлях установ бюджетної сфери обласного підпорядкування,  за умови 
забезпечення  рівня комфорту в будівлях бюджетних установ з дотриманням 
санітарних норм 

Аналіз 

Заходи (завдання) програми: 
1. Виготовлення проектно-кошторисної документації 
2. Проведення енергетичного аудиту в бюджетних закладах 
3. Реалізація енергоощадних заходів в установах бюджетної сфери 
Заходи завдань 1-2 здійснюється шляхом закупівлі товарів і послуг 

розпорядником коштів на підставі відкритих торгів, отримувачами коштів є 
контрагенти, з якими укладено відповідні угоди. 

.Згідно роз’яснення АМКУ від 05.10.2017 №35 такі заходи не є ДД, оскільки не 
виконуються третя і четверта умови ознак ДД - підтримка створює переваги для 
виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської 
діяльності; підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної 
конкуренції. 

Державна підтримка за всіма заходами завдання 3 може  містити  ознаки ДД 
 Під дію Закону: 

Не підпадють Всі заходи завдань 1-2 програми 
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Підпадають Всі заходи завдання 3 програми  
6 Програма енергозбереження для населення Львівщини на 2017-2020 роки 

Мета 
Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням області 

шляхом стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів 

Аналіз 

Реалізація заходів програми здійснюється шляхом сплати відсотків за надані 
фінансово-кредитними установами позики населенню на енергоощадні заходи.  

Згідно роз’яснення АМКУ від 05.10.2017 №35 дія Закону розповсюджується 
лише на державну підтримку суб’єктів господарювання, тобто на юридичних або 
фізичних осіб, що здійснюють діяльність з виробництва, реалізації, придбання 
товарів, іншу господарську діяльність і не поширюється на державну підтримку 
(субсидії) для фізичних осіб. 

 Під дію Закону 
Не підпадють Всі заходи програми 
Підпадають -  

7 Програма розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки 

Мета 
Створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти Львівської 

області 

Аналіз 

Заходи програми розділені на 3 програми: 
1. Інфраструктура освіти 
2. Зміст освіти 
3. Кадри, професійний розвиток, умови праці 
4. Управління освітньою галуззю області та її фінансування 
Заходи: (1.1.2-1.1.3, 1.1.5, 1.17) програми 1,  (2.2.2) програми 2, (3.1.3) 

програми 3. Кошти на реалізацію цих заходів передаються субвенціями у міські та 
районні відділи освіти, ОТГ.  

Відповідно роз’яснення, наведеного в розділі 1 цього дослідження така 
передача ресурсів з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня не є ДД. 
Відповідно, на ці діяльності не поширюється дія Закону. 

Заходи: (2.2.1) програми 2, (3.3.4-3.3.5) програми 3, (4.1.1) програми 4 
здійснюються шляхом закупівлі товарів і послуг розпорядником коштів на підставі 
відкритих торгів, отримувачами коштів є контрагенти, з якими укладено відповідні 
угоди. 

.Згідно роз’яснення АМКУ від 05.10.2017 №35 такі заходи не є ДД, оскільки не 
виконуються третя і четверта умови ознак ДД - підтримка створює переваги для 
виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської 
діяльності; підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної 
конкуренції. 

Заходи: (2.2.3-2.2.4) програми 2, (3.1.1, 3.1.3-3.1.5) програми 3 забезпечують 
адресне надання коштів обласного бюджету фізичним особам. 

Згідно роз’яснення АМКУ від 05.10.2017 №35 дія Закону розповсюджується 
лише на державну підтримку суб’єктів господарювання, тобто на юридичних або 
фізичних осіб, що здійснюють діяльність з виробництва, реалізації, придбання 
товарів, іншу господарську діяльність і не поширюється на державну підтримку 
(субсидії) для фізичних осіб. 

Державна підтримка за всіма заходами програм 1-3 може містити ознаки ДД 

 Під дію Закону 

Не підпадють 
Заходи: (1.1.2-1.1.3, 1.1.5, 1.1.7) програми 1,  (2.2.1-2.2.4) програми 2, (3.1.1, 

3.1.3-3.1.5, 3.3.4-3.3.5) програми 3 та (4.1.1) програми 4 

Підпадають Всі інші заходи програм 1-3 

8 Комплексна програма розвитку культури Львівщини на 2017-2020 роки  

Мета 

Основні цілі програми: 
 промоція культури через нові та традиційні форми культурної діяльності 
 національно-патріотичне виховання засобами культури 
 культурне розмаїття для жителів міст та сіл 
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 підтримка національного культурного продукту  
 інновації, нові креативні проекти 
 обміни/співпраця “Схід-Захід” 
 розвиток транскордонної співпраці/міжнародних проектів через співпрацю з 

українською діаспорою 
 промоція талантів Львівщини 
 відзначення державних та важливих ювілейних дат 

Аналіз 

Заходи програми розділені за 11 напрямами: 
1. Популяризація української мови і культури, історичної свідомості громадян в 

Україні та за кордоном 
2. Підтримка народних домів області 
3. Поповнення бібліотечних фондів та реалізація бібліотечних проектів 
4. Підтримка публічних заходів музеїв області 
5. Підтримка мистецьких шкіл області 
6. Підтримка мистецьких ініціатив 
7. Відзначення державних свят, ювілеїв, видатних подій загальнодержавного та 

регіонального рівня та вшанування видатних особистостей 
8. Підтримка видатних та творчих особистостей 
9. Підтримка установ та закладів культури обласного підпорядкування 
10. Вшанування сучасних героїв, визначних постатей та промоція історико-

культурних об’єктів 
11. Співфінансування проектів, що фінансуються за рахунок коштів міжнародної 

технічної допомоги (МТД) 
Заходи: (2.1.1) напряму 2. Кошти на реалізацію цих заходів передаються 

субвенціями у місцеві бюджети.  
Відповідно роз’яснення, наведеного в розділі 1 цього дослідження така 

передача ресурсів з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня не є ДД. 
Відповідно, на ці діяльності не поширюється дія Закону. 

Заходи: (1.1.3-1.1.6, 1.1.9-1.1.10) напряму 1, (2.1.2-2.1.3) напряму 2, всі заходи 
напрямів 3, 4, 5,6,7,10 здійснюються шляхом закупівлі товарів і послуг 
розпорядником коштів на підставі відкритих торгів, отримувачами коштів є 
контрагенти, з якими укладено відповідні угоди. 

.Згідно роз’яснення АМКУ від 05.10.2017 №35 такі заходи не є ДД, оскільки не 
виконуються третя і четверта умови ознак ДД - підтримка створює переваги для 
виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської 
діяльності; підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної 
конкуренції. 

Заходи: (1.1.1-1.1.2) напряму 1, (5.1.3) напряму 5, всі заходи напряму 8 
забезпечують адресне надання коштів обласного бюджету фізичним особам. 

Згідно роз’яснення АМКУ від 05.10.2017 №35 дія Закону розповсюджується 
лише на державну підтримку суб’єктів господарювання, тобто на юридичних або 
фізичних осіб, що здійснюють діяльність з виробництва, реалізації, придбання 
товарів, іншу господарську діяльність і не поширюється на державну підтримку 
(субсидії) для фізичних осіб. 

Державна підтримка за всіма заходами завдань (1,2,5,6,9,11) може містити 
ознаки ДД 

 Під дію Закону: 

Не підпадють 
Заходи: (1.1.1-1.1.6, 1.1.9-1.1.10) напряму 1, (2.1.1-2.1.3) напряму 2, всі заходи 

напрямів 3,4,5,6,7,8,10. 

Підпадають Всі інші заходи напрямів (1,2,9,11) 

9 
Регіональна програма сприяння розвитку інформаційного простору та 

громадянського суспільства у Львівській області 2018-2020  

Мета 
Розширення інформаційного простору як за рахунок збільшення можливостей 

доступу до каналів інформації, так і за рахунок підвищення якості інформації; 
розширення кола споживачів інформаційного продукту; реалізація заходів щодо 



40 
 

соціального захисту журналістів; забезпечення доступу до публічної інформації; 
сприяння діяльності видавничо-поліграфічної галузі; створення сприятливих умов, 
спрямованих на задоволення інтересів, захист прав і свобод людини й 
громадянина; подальше становлення громадянського суспільства; налагодження 
співпраці органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та 
інститутів громадянського суспільства для задоволення потреб розвитку області. 

Аналіз 

Заходи програми розділені за 8 завданнями: 
1. Сприяння розвитку інформаційного простору шляхом підтримки свободи слова 

в регіоні та розширення участі Львівської області в наповненні національного 
телерадіопростору 

2. Сприяння розвитку інформаційного простору шляхом підтримки періодичних 
видань області 

3. Сприяння розвитку книговидавничої галузі області шляхом підтримки місцевих 
видавців 

4. Підвищення повноти й оперативності інформування громадян області про 
діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування з 
актуальних питань життя регіону 

5. Забезпечення участі інститутів громадянського суспільства в процесах 
формування і реалізації державної, регіональної політики 

6. Налагодження ефективної взаємодії інститутів громадянського суспільства з 
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 

7. Сприяння становленню та розвитку мережі інститутів громадянського 
суспільства в багатоманітності їх форм 

8. Створення системи ресурсного забезпечення сталої діяльності інститутів 
громадянського суспільства 
Заходи: (3.4) завдання 3, (4.2-4.6) завдання 4, всі заходи завдань 5-7 

здійснюються шляхом закупівлі товарів і послуг розпорядником коштів на підставі 
відкритих торгів, отримувачами коштів є контрагенти, з якими укладено відповідні 
угоди. 

.Згідно роз’яснення АМКУ від 05.10.2017 №35 такі заходи не є ДД, оскільки не 
виконуються третя і четверта умови ознак ДД - підтримка створює переваги для 
виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської 
діяльності; підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної 
конкуренції. 

Державна підтримка за всіма заходами: 1-2; (3.1-3.3) завдання 3, (4.1) 
завдання 4, (8.1) завдання 8 може містити ознаки ДД 

 Під дію Закону: 
Не підпадють Заходи: (3.4) завдання 3, (4.2-4.6) завдання 4, всі заходи завдань 5-7  

Підпадають 
Всі заходи завдань 1-2; заходи (3.1-3.3) завдання 3, захід (4.1) завдання 4, 

захід (8.1) завдання 8. 

10 
Програма відновлення, збереження національної пам'яті та протокольних 

заходів у Львівській області 

Мета 
Відновлення та збереження національної пам’яті та проведення на належному 

рівні протокольних заходів ЛОДА та ЛОР. 

Аналіз 

Заходи програми розділені за 6 завданнями: 
1. Проведення заходів з нагоди державних свят 
2. Проведення заходів з нагоди знаменних дат місцевого значення 
3. Поширення соціальної реклами з відзначення святкових заходів 
4. Виплата обласної премії імені Героя України Степана Бандери 
5. Вшанування пам’яті визначних осіб, відзначення пам’ятних дат та пам’ятних 

місць за кордоном 
6. Проведення пошуку і впорядкування поховань українців за кордоном 

Всі заходи завдань 1-3 здійснюються шляхом закупівлі товарів і послуг 
розпорядником коштів на підставі відкритих торгів, отримувачами коштів є 
контрагенти, з якими укладено відповідні угоди. 
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.Згідно роз’яснення АМКУ від 05.10.2017 №35 такі заходи не є ДД, оскільки не 
виконуються третя і четверта умови ознак ДД - підтримка створює переваги для 
виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської 
діяльності; підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної 
конкуренції. 

Всі заходи завдання 4 забезпечують адресне надання коштів обласного 
бюджету фізичним особам. 

Згідно роз’яснення АМКУ від 05.10.2017 №35 дія Закону розповсюджується 
лише на державну підтримку суб’єктів господарювання, тобто на юридичних або 
фізичних осіб, що здійснюють діяльність з виробництва, реалізації, придбання 
товарів, іншу господарську діяльність і не поширюється на державну підтримку 
(субсидії) для фізичних осіб. 

Всі заходи завдання 5 орієнтовані на вшанування пам’яті визначних осіб, 
відзначення пам’ятних дат та пам’ятних місць за кордоном. Кошти для їх 
проведення передаються товариствам «Надсяння», «Закерзоння», «Холмщина», які 
зафіксовані в реєстрі неприбуткових організацій і не ведуть господарської 
діяльності. 

Згідно роз’яснення АМКУ від 05.10.2017 №35 такі заходи не є ДД, оскільки не 
виконуються третя і четверта умови ознак ДД - підтримка створює переваги для 
виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської 
діяльності; підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної 
конкуренції. 

Всі заходи завдання 6 орієнтовані на проведення пошуку і впорядкування 
поховань українців за кордоном. Кошти для їх проведення передаються КП ЛОР 
«Доля», яке являється суб’єктом господарювання. 

Відповідно, державна підтримка КП ЛОР «Доля» може  містити  ознаки ДД.  

 Під дію Закону: 

Не підпадють Всі заходи завдань 1-5  

Підпадають Всі заходи завдання 6 

11 
Комплексна програма надання медичної допомоги мешканцям Львівської 

області 2018 -2020  

Мета 

Реалізація державної політики: щодо забезпечення медичною допомогою  
хворих нефрологічного профілю, з легеневою гіпертензією,з серцево-судинними 
захворюваннями, ревматологічних хворих, хворих з офтальмологічною патологією, 
на хворобу Паркінсона, з розсіяним склерозом, на первинні імунодефіцити, хворих 
із захворюванням опори та руху; щодо: протидії ВІЛ-інфекції СНІДу, донорства 
крові,  діагностики, лікування та реабілітації осіб, які постраждали внаслідок (під 
час) Революції Гідності та антитерористичної операції; забезпечення лікарськими 
засобами хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, гемофілію, множинну мієлому, 
вагітних жінок у критичних станах та недоношених новонароджених дітей, 
забезпечення медикаментами та ліеквальним харчуванням  дітей-інвалідів, 
забезпечення функціонування дитячого мобільного хоспіса, надання медичної 
допомоги хворим на злоякісні новоутворення, забезпечення безпеки пацієнтів та 
медичного персоналу, в частині належної технічної експлуатації ліфтів, пожежної 
безпеки, пожежної охоронної організації, впровадження захисту деревини 
горищних приміщень, забезпечення розвитку служби екстреної медичної допомоги 
області в частині придбання автомобілів ШМД, оснащення сучасним медичним 
обладнанням дорослих і дитячих стаціонарів, забезпечення співфінансування 
проектів міжнародної-технічної допомоги 

Аналіз 

Заходи програми розділені за 6 програмами: 
1. Надання медичної допомоги дорослому населенню 
2. Забезпечення дітей-інвалідів і дітей з важкими інтоксикаціями медичними 

препаратами, виробами медичного призначення та дезіноксикаційною терапією 
3. Покращення медичної допомоги хворим з онкологічними захворюваннями 
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4. Безпека пацієнтів та медичного персоналу в частині забезпечення належної 
технічної  експлуатації ліфтів та забезпечення пожежної безпеки 

5. Розвиток служби екстреної медичної допомоги області 
6. Співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги 

Всі заходи завдань 1-3 забезпечують адресне надання коштів обласного 
бюджету фізичним особам. 

Згідно роз’яснення АМКУ №35 від 05.10.2017 дія Закону розповсюджується 
лише на державну підтримку суб’єктів господарювання, тобто на юридичних або 
фізичних осіб, що здійснюють діяльність з виробництва, реалізації, придбання 
товарів, іншу господарську діяльність і не поширюється на державну підтримку 
(субсидії) для фізичних осіб. 

Державна підтримка за всіма заходами завдань 4-7 може  містити  ознаки ДД  

 Під дію Закону: 

Не підпадють Всі заходи завдань 1-3  

Підпадають Всі заходи завдань 4-7 

12 
Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян 

Львівської області на 2018-2020 роки 

Мета 

Забезпечення реалізації прав і задоволення потреб соціально вразливих верств 
населення області нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх 
життєдіяльності, створення фінансових, організаційно-правових і технічних 
механізмів для забезпечення комфортного соціального клімату й досягнення 
позитивних зрушень щодо рівня та якості життя населення на основі ефективного 
використання бюджетних ресурсів області 

Аналіз 

Заходи програми розділені за 5 завданнями: 
1. Надання та виплата допомог і компенсацій 
2. Фінансова підтримка  громадських та благодійних організацій, діяльність яких 

має соціальну спрямованість 
3. Соціальне обслуговування та підтримка осіб з особливими потребами 
4. Заходи соціального спрямування 
5. Компенсація пільгового перевезення окремих категорій громадян 

Всі заходи завдань 1, 3 забезпечують адресне надання коштів обласного 
бюджету фізичним особам. 

Згідно роз’яснення АМКУ від 05.10.2017 №35 дія Закону розповсюджується 
лише на державну підтримку суб’єктів господарювання, тобто на юридичних або 
фізичних осіб, що здійснюють діяльність з виробництва, реалізації, придбання 
товарів, іншу господарську діяльність і не поширюється на державну підтримку 
(субсидії) для фізичних осіб. 

Всі заходи завдання 4 орієнтовані на забезпечення поінформованості 
населення з питань соціального захисту (виготовлення поліграфічної продукції з 
соціальних питань - буклети, інформаційні листівки, методичні матеріали, 
проведення заходів щодо відзначення визначних дат) шляхом закупівлі товарів і 
послуг розпорядником коштів на підставі відкритих торгів, отримувачами коштів є 
контрагенти, з якими укладено відповідні угоди. 

.Згідно роз’яснення АМКУ від 05.10.2017 №35 такі заходи не є ДД, оскільки не 
виконуються третя і четверта умови ознак ДД - підтримка створює переваги для 
виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської 
діяльності; підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної 
конкуренції. 

Заходи завдання 5 в частині пільгового перевезення окремих категорій 
громадян автомобільним транспортом проводиться у вигляді субвенції з 
обласного бюджету районним, міським (міст обласного значення)  бюджетам, 
окрім міста Львова. 

Відповідно роз’яснення, наведеного в розділі 1 цього дослідження така 
передача ресурсів з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня не є ДД. 
Відповідно, на ці діяльності не поширюється дія Закону. 



43 
 

Державна підтримка за всіма заходами завдань 2 та завдання 5 в частині 
пільгового перевезення окремих категорій громадян залізничним транспортом 
може містити  ознаки ДД  

 Під дію Закону: 
Не підпадють Всі заходи завдань 1,3.4  

Підпадають 
Всі заходи завдань 2 та завдання 5 в частині пільгового перевезення окремих 

категорій громадян залізничним транспортом 

13 
Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО та їхніх родин, а 

також родин Героїв Небесної Сотні на 2018-2020 роки 

Мета 
Покращення матеріального стану учасників АТО (ООС) та їх родин, а також 

родин загиблих військовослужбовців та Героїв Небесної Сотні 

Аналіз 

Всі заходи програми забезпечують адресне надання коштів обласного бюджету 
фізичним особам. 

Згідно роз’яснення АМКУ від 05.10.2017 №35 дія Закону розповсюджується 
лише на державну підтримку суб’єктів господарювання, тобто на юридичних або 
фізичних осіб, що здійснюють діяльність з виробництва, реалізації, придбання 
товарів, іншу господарську діяльність і не поширюється на державну підтримку 
(субсидії) для фізичних осіб. 

 Під дію Закону: 

Не підпадють Всі заходи програми  

Підпадають - 

14 Програма "Питна вода" на 2012-2020 роки  у Львівській області  
Мета Забезпечення населення якісним водопостачанням 

Аналіз 

Всі заходи програми орієнтовані на будівництво, реконструкцію систем 
водопостачання  в населених пунктах Львівської області. 

Згідно роз’яснення АМКУ від 28.02.2018 №2 під визначення поняття «об’єкт 
інфраструктури» підпадає будь-який об’єкт, який знаходиться в державній чи 
приватній власності та надає або розподіляє послуги в інтересах населення такі, 
як водопостачання та водовідведення. Управління системами водопостачання та 
водовідведення (мережі водопостачання та водовідведення включають 
інфраструктуру для розподілу води та транспортування стічних вод) вважається 
комерційною діяльністю.  

Водночас будівництво комплексних систем водопостачання та водовідведення, 
як таке, у більшості випадків відповідає умовам, передбаченим пунктом 211 
Повідомлення Єврокомісії, а відтак, його фінансування не впливає на торгівлю між 
державами і не спотворює конкуренцію. Щоб фінансування певного проекту в 
повному обсязі не підпадало під правила державної допомоги, держава має 
забезпечити виконання умов ненадання перехресного субсидіювання. 

Таким чином державна підтримка всіх заходів програми не є ДД 
 Під дію Закону: 

Не підпадють Всі заходи програми 
Підпадають - 

15 Програма вивезення твердих побутових відходів  

Мета 
Налагодження ефективної системи поводження з твердими побутовими 

відходами, забезпечення систематичного та безперебійного вивезення ТПВ з м. 
Львова. 

Аналіз 
Всі заходи програми згідно роз’яснення АМКУ від 20.03.2018 №4 підпадають 

під визначення послуг загального економічного інтересу (ПЗЕІ). 
Таким чином державна підтримка всіх заходів програми не є ДД 

 Під дію Закону: 
Не підпадють Всі заходи програми  
Підпадають - 

16 
Програма зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на 

2018 -2020 роки  
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Мета 
Будівництво та реконструкція об’єктів зовнішнього освітлення населених 

пунктів 

Аналіз 

Заходи програми включають 2 завдання: 
1. Реконструкція та будівництво об’єктів зовнішнього освітлення 
2. Виготовлення ПКД на електрифікацію житлових кварталів забудови для 

учасників АТО, родин загиблих та внутрішньопереміщених осіб у нас.пункт 
області 

Для виконання заходів розпорядником коштів (департамент розвитку та 
експлуатації житлово-комунального господарства ЛОДА) надано кошти 
контрагентам - безпосереднім отримувачам коштів на підставі проведених 
відкритих торгів та укладених угод на закупівлю або виконання робіт. 

З огляду на те, що категорія «зовнішнє освітлення» не підпадає під визначення 
«ПЗЕІ» та «Об’єкти інфраструктури» державна підтримка всіх заходів завдань 1-2 
програми 
може містити  ознаки ДД 

 Під дію Закону: 
Не підпадють -  
Підпадають Всі заходи завдань 1-2 програми 

17 Програма газифікації населених пунктів Львівської області на 2018-2020 роки   
Мета Добудова підвідних газопроводів, забезпечення населення газопостачанням 

Аналіз 

Всі заходи програми орієнтовані на будівництво підвідних газопроводів до 
населених пунктів області, першочергово з будівельною готовністю понад 50 %. 

Згідно Постанови КМУ від 23.05.2018 № 420 до послуг, що становлять 
загальний економічний інтерес (ПЗЕІ) належать, зокрема послуги постачання 
природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, 
що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та 
послуги постачальника «останньої надії».  

Згідно роз’яснення АМКУ від 20.03.2018 № 4-рр/дд щодо надання ПЗЕІ дія 
Закону не поширюється на підтримку господарської діяльності, пов’язаної з 
наданням ПЗЕІ, у частині компенсації обґрунтованих витрат на надання таких 
послуг відповідно до частини другої статті 3 Закону. 

Таким чином державна підтримка всіх заходів програми не є ДД 
 Під дію Закону: 

Не підпадють Всі заходи програми 
Підпадають - 

18 
Комплексна програма підтримки та розвитку агропромислового комплексу 

Львівської області 

Мета 

Створити передумови стабільного динамічного розвитку виробництва 
конкурентоспроможної продукції сільського господарства та переробної сфери 
малими суб’єктами господарювання та особистими селянськими господарствами 
для розбудови ефективної економіки села, як передумови формування 
самодостатніх територіальних сільських громад за запровадження засад сталого 
сільського розвитку 

Аналіз 

Заходи програми розділені на 4 завдання: 
1. Фінансова підтримка суб’єктів господарювання агропромислового комплексу, 

фізичних осіб шляхом компенсації відсотків за кредитами (позиками), 
залученими у банківських установах чи кредитних спілках  в національній 
валюті 

2. Фінансова підтримка суб’єктів господарювання агропромислового комплексу 
на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів 

3. Фінансова підтримка сільськогосподарських кооперативів у вигляді часткового 
відшкодування витрат на придбання посадкового матеріалу малини 

4. Фінансова підтримка суб’єктів господарювання в галузі сільського 
господарства у вигляді дотацій на площу угідь, на яких проводитимуться 
заходи із збереження та відтворення родючості грунтів 
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Згідно роз’яснення АМКУ №1 від 04.01.2018 щодо відшкодування витрат, 
пов’язаних із виробництвом сільськогосподарської продукції  дія Закону не 
поширюється на підтримку у сфері сільськогосподарського виробництва та 
рибальства, яка надається виробникам сільськогосподарської продукції, окрім 
виробників підакцизних товарів та виробників органічних добрив (гною, перегною, 
пташиного посліду, а також полови, бадилля тощо), суміші органічних та 
мінеральних добрив, у яких частка органічних добрив становить більше 50 
відсотків загальної ваги таких сумішей, а також усього біологічного палива та 
енергії, отриманих при переробці та утилізації сільськогосподарської продукції 
(товарів) та їх відходів (біогаз, біодизель, етанол, тверде біопаливо, у виробництві 
якого була використана сільськогосподарська продукція (її відходи) в розмірі 
більше 50 відсотків від усієї використаної продукції, електрична енергія, пар, 
гаряча вода тощо)  

Таким чином державна підтримка всіх заходів програми не підпадає під дію 
Закону  

 Під дію Закону: 
Не підпадють Всі заходи програми  
Підпадають - 

19 Обласна цільова програма "Спортивний майданчик" на 2017-2021 роки  

Мета 

Зміцнення здоров’я населення шляхом створення умов для організації занять 
фізичною культурою і спортом у місцях проживання, масового відпочинку та 
навчання, формування серед населення навичок ведення здорового способу 
життя, зокрема облаштування сучасних тренажерних майданчиків і майданчиків зі 
штучним покриттям («штучна трава», «наливне» покриття). 

Аналіз 

Всі заходи програми поділені на 4 завдання: 
1. Облаштування спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням 
2. Облаштування спортивних майданчиків зі штучним покриттям 
3. Облаштування спортивних майданчиків з наливним покриттям 
4. Заміна штучного покриття,  термін експлуатації якого перевищив 10 років 
Для виконання заходів розпорядником коштів (управління фізичної культури та 

спорту ЛОДА) надано кошти контрагентам - безпосереднім отримувачам коштів на 
підставі проведених відкритих торгів та укладених угод на закупівлю або 
виконання робіт. 

З огляду на те, що категорія «спортивні майданчики» не підпадає під 
визначення «ПЗЕІ» та «Об’єкти інфраструктури» державна підтримка всіх заходів 
завдань 1-4 програми може містити  ознаки ДД 

 Під дію Закону: 
Не підпадють -  
Підпадають Всі заходи програми 

20 Обласна програма "Молодь Львівщини" на 2016-2020 роки 

Мета 

Забезпечення органами, що реалізовують молодіжну політику комплексної, 
послідовної та взаємоузгодженої діяльності громадських об'єднань, що 
представляють інтереси молоді, у справі формування та реалізації державної 
молодіжної політики, створення соціально-економічних, політичних, організаційних, 
правових умов для стимулювання освіти, зайнятості, ініціатив, творчості та 
інноваційної діяльності молоді на 2016-2020 роки 

Аналіз 

Всі заходи програми поділені на 6 завдань: 
1. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді 
2. Утвердження громадянської свідомості й активної громадянської позиції 

дітей та молоді, у тому числі для молоді з числа внутрішньо переміщених 
осіб 

3. Поширення серед дітей та молоді здорового та безпечного способу життя 
4. Розвиток неформальної освіти, створення умов та здійснення заходів, 

спрямованих на забезпечення первинної і вторинної зайнятості та 
самозайнятості молоді у процесі співпраці вітчизняних і міжнародних 
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громадських об’єднань, роботодавців, органів державної влади та місцевого 
самоврядування 

5. Сприяння інтеграції української молоді в європейське молодіжне 
співтовариство 

6. Організаційне та ресурсне забезпечення діяльності молодіжних та дитячих 
громадських організацій 

Кошти всіх 6 завдань програми передаються громадським організаціям, у тому 
числі на конкурсних засадах для реалізації заходів. Всі громадські організації 
зафіксовані в реєстрі неприбуткових організацій і не ведуть господарської 
діяльності. 

Згідно Роз’яснення АМКУ від 05.10.2017 такі заходи не є ДД, оскільки не 
виконуються третя і четверта умови ознак ДД - підтримка створює переваги для 
виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської 
діяльності; підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної 
конкуренції. 

 Під дію Закону: 
Не підпадють Всі заходи програми 

Підпадають - 

21 
Регіональна програма забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх числа у Львівській області на 2018-2020 роки 

Мета 

Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
та осіб з їх числа, за рахунок: придбання житла у введених в експлуатацію 
багатоквартирних житлових будинках з первинного та вторинного ринків; 
придбання житлових будинків, що перебувають у власності фізичних, юридичних 
осіб, та земельних ділянок, на яких вони розміщені; реконструкції (ремонту) житла». 

Аналіз 

Підґрунтям для розрахунку коштів, необхідних на придбання житла, є кількість 
дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, яких 
необхідно забезпечити житлом, а також прогнозні показники опосередкованої 
вартості спорудження житла за регіонами України на 2018 рік (12001 грн за 1 кв. 
м у Львівській області). Вартість житла  не повинна перевищувати чинні показники 
опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, установлені 
відповідними наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України на 2019 – 2020 роки 

Всі заходи програми забезпечують адресне надання коштів обласного бюджету 
фізичним особам. 

Згідно роз’яснення АМКУ від 05.10.2017 №35 дія Закону розповсюджується 
лише на державну підтримку суб’єктів господарювання, тобто на юридичних або 
фізичних осіб, що здійснюють діяльність з виробництва, реалізації, придбання 
товарів, іншу господарську діяльність і не поширюється на державну підтримку 
(субсидії) для фізичних осіб. 

 Під дію Закону: 

Не підпадють Всі заходи програми  

Підпадають - 

22 
Комплексна програма цивільного захисту та сприяння матеріально-технічному 

забезпеченню окремих військових формувань, дислокованих на території 
Львівської області 2018 – 2020  

Мета 

Всі заходи програми поділені на 6 завдань: 
1. Покращення технічного оснащення державних пожежно-рятувальних 

підрозділів ГУ ДСНС України у Львівській області 
2. Створення Львівського регіонального резерву матеріально-технічних 

ресурсів 
3. Забезпечення готовності систем оповіщення і зв’язку цивільного захисту 

області 
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4. Сприяння матеріально-технічному забезпеченню військових частин 
5. Організація рятування на водах Львівської області 
6. Забезпечення підрозділів територіальної оборони Львівської області 

засобами зв’язку при їх приведенні в готовність до виконання завдань за 
призначенням 

Аналіз 

Пунктом 14 частини першої статті 1 Закону передбачено, що ПЗЕІ - послуги, 
пов’язані із задоволенням особливо важливих загальних потреб громадян, що не 
можуть надаватися на комерційній основі без державної підтримки. Перелік послуг 
ПЗЕІ затверджений Постановами Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 та від 
27.12.2018.  

Всі вищеозначені заходи програми не підпадають під визначення «ПЗЕІ», 
відповідно державна підтримка всіх заходів завдань 1-6 програми може містити  
ознаки ДД 

 Під дію Закону: 
Не підпадють -  
Підпадають Всі заходи програми 

23 Програма підтримки правоохоронних органів на 2018-2020 роки  

Мета 
Підвищення рівня  забезпечення публічного порядку, публічної безпеки та 

протидії злочинності на території Львівської області; протидія тероризму у 
Львівській області; підтримка установ виконання покарань. 

Аналіз 

Всі заходи програми поділені на 3 завдання: 
1. Підвищення ефективності реалізації єдиної державної політики у сфері 

виконання кримінальних покарань в установах виконання покарань у 
Львівській області 

2. Визначення превентивних заходів, спрямованих на посилення захисту 
життя і здоров’я людей, громадської безпеки, охорони особливо важливих 
об'єктів та недопущення проявів тероризму в області 

3. Забезпечення належного реагування підрозділів Головного управління 
національної поліції (ГУНП) у Львівській області на звернення громадян 

Заходи завдань 1-3. Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції» органи адміністративно-господарського управління та 
контролю, а також юридичні особи, що діють від їх імені, уповноважені 
розпоряджатися ресурсами держави чи місцевими ресурсами і ініціюють та/або 
надають ДД в частині виконання ними функцій управління або контролю в межах 
делегованих їм повноважень органів влади чи органів місцевого самоврядування 
не є суб'єктами господарювання. 

На практиці це демонструє рішення АМКУ від 17.04.2018 №199-р щодо 
державної підтримки КП  «Муніципальна варта». Подібна підтримка не являється 
ДД  з огляду на те, що: «КП  «Муніципальна варта» делеговано повноваження 
Виконавчого комітету Чернігівської міської ради в частині виконання завдань 
щодо здійснення контролю. КП є органом адміністративно-господарського 
управління та контролю і не є суб’єктом господарювання» 

Таким чином державна підтримка всіх заходів 1-3 програми не підпадає під 
дію Закону 

 Під дію Закону: 
Не підпадють Всі заходи завдань 1-3 програми 
Підпадають - 

24 
Програма розвитку лісового господарства Львівської області на 2017 - 2021 

роки  

Мета 
Визначення основних напрямів збалансованого розвитку лісового господарства 

області, спрямованих на посилення екологічних, соціальних та економічних 
функцій, охорону і захист лісів, їх раціональне використання та відтворення. 

Аналіз 
Всі заходи програми поділені на 2 завдання: 
1. Створення лісових культур 
2. Вирощування садивного матеріалу для лісовідновлення 
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Згідно Розпорядження голови Львівської ОДА «Про порядок використання 
коштів обласного бюджету на виконання заходів обласної цільової Програми 
розвитку лісового господарства Львівської області на 2017 – 2021 роки» 
фінансування заходу 1 здійснюється у вигляді субвенцій відповідним районним 
бюджетам, які, в свою чергу укладають з державними лісогосподарськими 
підприємствами та установами і дочірніми лісогосподарськими підприємствами 
ОКС ЛГП «Галсільліс» договори на фінансування заходів зі створення лісових 
культур. 

Відповідно роз’яснення, наведеного в розділі 1 цього дослідження така 
передача ресурсів з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня не є ДД. 
Відповідно, на ці діяльності не поширюється дія Закону. 

Державна підтримка завдання 2 розподіляється на 2 частини. Згідно 
Розпорядження голови Львівської ОДА «Про порядок використання коштів 
обласного бюджету на виконання заходів обласної цільової Програми розвитку 
лісового господарства Львівської області на 2017 – 2021 роки» фінансування 
заходу 2.1 здійснюється у вигляді субвенцій відповідним районним бюджетам 

Відповідно роз’яснення, наведеного в розділі 1 цього дослідження така 
передача ресурсів з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня не є ДД. 
Відповідно, на ці діяльності не поширюється дія Закону. 

В частині заходу 2.2 наявна державна підтримки державному підприємству 
«Львівський лісовий селекційно – насіннєвий центр» безпосередньо із обласного 
бюджету. Діяльність «Вирощування садивного матеріалу для лісовідновлення» не 
підпадає під визначення «ПЗЕІ», відповідно державна підтримка заходу 2.2 
програми може містити  ознаки ДД 

 Під дію Закону: 
Не підпадють Заходи: (1) завдання 1, (2.1) завдання 2 
Підпадають Заходи: (2.2) завдання 2 

25 
Програма охорони навколишнього природного середовища на 2016 – 2020 

роки 

Мета 
Реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення 

стану навколишнього природного середовища на території області. 

Аналіз 

Заходи програми розділені на 8 завдань: 
1. Розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та 

ландшафтного різноманіття 
2. Еколого-просвітницька діяльність 
3. Організація системи екологічного моніторингу та інформаційного 

забезпечення природоохоронної діяльності 
4. Зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у 

водні об’єкти та поліпшення екологічного стану поверхневих вод басейнів 
рік Дністер, Західний Буг, Сян, Дніпро та ін 

5. Вирішення основних проблем, пов’язаних з екологічно безпечним збором,  
зберіганням, утилізацією, переробкою та захороненням твердих побутових і 
промислових відходів 

6. Охорона і раціональне використання земель 
7. Спів фінансування проектів міжнародної технічної допомоги (МТД) та 

інвестицій 
8. Забезпечення діяльності регіональних ландшафтних парків 
Заходи завдань 2-3, 6: орієнтовані на проведення публічних та управлінських 

заходів департаментом екології та природних ресурсів ЛОДА, що належить до 
виконання ним функцій управління та контролю. Ці заходи здійснюються шляхом 
закупівлі товарів і послуг розпорядником коштів на підставі відкритих торгів, 
отримувачами коштів є контрагенти, з якими укладено відповідні угоди. 

.Згідно роз’яснення АМКУ від 05.10.2017 №35 такі заходи не є ДД, оскільки не 
виконуються третя і четверта умови ознак ДД - підтримка створює переваги для 
виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської 
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діяльності; підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної 
конкуренції. 

Заходи завдань: 1,4,5,. Відповідно до пункту 2 частини другої статті 3 Закону 
дія цього Закону не поширюється на підтримку господарської діяльності, 
пов’язаної з наданням послуг, що становлять загальний економічний інтерес 
(ПЗЕІ). 

Всі заходи завдань 7-8 можуть  містити  ознаки державної допомоги 
 Під дію Закону: 

Не підпадють Всі заходи завдань 1-6 
Підпадають Всі заходи завдань 7-8 програми 

26 
Програма розвитку та утримання мережі автомобільних доріг, організації та 

безпеки дорожнього руху на 2018-2020 роки  

Мета 

Зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод, ступеня 
тяжкості наслідків ДТП для учасників дорожнього руху, забезпечення ефективного 
функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг і проведення робіт з 
будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг Львівщини/ 

Аналіз 

Заходи програми розділені на 3 завдання: 
1. Проведення робіт з будівництва, реконстукції, ремонту та утримання доріг 

загального користування і штучних споруд на них, а також 
співфінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 
доріг загального користування, фінансування яких буде проводитися за 
рахунок коштів державного бюджету 

2. Проведення робіт з будівництва, реконстукції, ремонту та утримання доріг 
загального користування і штучних споруд на них, а також окремих 
об’єктів доріг комунальної власності у населених пунктах за умови 
співфінансування  з місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених 
законодавством, які у рівних частинах розділяються між територіальними 
одиницями (районами області) 

3. Проведення робіт з освітлення пішохідних переходів та аварійно 
небезпечних ділянок на дорогах загального користування, встановлення 
світлофорних об’єктів, влаштування відеонагляду на автомобільних 
дорогах, облаштування місць здійснення габаритно-вагового контролю та 
виконання інших заходів спрямовані на зменшення дорожньо-
транспортних пригод, а також співфінансування заходів з безпеки 
дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування, 
фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів державного 
бюджету 

 Всі заходи завдань 1-3. Відповідно до пункту 2 частини другої статті 3 Закону 
- дія Закону не поширюється на підтримку господарської діяльності, пов’язаної з 
інвестуванням в об’єкти інфраструктури із застосуванням процедур державних 
закупівель.  

Відповідно до роз’яснення АМКУ від 28.02.2018 №2 до об’єктів інфраструктури 
відносяться дорожнє покриття та дорожня інфраструктура.  

 Під дію Закону: 
Не підпадють Всі заходи завдань 1-3 
Підпадають - 

27 
Програма комплексного розвитку території Львівської області на 2016-2020 

роки 

Мета 
Послідовне, протягом 2016-2020 років, розроблення містобудівної, 

землевпорядної документації, забезпечення функціонування служби 
містобудівного кадастру та розвиток земельних відносин у Львівській області 

Аналіз 

Заходи Програми розділені на 5 завдань: 
1. Розвиток земельних відносин (інвентаризація земель, нормативна грошова 

оцінка земель) 
2. Виготовлення містобудівної документації 
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3. Виготовлення землевпорядної документації 
4. Ведення містобудівного кадастру 
5. Придбання обладнання для облаштування робочих місць адміністраторів 

містобудівного кадастру 
Всі заходи завдань 1-3 програми. Кошти на ці заходи передаються до бюджетів 

органів місцевого самоврядування та районних держадміністрацій.  
Відповідно роз’яснення, наведеного в розділі 1 цього дослідження така 

передача ресурсів з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня не є ДД. 
Відповідно, на ці діяльності не поширюється дія Закону. 

Всі заходи завдань 4-5 програми. орієнтовані на проведення управлінських 
заходів департаментом архітектури та розвитку містобудування ЛОДА, що 
належить до виконання ним функцій управління та контролю. Ці заходи 
здійснюються шляхом закупівлі товарів і послуг розпорядником коштів на підставі 
відкритих торгів, отримувачами коштів є контрагенти, з якими укладено відповідні 
угоди. 

.Згідно роз’яснення АМКУ від 05.10.2017 №35 такі заходи не є ДД, оскільки не 
виконуються третя і четверта умови ознак ДД - підтримка створює переваги для 
виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської 
діяльності; підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної 
конкуренції. 

 Під дію Закону: 
Не підпадють Всі заходи завдань 1-5 програми 
Підпадають - 

28 
 Комплексна програма надання житлових кредитів окремим категоріям 

громадян у Львівській області на 2018-2020 роки  

Мета 

Створення й покращення  належних умов з метою розв’язання житлової 
проблеми громадян області, а також, учасників антитерористичної операції та 
членів їх сімей, ряду інших пільгових категорій, які першочергово/позачергово 
потребують покращення житлових умов. 

Аналіз 

Заходи Програми розділені на 2 завдання:  
1. Підтримка індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім»; 
2. Забезпечення молоді житлом у Львівській області. 
Всі заходи завдань 1-2 програми забезпечують адресне надання коштів 

обласного бюджету фізичним особам. 
Згідно роз’яснення АМКУ №35 від 05.10.2017 дія Закону розповсюджується 

лише на державну підтримку суб’єктів господарювання, тобто на юридичних або 
фізичних осіб, що здійснюють діяльність з виробництва, реалізації, придбання 
товарів, іншу господарську діяльність і не поширюється на державну підтримку 
(субсидії) для фізичних осіб. 

 Під дію Закону: 

Не підпадють Всі заходи завдань 1-2 програми 

Підпадають - 

29 
Охорона і збереження культурної спадщини Львівської області на 2016-2018 

роки 

Мета 
Формування пам’яткоохоронної політики, збереження і популяризація пам’яток 

культурної спадщини області 
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Аналіз 

Всі заходи програми розділені на 9 завдань: 
1. Проведення комплексу першочергових протиаварійних та ремонтно-

реставраційних робіт на пам’ятках культурної спадщини 
2. Проведення досліджень, вивчення та впорядкування історичних кладовищ, 

поховань та меморіалів 
3. Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій 
4. Встановлення пам’ятних знаків загиблим воїнам УПА, Січовим Стрільцям та 

учасникам національно-визвольних змагань 
5. Проведення суцільного археологічного обстеження території області 

«Археологічний кадастр Львівської області» 
6. Популяризація історико-культурної спадщини  області 
7. Комплекс робіт на пам’ятках дерев’яної сакральної архітектури, які внесені 

до списку  Світової спадщини ЮНЕСКО, у тому числі, виготовлення ПКД 
8. Виготовлення ПКД для пам'яток дерев'яної сакральної архітектури 
9. Проекти, що реалізуються на території Львівської області із залученням 

Міжнародної Технічної Допомоги (МТД) 
Всі заходи завдань 5-6 програми орієнтовані на проведення управлінських 

заходів департаментом архітектури та розвитку містобудування ЛОДА, що 
належить до виконання ним функцій управління та контролю. Ці заходи 
здійснюються шляхом закупівлі товарів і послуг розпорядником коштів на підставі 
відкритих торгів, отримувачами коштів є контрагенти, з якими укладено відповідні 
угоди. 

.Згідно Роз’яснення АМКУ від 05.10.2017 такі заходи не є ДД, оскільки не 
виконуються третя і четверта умови ознак ДД - підтримка створює переваги для 
виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської 
діяльності; підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної 
конкуренції. 

Всі заходи завдань 1-3, 7-9 програми можуть  містити  ознаки державної 
допомоги 

 Під дію Закону: 
Не підпадють Всі заходи завдань 5-6 програми 
Підпадають Всі заходи завдань 1-4, 7-9 програми 

30 
Програма розвитку туризму,  курортів і рекреації  у Львівській області на 2018-

2020 роки  

Мета 

Забезпечення сталого і стійкого розвитку туристичної, курортної та 
рекреаційної галузі Львівської області, створення конкурентоспроможного на 
національному й міжнародному ринках якісного туристичного продукту, який 
давав би змогу задовольнити потреби як вітчизняних, так і іноземних туристів. 

Аналіз 

Всі заходи Програми розділені на 7 завдань: 
1. Формування та утвердження позитивного іміджу Львівщини як туристичної 

дестинації. 
2. Підвищення якості регіонального туристичного продукту. 
3. Збереження, відновлення й раціональне використання рекреаційних 

ресурсів 
4. Управління людськими ресурсами у сфері туризму, курортів і рекреації, 

підвищення професійного рівня працівників туристично-рекреаційної сфери.  
5. Гарантування безпеки для туристів.  
6. Ефективне міжнародне співробітництво й обмін досвідом у сфері туризму, 

курортів і рекреації. 
7. Співфінансування проектів, що реалізуються на території Львівської області 

із залученням міжнародної технічної допомоги. 
Всі заходи завдань 1-2,4-6 програми спрямовані на забезпечення 

протокольних заходів, візитів делегацій, проведення зустрічей, семінарів, 
конференцій, промоцію області, навчання персоналу тощо. що належить до 
виконання ним функцій управління та контролю. Ці заходи здійснюються шляхом 
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закупівлі товарів і послуг розпорядником коштів на підставі відкритих торгів, 
отримувачами коштів є контрагенти, з якими укладено відповідні угоди. 

.Згідно роз’яснення АМКУ від 05.10.2017 №35 такі заходи не є ДД, оскільки не 
виконуються третя і четверта умови ознак ДД - підтримка створює переваги для 
виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської 
діяльності; підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної 
конкуренції. 

Всі заходи завдань 3, 7 програми можуть  містити  ознаки державної допомоги 

 Під дію Закону: 

Не підпадють Всі заходи завдань 1-2,4-6 програми 

Підпадають Всі заходи завдань 3, 7 програми 

31 Програма підтримки  органів державної влади на 2018 рік  

Мета 
Покращення матеріально-технічного забезпечення, підвищення ефективності 

роботи облдержадміністрації та її структурних підрозділів, поліпшення якості 
надання адміністративних та управлінських послуг громадянам 

Аналіз 

Всі заходи програми розділені на 2 завдання: 
1. Забезпечення матеріальної підтримки працівників 
2. Матеріально-технічне забезпечення облдержадміністрації та структурних 

підрозділів 
Заходи завдання 1 забезпечують виплату премії працівникам ОДА та 

структурним підрозділам, адресне надання коштів обласного бюджету фізичним 
особам. 

Згідно роз’яснення АМКУ №35 від 05.10.2017 дія Закону розповсюджується 
лише на державну підтримку суб’єктів господарювання, тобто на юридичних або 
фізичних осіб, що здійснюють діяльність з виробництва, реалізації, придбання 
товарів, іншу господарську діяльність і не поширюється на державну підтримку 
(субсидії) для фізичних осіб. 

Заходи завдання 2 орієнтовані на забезпечення функцій управління та 
контролю ЛОДА. Ці заходи здійснюються шляхом закупівлі товарів і послуг 
розпорядником коштів на підставі відкритих торгів, отримувачами коштів є 
контрагенти, з якими укладено відповідні угоди. 

.Згідно Роз’яснення АМКУ від 05.10.2017 такі заходи не є ДД, оскільки не 
виконуються третя і четверта умови ознак ДД - підтримка створює переваги для 
виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської 
діяльності; підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної 
конкуренції. 

 Під дію Закону: 

Не підпадють Всі заходи завдань 1-2 програми 

Підпадають - 

32 
Програма підтримки співробітництва територіальних громад у Львівській 

області 

Мета 

Забезпечення соціально-економічного розвитку територіальних громад 
Львівської області із застосуванням механізму співробітництва сільських, селищних, 
міських рад та об’єднаних територіальних громад шляхом  проведення щорічного  
Конкурсу проектів міжмуніципального співробітництва та навчально-
консультаційних заходів з їх дофінансуванням за рахунок субвенції обласного 
бюджету місцевим бюджетам 

Аналіз 
Отримувачами державної підтримки є органи місцевого самоврядування, у т.ч. 

ради об'єднаних територіальних громад. 
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Відповідно роз’яснення, наведеного в розділі 1 цього дослідження така 
передача ресурсів з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня не є ДД. 
Відповідно, на ці діяльності не поширюється дія Закону. 

 Під дію Закону: 

Не підпадють Всі заходи програми 

Підпадають - 

33 
Програма капітального будівництва об`єктів соціально-культурного та 

житлово-комунального призначення 

Мета 
Програма визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку 

Львівської області на 2018 рік 

Аналіз 

146 заходів програми розділені на 8 завдань щодо будівництва, реконструкції, 
технічного переоснащення  об'єктів: 

1. Які фінансуються  за рахунок державного фонду регіонального розвитку 
2. Що належать до комунальної власності  сіл, селищ, міст, ОТГ, районів, а 

також об'єктів, які  належать до спільної власності територіальних громад 
Львівської області 

3. В галузі охорони здоров'я  (фтизіатрія) 
4. В галузі охорони здоров'я  
5. В  галузі освіти 
6. В галузі культури 
7. В галузі соціального захисту 
8. В галузі фізичної культури і спорту 
Отримувачами державної підтримки по 126 заходах програми є органи 

місцевого самоврядування, у т.ч. ради об'єднаних територіальних громад. 
Відповідно роз’яснення, наведеного в розділі 1 цього дослідження така 

передача ресурсів з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня не є ДД. 
Відповідно, на ці діяльності не поширюється дія Закону. 

Решта заходів (20) завдань 1-8 програми, розпорядниками коштів яких 
виступають структурні підрозділи ЛОДА, зокрема управління комунального 
будівництва та департамент архітектури та розвитку містобудування  можуть  
містити  ознаки державної допомоги 

 Під дію Закону: 

Не підпадють 126 заходів програми 

Підпадають 20 заходів програми 

 
 

 
 

 

  



54 
 

Додаток 3 
Перелік комунальних підприємств Львівської обласної ради 

  

1 Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Львівська обласна книжкова друкарня" 

2 Комунальне підприємство "Бориславська міська друкарня" 

3 Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Кам"янка-Бузька районна друкарня" 

4 Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Самбірська міська друкарня" 

5 Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Стрийська міська друкарня" 

6 Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Телекомпанія "Львів – ТБ" 

7 Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Інформаційні системи "Край" 

8 Обласне спеціалізоване лісогосподарське підприємство "Галсільліс" 

9 Бродівське лісогосподарське дочірнє підприємство ЛГП "Галсільліс" 

10 Буське   лісогосподарське дочірнє підприємство ЛГП "Галсільліс"  

11 Дрогобицьке лісогосподарське дочірнє підприємство ЛГП "Галсільліс"  

12 Жидачівське лісогосподарське дочірнє підприємство ЛГП "Галсільліс"   

13 Жовківське лісогосподарське дочірнє підприємство ЛГП "Галсільліс"  

14 Золочівське лісогосподарське дочірнє підприємство ЛГП "Галсільліс"  

15 Кам’янка-Бузьке лісогосподарське дочірнє підприємство ЛГП "Галсільліс"  

16 Миколаївське лісогосподарське дочірнє підприємство ЛГП "Галсільліс"  

17 Перемишлянське лісогосподарське дочірнє підприємство ЛГП "Галсільліс"   

18 Пустомитівське лісогосподарське дочірнє підприємство ЛГП "Галсільліс"   

19 Радехівське лісогосподарське дочірнє підприємство ЛГП "Галсільліс"  

20 Сколівське лісогосподарське дочірнє підприємство ЛГП "Галсільліс"  

21 Славське лісогосподарське дочірнє підприємство ЛГП "Галсільліс"  

22 Сокальське лісогосподарське дочірнє підприємство ЛГП "Галсільліс"  

23 Старосамбірське лісогосподарське дочірнє підприємство ЛГП "Галсільліс"  

24 Стрийське лісогосподарське дочірнє підприємство ЛГП "Галсільліс"  

25 Турківське лісогосподарське дочірнє підприємство ЛГП "Галсільліс"  

26 Яворівське лісогосподарське дочірнє підприємство ЛГП "Галсільліс"  

27 
Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради "Бюро технічної інвентаризації 
та експертної оцінки" 

28 
Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Червоноградське  міжміське бюро 
технічної інвентаризації та експертної оцінки" 

29 
Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Стрийське міжрайонне бюро технічної 
інвентаризації" 

30 
Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Дрогобицьке міжміське бюро технічної 
інвентаризації"  

31 
Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Самбірське  міжміське бюро технічної 
інвентаризації" 

32 
Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Золочівське  міжрайонне бюро технічної 
інвентаризації"  

33 
Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Львівський обласний учбовий центр 
підготовки та підвищення кваліфікації робітників, ІТП, спеціалістів для виконання робіт з 
підвищеною небезпекою" 

34 Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Нерухомість та майно" 

35 Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Аптека № 1" 

36 Комунальне підприємство "Аптека № 22" 

37 Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Лікарняна аптека  № 27" 

38 Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Центральна районна аптека № 54" 

39 Державне комунальне підприємство "Центральна районна аптека № 57" 

40 Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Центральна районна аптека № 66"  

41 
Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Центральна районна аптека № 79" м. 
Броди 



55 
 

42 Комунальне підприємство Львівської обласної ради  "Центральна районна аптека № 87"  

43 Державне комунальне підприємство "Аптека № 88"  

44 Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Центральна районна аптека № 89"  

45 Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Центральна районна аптека № 91"  

46 Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Аптека № 100" смт. Красне 

47 Комунальне підприємство "Аптека № 114"  

48 Державне комунальне підприємство "Аптека № 120"  

49 Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Аптека №123"  

50 Комунальне підприємство "Аптека № 126" 

51 Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Аптека  № 127"  смт. Східниця 

52 Державне комунальне підприємство "Аптека № 131"  

53 Комунальне підприємство "Центральна районна аптека № 136"  

54 Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Аптека № 141"  м. Моршин 

55 Комунальне підприємство "Центральна районна аптека № 153" м. Жидачів 

56 Державне комунальне підприємство "Аптека № 155"  

57 Державне комунальне підприємство "Аптека № 159"  

58 
Комунальне підприємство Львівської обласної ради " Центральна районна аптека № 171"  м. 
Старий Самбір 

59 Комунальне підприємство "Міжлікарняна аптека № 223"  

60 Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Аптека № 242" 

61 Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Міжлікарняна аптека  № 266"  

62 Комунальне підприємство "Аптека № 267"  

63 Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Міжлікарняна аптека № 272" 

64 Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Міжлікарняна аптека  № 287" м. Сокаль 

65 Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Міжлікарняна аптека  № 289"  

66 Комунальне підприємство "Аптека № 293"  

67 Комунальне підприємство Львівської обласної ради  "Аптека № 296"  

68 Державне комунальне підприємство "Лікарняна аптека № 297"  

69 Державне комунальне підприємство "Міжсанаторна аптека № 325"  

70 Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Лікарняна аптека № 341"  

71 Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Аптека-музей "Під Чорним орлом"  

72 Комунальне підприємство Львівської обласної ради  "Сокаль-Фармація"  

73 Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Медікус"  

74 Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Обласний аптечний склад"  

75 Комунальне підприємство Львівської обласної ради кінотеатр "Львів"  

76 Державне комунальне підприємство Українська кіностудія "Галичина-фільм"  

77 
Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Реставрація та управління замками і 
палацами Львівщини" 

78 Комунальне підприємство Львівської обласної ради" Доля "   

79 Обласне комунальне підприємство "Профілактичної дезінфекції" 

80 Дочірнє підприємство "Бориславський відділ профдезінфекції"  

81 Дочірнє підприємство "Бродівський відділ профдезінфекції"  

82 Дочірнє підприємство "Кам’янка-Бузький відділ профдезінфекції"  

83 Дочірнє підприємство "Городоцький відділ профдезінфекції"  

84 Дочірнє підприємство "Дрогобицький міський відділ профдезінфекції"  

85 Дочірнє підприємство "Дрогобицький районний відділ профдезінфекції"  

86 Дочірнє підприємство "Жовківський районний відділ профдезінфекції"  

87 Дочірнє підприємство "Золочівський районний відділ профдезінфекції"  

88 Дочірнє підприємство "Моршинський міський відділ профдезінфекції"  

89 Дочірнє підприємство "Миколаївський районний відділ профдезінфекції"  

90 Дочірнє підприємство "Пустомитівський районний відділ профдезінфекції"  

91 Дочірнє підприємство " Радехівський районний відділ профдезінфекції"  
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92 Дочірнє підприємство "Самбірський районний відділ профдезінфекції"  

93 Дочірнє підприємство "Сокальський районний відділ профдезінфекції"  

94 Дочірнє підприємство "Стрийський міський відділ профдезінфекції"  

95 Дочірнє підприємство "Стрийський районний відділ профдезінфекції"  

96 Дочірнє підприємство "Дезінфектор"  м. Трускавець 

97 Дочірнє підприємство "Червоноградський міський відділ профдезінфекції"  

98 Дочірнє підприємство "Яворівський районний відділ профдезінфекції"  

99 Державне комунальне підприємство "Львівторф"  

100 Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Архітектурна основа" 

101 Державне комунальне підприємство "Старосамбірський сиркомбінат"  

102 Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Центр просторового розвитку"  

103 
Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Підприємство автотранспортного 
обслуговування"   

104 Державне комунальне підприємство "Обласний бібколектор"  

105 Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Навчальні посібники"  

106 
Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Центральна диспетчерська служба 
пасажирських перевезень"  

107 Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Червона калина" 
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Додаток 4 
Перелік комунальних закладів Львівської обласної ради та інших закладів, 

що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету 
Департамент архітектури та розвитку містобудування ЛОДА 
1.  КЗ ЛОР АІКЗ "Давній Пліснеськ" 

2.  КЗ ЛОР АІКЗ "Стільське городище" 

Департамент внутрішньої та інформаційної політики ЛОДА 

3.  Львівський обласний молодіжний центр  

Департамент охорони здоров'я ЛОДА 
4.  Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівська обласна 

клінічна лікарня» 
5.  Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня 

"ОХМАТДИТ" 
6.  Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради "Західноукраїнський 

дитячий спеціалізований медичний центр" 
7.  Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський обласний госпіталь ветеранів війн 

та репресованих ім.Ю Липи" 

8.  Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівської обласна клінічна психіатрична 
лікарня" 

9.  КЗ ЛОР "Львівська обласна госпрозрахункова поліклініка" 

10.  Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради" Львівський регіональний  
фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний  центр" 

11.  Львівський обласний  державний клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний 
центр 

12.  Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівська обласна лікарня позалегеневого 
туберкульозу" 

13.  Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський державний онкологічний 
регіональний лікувально-діагностичний центр» 

14.  Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний дитячий 
психоневрологічний диспансер» 

15.  Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради "Львівський обласний 
медичний центр превенції та терапії узалежнень" 

16.  Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівська обласна лікарня  відновного 
лікування" 

17.  Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівський обласний  
шкірно-венеричний диспансер 

18.  Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівський  обласний 
державний клінічний лікувально-діагностичний кардіодогічний центр» 

19.  Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівська обласна психіатрична лікарня 
«Заклад» 

20.   Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради "Львівська обласна 
інфекційна клінічна  лікарня" 

21.   Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський обласний протитуберкульозний  
диспансер" 

22.  Дрогобицький протитуберкульозний диспансер 

23.  Комунальний заклад Львівської обласної ради "Тулиголівська туберкульозна лікарня 
Городоцького району Львівської області" 

24.  Жидачівський  протитуберкульозний диспансер Львівської області 
25.  Комунальний заклад Львівської обласної ради "Золочівський  протитуберкульозний 

диспансер". 
26.   Комунальний заклад Львівської обласної ради «Самбірський  міжрайонний 

протитуберкульозний диспансер 
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27.  Старосамбірський  протитуберкульозний диспансер 

28.   Комунальний заклад Львівської обласної ради «Стрийський протитуберкульозний диспансер» 
29.   Комунальний заклад "Львівська обласна лікарня відновного лікування №3" 

30.    Лікарня відновного лікування №2 "Центр реабілітації ветеранів ОУН-УПА " Говерла" 

31.   Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський обласний клінічний  
психоневрологічний диспансер". 

32.  Комунальний заклад Львівської обласної ради" Львівський  шкірно-венерологічний диспансер 
№2" 

33.   Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний клінічний 
перинатальний центр» 

34.   Комунальний заклад Львівської обласної ради «Обласний дитячий протитубсанаторій 
«Журавно" 

35.  Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний протитубсанаторій" 
36.  Комунальний заклад Львівської обласної ради «Дитячий туберкульозний санаторій» 

37.   Комунальний заклад Львівської обласної ради «Комунальний дитячий ревмокардіологічний 
санаторій» 

38.    Комунальний заклад Львівської обласної ради «Будинок дитини №1 для дітей з ураженням 
центральної нервової системи та порушенням психіки» 

39.    Комунальний заклад Львівської обласної ради «Будинок дитини №2 для дітей з ураженням 
центральної нервової системи та порушенням психіки» 

40.  Львівський обласний центр служби крові   

41.  Державний заклад СПК Львівської залізниці 

42.  Комунальний заклад Львівської обласної ради "Дрогобицька станція швидкої медичної 
допомоги " 

43.  Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівська міська станція швидкої   медичної 
допомоги " 

44.   Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф» 

45.  КЗ ЛОР    Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер 
46.   Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівський обласний 

клінічний діагностичний центр» 
47.   Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівський обласний 

спеціалізований центр радіаційного захисту населення» 

48.   Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівський обласний 
центр репродуктивного здоров"я населення» 

49.   Комунальний заклад Львівської обласної ради «Червоноградський протитуберкульозний 
диспансер» 

50.   Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний центр громадського 
здоров’я» 

51.   Комунальний заклад Львівської обласної ради «Жидачівський  протитуберкульозний 
диспансер» 

52.  Комунальний заклад Львівської обласної ради "Золочівський  протитуберкульозний 
диспансер" 

53.  Львівський обласний центр здоров"я  

54.   Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний  центр медико-
соціальної експертизи»     

55.    Львівський обласний  державний клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний 
центр 

56.   Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівський обласний 
спеціалізований центр радіаційного захисту населення» 

57.   Комунальний заклад Львівської обласної ради «Обласна база спеціального медичного 
постачання» 
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58.   Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівське обласне бюро судово-медичної 
експертизи" 

59.  Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівське обласне паталогоанатомічне бюро" 

60.  Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр 

61.  ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея 
Крупинського» 

62.   ВНКЗ ЛОР «Бориславський медичний коледж» 

63.   ВНКЗ ЛОР «Самбірський медичний коледж» 

64.   ВНКЗ ЛОР «Львівський медичний коледж післядипломної освіти» 

65.   ВНКЗ ЛОР «Львівський медичний коледж післядипломної освіти» 
66.  КЗ ЛОР Львівська обласна наукова медична бібліотека  

Управління фізичної культури та спорту ЛОДА 

67.  Комунальний заклад Львівської обласної ради Львівський регіональний центр з фізичної 
культури і спорту інвалідів "ІНВАСПОРТ" 

68.  Львівська обласна комунальна дитячо-юнацька спортивна школа інвалідів "Галичина" 

69.  Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівська обласна дитячо-юнацька спортивна 
школа" 

70.  Комунальний заклад Львівської обласної ради "Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна 
школа олімпійського резерву №1 з веслування на байдарках і каное та важкої атлетики" 

71.  Комунальний заклад Львівської обласної ради "Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна 
школа олімпійського резерву №2 з дзюдо та боксу" 

72.  Школа вищої спортивної майстерності 

73.  Львівський обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" 
74.  Львівський обласний центр олімпійської підготовки зі стрільби стендової 

75.  Львівський обласний ЦОП із зимових видів спорту м.Новояворівськ 

76.  Громадська організація "Львівська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства 
"Динамо" України" 

77.  КДЮСШ "Здоров'я" Львівської обласної організації ФСТ "Динамо" 

78.  СДЮШОР з гірськолижного спорту Львівської обласної організації ФСТ "Динамо" 

79.  КДЮСШ "Атлет" Львівської обласної організації ФСТ "Динамо" 

80.  Львівська обласна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" 
агропромислового комплексу України 

81.  КДЮСШ "Колос" Львівської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного 
товариства "Колос" агропромислового комплексу України 

82.  СДЮШОР "Богатир" Львівської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного 
товариства "Колос" агропромислового комплексу України 

83.  СДЮШОР "Веслярик" Львівської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-
спортивного товариства "Колос" агропромислового комплексу України 

84.  Львівська обласна організація фізкультурно-спортивне товариство "Спартак" 

85.  СДЮСШОР "Спартаківець" Львівської обласної організації фізкультурно-спортивне товариство 
"Спартак" 

86.  Львівська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Україна" 

87.  СДЮШОР  "Прудкий м'яч" Львівської обласної організації фізкультурно-спортивного 
товариства "Україна" 

88.  СДЮШОР "Електрон" Львівської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства 
"Україна" 

89.  СДЮШОР "Берізка" Львівської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства 
"Україна" 

90.  СДЮШОР "Олімп-Л" 

91.  КДЮСШ ім.Ю.Кутенка 

92.  КДЮСШ №1 СКА 

Департамент соціального захисту населення ЛОДА 
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93.  КЗ  ЛОР "Великомостівський геріатричний пансіонат" 

94.  КЗ  ЛОР" Львівський геріатричний пансіонат" 

95.  КЗ ЛОР" Підбузький геріатричний пансіонат" 

96.  КЗ ЛОР "Грушківський психоневрологічний інтернат" 
97.  КЗ ЛОР "Монастироцький психоневрологічний інтернат" 
98.  КЗ ЛОР "Лешківський психоневрологічний інтернат" 
99.  КЗ ЛОР "Підкамінський психоневрологічний інтернат" 

100.  КЗ ЛОР "Поповицький психоневрологічний інтернат" 
101.  КЗ ЛОР "Созанський психоневрологічний інтернат" 
102.  КЗ  ЛОР "Судововишнянський психоневрологічний інтернат" 
103.  КЗ ЛОР "Ходорівський психоневрологічний інтернат" 
104.  КЗ ЛОР "Буківський дитячий будинок-інтернат" 

105.  КЗ ЛОР "Роздільський дитячий будинок-інтернат" 

106.  КЗ ЛОР "Самбірський ПТУ-інтернат" 

107.  КЗ ЛОР "Центр моніторингу соціальних програм та контролю за призначенням та виплатою 
допомог" 

108.  Обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів 
109.  Соціальний центр матері і дитини у Львівській області 

110.  Центр соціально-психологічної допомоги у Львівській області 
111.  Львівський контактний центр 

112.  Соціальний гуртожиток у Львівській області 

113.  Львівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
Департамент культури, національностей та релігій ЛОДА 

114.  Львівський академічний обласний музично-драматичний театр ім. Юрія Дрогобича 

115.  Львівського академічного обласного театру ляльок 

116.  Львівська національна філармонія 

117.  Державна заслужена хорова капела України «Трембіта» 
118.  Галицький академічний камерний хор 

119.  Народна хорова капела «Верховина»  

120.  Львівська державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» 
121.  Львівська обласна універсальна наукова бібліотека 

122.  Львівська обласна бібліотека для дітей 

123.  Львівська обласна бібліотека для юнацтва ім. Р.Іваничука 
124.  Львівський історичний музей 

125.  Львівський музей історії релігії 

126.  Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка 

127.  Державний меморіальний музей Михайла Грушевського 
128.  Історико-краєзнавчий музей міста Винники 

129.  Львівський палац мистецтв 

130.  Історико-етнографічний музей «Бойківщина»  

131.  Державний історико-культурний заповідник "Нагуєвичі" 
132.  Державний історико-культурний заповідник "Тустань" 
133.  Львівського державного обласного центру народної творчості і культурно-освітньої роботи 
134.  Львівський музичний коледж імені С. П. Людкевича 

135.  Львівський коледж культури і мистецтв 

136.  Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша 
137.  Дрогобицьке державне музичне училище імені Василя Барвінського 

138.  Самбірський коледж культури і мистецтв 

Департамент освіти і науки ЛОДА 

139.  КЗ ЛОР "Львівська загальноосвітня санаторна школа-інтернат №1 ім.Б.І. Антонича" 
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140.  КЗ ЛОР "Винниківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат" 
141.  КЗ ЛОР "Бориславська загальноосвітня санаторна школа-інтернат" 

142.  КЗ ЛОР "Сокальська загальноосвітня санаторна школа-інтернат" 

143.  КЗ ЛОР НРЦ "Довіра" 

144.  КЗ ЛОР "Львівська спец. ЗОШІ  №100" 

145.  КЗ ЛОР "Львівська школа-інтернат М.Покрови" 

146.  КЗ ЛОР НРЦ "Оберіг"  

147.  КЗ ЛОР НРЦ "Мрія" 

148.  КЗ ЛОР НРЦ  "Святого Миколая" 

149.  КЗ ЛОР НРЦ "Левеня" 

150.  КЗ ЛОР НРЦ "Гармонія" 

151.  КЗ ЛОР Самбірська СЗШ І-ІІ ст. "Берегиня" 

152.  КЗ ЛОР НРЦ  "Світанок" 

153.  КЗ ЛОР "Підкамінський НРЦ" 

154.  КЗ ЛОР "Великолюбінський НРЦ" 

155.  КЗ ЛОР "Нагуєвицька СЗОШІ І-ІІ ст"  

156.  КЗ ЛОР "Лівчицька СЗШІ І-ІІ ст"  

157.  КЗ ЛОР "Жовківський НРЦ "Злагода" 

158.  КЗ ЛОР "Лопатинська СЗШІ І-ІІ ст"  

159.  КЗ ЛОР "Верхньосиньовиднянська СЗШІ "Надія"  

160.  КЗ ЛОР "Добромильська СЗШ-інтернат" 

161.  КЗ ЛОР "Підгірцівська СЗШІ"  

162.  КЗ ЛОР "Краковецький НРЦ" 

163.  КЗ ЛОР "Львівський державний військовий  ліцей з посиленою військово-фізичною 
підготовкою  імені Героїв Крут" 

164.  КЗ ЛОР "Підбузька СШІ "Мала академія мистецтв"  

165.  КЗ ЛОР "Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді" 

166.  КЗ ЛОР "Львівський обласний Центр краєзнавства екскурсій та туризму учнівської молоді" 
167.  КЗ ЛОР "Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді" 

168.  КЗ ЛОР "Львівський обласний центр науково-технічної  творчості учнівської молоді" 

169.  КЗ ЛОР "Верхньосиньовиднянська СЗШІ "Надія"  

170.  Самбiрський ПЛ сфери послуг 

171.  Сокальський професiйний лiцей 

172.  ДПТНЗ "Новороздiльський профлiцей" 

173.  ДПТНЗ"Новорозд.проф лiцю буд-ва i поб. 

174.  Бориславський професiйний лiцей 

175.  ДНЗ "ВПУ №8 м. Стрия" 

176.  ДПТНЗ"Микола∙вський професiйний лiцей" 

177.  Золочівський ПЛ 

178.  ВПУ-11 м.Червонограда 

179.  ДНЗ "ХПТУ iм.Й.П.Станька" 

180.  Дрогобицький професiйний полiтех лiцей 

181.  ДПТНЗ "Стрийське ВХПУ" 

182.  ВПУ №19 м.Дрогобича 

183.  ДНЗ "Самбiрський ППЛ" 

184.  Стебницький професiйний лiцей 

185.  ДНЗ "ВПУ-34 м.Стрий" 

186.  ВПУ №35  м. Стрий 
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187.  Добротвiрський професiйний лiцей 

188.  Туркiвський професiйний лiцей 

189.  Червоноградський П ГБЛ 

190.  Рава-Руський професiйний лiцей 

191.  Перемишлянський професiйний лiцей 

192.  ДНЗ "Новояворiвське ВПУ" 

193.  ВПУ № 71 м. Кам'янка-Бузька 

194.  ДНЗ "Меденицький професiйний лiцей" 

195.  Поморянський ПЛ 

196.  Держ.профтех.навч.зак.Червоненське вищ.профуч. 

197.  ДНЗ "Погiрцiвське ВПУ" 

198.  Угнiвський аграрно-будiвельний лiцей 

199.  Боринський професiйний лiцей НПР 

200.  Олеський професiйний лiцей 

201.  ДПТНЗ Нижанковицький професiйний лiцей 

202.  Жидачівський ПЛ 

203.  ДНЗ "Судововишнянський ПЛ" 

204.  КЗ ЛОР "Бродівський  педколедж" 

205.  КЗ ЛОР "Самбірський педколедж" 

206.  КЗ ЛОР "Львівське училище фізкультури" 

207.  ДВНЗ "Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну" 

208.  ДВНЗ "Дрогобицький механіко-технологічний коледж " 

209.  ДВНЗ "Дрогобицький коледж  нафти і газу" 

210.  ДВНЗ "Новороздільський політехнічний коледж" 

211.  Самбірський технікум економіки та інформатики 

212.  ДВНЗ "Червоноградський гірничо-економічний коледж" 

213.  КЗ ЛОР "Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" 

214.  КЗ ЛОР "Львівський обласний будинок вчителя" 

215.  КЗ ЛОР "Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека" 
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Додаток 5 

№ Предмет торгів 

1.  Будівництво амбулаторії первинної медицини по вул. Стуса в с. Великі Грибовичі Жовківського 
району Львівської області 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 5 270 563 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 26 352.82 грн.№ у ЦБД: UA-
2019-03-18-002625-a 

2.  Будівництво амбулаторії групової практики по вул. Шкільна Бічна 42 б в с. Суховоля 
Городоцького району Львівської області 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 8 513 154 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 42 565.77 грн.№ у ЦБД: UA-
2019-02-27-001095-a 

3.  Проектні роботи по об’єкту «Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги у сільській 
місцевості по вул. Шевченка, 88 в с. Долішнє Стрийського району Львівської області» 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 300 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 3 000 грн.№ у ЦБД: UA-2018-07-
13-002009-b 

4.  Проектні роботи по об’єкту «Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги у сільській 
місцевості по вул. Гасина О в с. Конюхів Стрийського району Львівської області» 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 350 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 3 500 грн.№ у ЦБД: UA-2018-07-
13-002015-b 

5.  Проектні роботи по об’єкту «Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги у сільській 
місцевості по вул. Дружби, 184 в с. Шегині Мостиського району Львівської області» 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 350 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 3 500 грн.№ у ЦБД: UA-2018-07-
13-002012-b 

6.  Проектні роботи по об’єкту «Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги у сільській 
місцевості по вул. Центральна, 165 в с. Либохора Турківського району Львівської області» 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 350 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 3 500 грн.№ у ЦБД: UA-2018-07-
30-001532-b 

7.  Проектні роботи по об’єкту «Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги у сільській 
місцевості по вул. Шевченка, 38Г в с. Волиця Сокальського району Львівської області» 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 350 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 1 750 грн.№ у ЦБД: UA-2018-08-
27-001378-a 

8.  Проектні роботи по об’єкту «Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги у сільській 
місцевості по вул. Шептицького, 57 в с. Волсвин Сокальського району Львівської області» 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 350 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 1 750 грн.№ у ЦБД: UA-2018-08-
27-001408-a 

https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/6357813/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/6357813/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/6198485/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/6198485/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4463404/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4463404/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4463420/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4463420/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4463416/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4463416/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4557358/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4557358/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4719746/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4719746/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4719916/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4719916/
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№ Предмет торгів 

9.  “Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги у сільській місцевості в с. Брюховичі, 
Перемишлянського району Львівської області” 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 9 865 518 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 49 327 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
09-10-002599-c 

10.  "Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги у сільській місцевості по вул. 
Центральна, 165 в с. Либохора Турківського району Львівської області" 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 9 826 068 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 49 000 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
10-16-001528-b 

11.  «Заклад первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості (амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини), вул. Шевченка, 11, с. Миклашів, Пустомитівський район - 
будівництво» 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 9 260 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 46 300 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
10-25-002527-c 

12.  “Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги у сільській місцевості по вул. 
Шевченка, 88 в с. Долішнє Стрийського району Львівської області” 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 5 400 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 27 000 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
10-23-003121-b 

13.  “Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги у сільській місцевості по вул. 
Стрийській, 29а в с. Верчани Стрийського району Львівської області” 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 6 200 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 31 000 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
10-23-003070-b 

14.  “Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Львівська, 27а в с. 
Червоне Золочівського району Львівської області” 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 11 350 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 56 000 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
10-24-001883-c 

15.  «Реконструкція приміщень амбулаторії сімейної медицини у с. Суховоля, Бродівського району, 
Львівської області» 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 1 227 780 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 6 138.9 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
11-09-001820-c 

16.  "Будівництво амбулаторії первинної медицини по вул. Стуса в с. Великі Грибовичі Жовківського 
району Львівської області" 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 5 510 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 27 550 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
11-02-002413-b 
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17.  "Будівництво амбулаторії первинної медицини в с. Замок, по вул. Шевченка 3б Жовківського 
району Львівської області" 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 6 330 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 31 650 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
11-02-002389-b 

18.  "Амбулаторія групової практики, с. Волиця, вул. Шевченка 38 Г, Сокальський район- нове 
будівництво" 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 7 400 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 37 000 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
10-26-002375-c 

19.  "Амбулаторія монопрактики, с. Волсвин, вул. Шептицького 57а, Сокальський район- нове 
будівництво" 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 6 950 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 34 750 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
10-26-002356-c 

20.  "Заклад первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості (амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини) вул. Шевченка, с. Семенівка, Пустомитівський район - нове 
будівництво" 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 11 700 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 58 500 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
10-31-000547-c 

21.  Службовий автотранспорт для медичних працівників Стрийського, Турківського, Яворівського, 
Жовківського, Мостиського районів 
Класифікація ДК 021:2015: 34110000-1Легкові автомобілі 
Бюджет закупівлі: 4 000 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 20 000 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
11-13-002765-a 

22.  «Амбулаторія групової практики, с. Гірське, вул. Горішня, 30а, Миколаївський район – нове 
будівництво» 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 5 738 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 28 690 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
11-08-002745-c 

23.  Амбулаторія монопрактики, вул.Гостинна, 97 с.Бишів, Радехівський район – нове будівництво 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 6 085 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 30 425 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
11-15-003713-a 

24.  Амбулаторія групової практики с. Вербляни, Яворівський район – нове будівництво 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 9 709 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 48 545 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
11-16-001503-a 

25.  Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шевченка, 3 в смт. 
Краковець, Яворівського району Львівської області 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
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незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 11 948 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 59 740 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
11-16-001410-a 

26.  Амбулаторія групової практики, с.Волиця, вул.Шевченка 1а, Мостиський район, Львівська 
область – нове будівництво 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 7 068 477 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 35 342.39 грн.№ у ЦБД: UA-
2018-11-16-001318-a 

27.  Амбулаторія первинної медичної допомоги у сільській місцевості, вул. Дружби, 184, с. Шегині, 
Мостиський район-будівництво 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 12 700 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 63 500 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
11-16-003618-a 

28.  Амбулаторія групової практики, с. Бабина, вул. Шевченка, 10, Самбірський район, Львівська 
область - нове будівнитцво 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 6 400 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 32 000 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
11-16-003484-a 

29.  Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги у сільській місцевості по вул. Гасина в 
с. Конюхів Стрийського району Львівської області 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 7 240 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 36 200 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
11-16-003359-a 

30.  Амбулаторія групової практики, с. Доброгостів, вул. Шкільна 1а, Дрогобицький район – нове 
будівництво 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 9 210 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 46 050 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
11-16-001241-a 

31.  Амбулаторія групової практики с. Вузлове, вул. Шкільна, 7, Радехівський район Львівської 
області - нове будівництво 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 6 460 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 32 300 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
11-19-002586-a 

32.  Амбулаторія монопрактики, с. Дубравка, вул. В. Чорновола 20а, Жидачівський район- нове 
будівництво 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 13 706 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 68 530 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
11-19-000463-a 

33.  Будівництво амбулаторії групової практики, м. Новий Калинів, вул. Зелена,26, Самбірський 
район Львівська область – нове будівництво 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
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Бюджет закупівлі: 10 982 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 54 910 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
11-19-002750-a 

34.  Амбулаторія групової практики, с. Соколівка, вул. Бродівська,11 Буський район - нове 
будівництво 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 7 647 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 38 235 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
11-16-001696-a 

35.  Амбулаторія групової практики с. Вільхівці, вул. Шашкевича 13а, Жидачівський район-нове 
будівництво 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 11 470 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 57 350 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
11-16-001620-a 

36.  Будівництво амбулаторії монопрактики по вул. Центральна в с.Біличі Старосамбірського 
району Львівської області 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 9 806 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 49 030 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
11-19-001922-a 

37.  Будівництво амбулаторії монопрактики по вул.Центральна в с.Ясениця-Замкова 
Старосамбірського району Львівської області 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 9 904 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 49 520 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
11-19-002079-a 

38.  Амбулаторія групової практики, с. Воютичі, вул. Шкільна, 5а, Самбірський район - нове 
будівнитцво 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 7 127 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 35 635 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
11-19-002274-a 

39.  Заклад первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості (амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини), с. Ямпіль, Пустомитівський район – нове будівництво 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 12 300 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 61 500 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
11-19-000638-a 

40.  Будівництво амбулаторії первинної медицини по вул. 1-го Грудня в с. Стрептів Кам'янка-
Бузького району Львівської області 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 6 593 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 32 965 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
11-19-002729-a 

41.  Амбулаторія монопрактики, вул. Млинська, 2а, с. Ремезівці, Золочівський район –нове 
будівництво 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
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Бюджет закупівлі: 6 833 644 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 34 168.22 грн.№ у ЦБД: UA-
2018-11-26-002144-c 

42.  Будівництво амбулаторії монопрактики, с. Волосянка, вул.. Шевченка, 6 Сколівський район 
Львівської області 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 7 863 004 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 39 315.02 грн.№ у ЦБД: UA-
2018-11-26-001955-c 

43.  Амбулаторія монопрактики в с. Тухолька, вул.. Зелена, 15 Сколівський район – нове 
будівництво 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 5 222 172 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 26 110.86 грн.№ у ЦБД: UA-
2018-11-26-001836-c 

44.  Заклад первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості (амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини), вул. Центральна, с. Хоросно Пустомитівський район-нове 
будівництво 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 10 619 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 53 095 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
11-26-002972-c 

45.  Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Квичівський Горб, 2 в с. 
Нижня Яблунька Турківського району Львівської області 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 9 500 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 47 500 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
11-26-002172-c 

46.  Амбулаторія групової практики, вул.. Нова, с. Пониковиця, Бродівський район – нове 
будівництво 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 5 695 386 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 28 476.93 грн.№ у ЦБД: UA-
2018-11-26-002087-c 

47.  Амбулаторія монопрактики, с. Тухля, вул..Івана Франка, 109 Сколівський район – нове 
будівництво 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 5 991 477 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 29 957.39 грн.№ у ЦБД: UA-
2018-11-26-001897-c 

48.  Амбулаторія монопрактики, с. Родатичі, вул. Зелена, 1а, Городоцький район, Львівська область 
- нове будівництво 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 6 570 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 32 850 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
12-05-001668-c 

49.  Заклад первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості (амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини), с. Муроване, Пустомитівський район – нове будівництво 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
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Бюджет закупівлі: 8 300 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 41 500 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
12-13-005048-c 

50.  Будівництво Амбулаторії монопрактики, с. Бартатів, вул. Шкільна, 7а, Городоцького району 
Львівської області 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 8 580 202 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 42 901.01 грн.№ у ЦБД: UA-
2018-12-26-003921-b 

51.  Проектні роботи по об’єкту «Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги у сільській 
місцевості по вул. Центральна, 165 в с. Либохора Турківського району Львівської області» 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 350 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 3 500 грн.№ у ЦБД: UA-2018-07-
13-002017-b 

52.  Проектні роботи по об’єкту «Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги у сільській 
місцевості в с. Брюховичі Перемишлянського району Львівської області» 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 350 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 3 500 грн.№ у ЦБД: UA-2018-07-
13-002014-b 

53.  Проектні роботи по об’єкту «Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги у сільській 
місцевості в с. Брюховичі Перемишлянського району Львівської області» 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 350 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 3 500 грн.№ у ЦБД: UA-2018-07-
26-001332-b 

54.  Будівництво «Заклад первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості 
(амбулаторія загальної практики сімейної медицини) по вул. Шевченка, 11 в с. Миклашів 
Пустомитівського району Львівської області» 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 12 000 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 60 000 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
08-17-001614-c 

55.  Проектні роботи по об’єкту «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по 
вул. Львівська 27а в с. Червоне Золочівського району Львівської області» 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 350 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 1 750 грн.№ у ЦБД: UA-2018-09-
05-001602-a 

56.  Проектні роботи по об’єкту «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по 
вул. Квичівський горб в с. Нижня Яблунька, Турківського району Львівської області» 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 350 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 1 750 грн.№ у ЦБД: UA-2018-09-
05-002254-a 

57.  "Заклад первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості (амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини)», в с. Муроване, Пустомитівського району, Львівської області" 
(нове будівництво) 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
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незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 10 785 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 53 925 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
09-04-002227-a 

58.  «Заклад первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості (амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини)», с. Ямпіль, Пустомитівський р-н, Львівська обл.» (нове 
будівництво) 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 15 354 350 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 76 000 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
09-04-002191-a 

59.  Проектні роботи по об’єкту «Амбулаторія групової практики, с. Соколівка, вул. Бродівська 11, 
Буський район – нове будівництво» 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 350 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 1 750 грн.№ у ЦБД: UA-2018-09-
13-001139-c 

60.  Проектні роботи по об’єкту «Амбулаторія монопрактики, с. Бишів, вул. Гостинна 12 
Радехівський район – нове будівництво» 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 350 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 1 750 грн.№ у ЦБД: UA-2018-09-
13-001117-c 

61.  "Заклад первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості (амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини) с. Шегині Мостиського району Львівської області" (нове 
будівництво) 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 17 295 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 86 475 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
09-06-001524-a 

62.  Проектні роботи по об’єкту «Амбулаторія групової практики, с. Вільхівці, вул. Шашкевича 13а, 
Жидачівський район – нове будівництво» 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 350 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 1 750 грн.№ у ЦБД: UA-2018-09-
20-002379-c 

63.  Проектні роботи по об’єкту «Амбулаторія групової практики, с. Вузлове, вул. Шкільна 7, 
Радехівський район – нове будівництво» 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 350 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 1 750 грн.№ у ЦБД: UA-2018-09-
19-000438-c 

64.  Проектні роботи по об’єкту «Амбулаторія групової практики, с. Гірське, вул. Горішня 30а, 
Миколаївський район – нове будівництво» 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 350 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 1 750 грн.№ у ЦБД: UA-2018-09-
21-001839-c 

65.  Проектні роботи по об’єкту «Амбулаторія групової практики, с. Пониковиця, вул. Задвір, 1 а, 
Бродівський район – нове будівництво» 
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Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 350 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 1 750 грн.№ у ЦБД: UA-2018-09-
20-002254-c 

66.  “Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги в сільській місцевості по вул. Гасина О. 
в с. Конюхів Стрийського району Львівської області” 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 6 610 900 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 33 054 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
09-07-001918-c 

67.  “Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги у сільській місцевості по вул. 
Центральна, 165 в с. Либохора Турківського району Львівської області” 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 9 826 068 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 49 130 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
09-10-002556-c 

68.  «Реконструкція приміщень амбулаторії сімейної медицини у с. Суховоля, Бродівського району, 
Львівської області» 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 1 227 780 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 6 138.9 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
10-01-001685-c 

69.  "Амбулаторія первинної медичної допомоги у сільській місцевості, вул. Дружби, 184, с. Шегині, 
Мостиський район-будівництво" 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 12 700 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 63 500 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
10-25-002585-c 

70.  “Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги у сільській місцевості по вул. Гасина в 
с. Конюхів Стрийського району Львівської області” 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 7 240 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 36 200 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
10-23-003102-b 

71.  "Заклад первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості (амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини), с. Муроване, Пустомитівський район – нове будівництво" 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 8 300 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 41 500 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
10-25-002552-c 

72.  "Заклад первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості (амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини), с. Ямпіль, Пустомитівський район – нове будівництво" 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 12 300 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 61 500 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
10-24-002006-c 

73.  “Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Квичівський Горб, 2 в 
с. Нижня Яблунька, Турківського району Львівської області” 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
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незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 9 500 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 47 500 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
10-24-001970-c 

74.  Амбулаторія монопрактики, с. Родатичі, вул. Зелена, 1а, Городоцький район, Львівська область 
- нове будівництво 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 6 570 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 32 850 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
11-19-002524-a 

75.  Заклад первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості (амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини), с. Муроване, Пустомитівський район – нове будівництво 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 8 300 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 41 500 грн.№ у ЦБД: UA-2018-
11-19-000735-a 

76.  Будівництво Амбулаторії монопрактики, с. Бартатів, вул. Шкільна, 7а, Городоцького району 
Львівської області 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 8 580 202 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 42 901.01 грн.№ у ЦБД: UA-
2018-11-26-003047-c 

77.  Будівництво амбулаторії групової практики по вул. Шкільна Бічна 42 б в с. Суховоля 
Городоцького району Львівської області 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 9 222 575 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 46 112.88 грн.№ у ЦБД: UA-
2018-11-26-001987-c 

78.  Будівництво амбулаторії групової практики по вул. Шкільна Бічна 42 б в с. Суховоля 
Городоцького району Львівської області 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 9 222 575 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 46 112.88 грн.№ у ЦБД: UA-
2018-12-27-000959-b 

79.  "Будівництво амбулаторії первинної медицини по вул. Стуса в с. Великі Грибовичі Жовківського 
району Львівської області" 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 5 510 000 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 27 550 грн.№ у ЦБД: UA-2019-
01-04-001720-c 

80.  Будівництво амбулаторії первинної медицини по вул. Стуса в с. Великі Грибовичі Жовківського 
району Львівської області 
Класифікація ДК 021:2015: 45200000-9Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи 
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 
Бюджет закупівлі: 5 270 563 грн. з ПДВКрок зниження ставки: 26 352.82 грн.№ у ЦБД: UA-
2019-02-27-002269-a 
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Додаток 6 

Перелік заходів обласних цільових програм, які підпадають під категорію «Незначна ДД»   
 

№ Назва Програми 2017 2018 2019 Разом 
Незначна ДД* 

Примітки  
ТАК НІ 

3 

Програма підвищення конкурентноспроможності Львівської області 

Мікрокредитування бізнесу (відшкодування відсотків по 
наданих кредитах) 

3 561,5 4 400,0 5 100,0 - Х - 

Середній обсяг 
наданих коштів для 
одного СГ - 60 тис. 
грн.  

4 

Регіональна програма з міжнародного і транскордонного співробітництва, європейської інтеграції на 2018 – 2020 роки 

1. Співфінансування проекту "Літературний переклад", що 
реалізується в рамках програми Європейського Союзу 
"Креативна Європа: Культура"   

- 782,5 - 782,5 Х - 
 

2. Співфінансування проекту «Світ карпатських розет – 
заходи із збереження унікальності культури Карпат»  № 
PLBU.01.01.00-18-0365/17-00, що реалізується на території 
Львівської області із залученням міжнародної технічної 
допомоги 

- 
249,1 

 
100,0 

450,0 799,1 Х - 

 

3. Співфінансування проекту «Транскордонний 
паломницький маршрут як інструмент промоції спільної 
історико-культурної спадщини в українсько-польському 
прикордонні» № PLBU.01.01.00-UA-0461/17-00, що 
реалізується на території Львівської області із залученням 
міжнародної технічної допомоги 

- 
188,0 
300,0 

1 400,0 1888,0 Х - 

 

4. Співфінансування проекту «РовеЛове Розточчя – разом 
попри кордони» № PLBU.01.02.00-06-0211/17-00, що 
реалізується на території Львівської області із залученням 
міжнародної технічної допомоги 

- 
453,6 
100,0 

1 100,0 1653,6 Х - 

 

5. Співфінансування проекту «Єднає нас Буг – утворення 
двох транскордонних байдаркових туристичних маршрутів»   
№ PLBU.01.02.00-20-0224/17-00, що реалізується на 

- 
 

 
500,0 1 333,6 1833,6 Х - 
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території Львівської області із залученням міжнародної 
технічної допомоги 
6.  Співфінансування проекту «Доступне українсько-
польське прикордоння: спільні дії щодо модернізації 
дорожньої інфраструктури» № PLBU.02.01.00-UA-0705/17-
00, що реалізується на території Львівської області із 
залученням міжнародної технічної допомоги 

- 462,1 350,0 812,1 Х - 

 

7. Співфінансування проекту «Пантера – Транспорт у районі 
Перемишля та Нижанкович за спадщину співпраці» № 
PLBU.02.01.00-18-0098/17-00, що реалізується на території 
Львівської області із залученням міжнародної технічної 
допомоги 

- 221,8 150,0 371,8 Х - 

 

8. Співфінансування проекту «Спільний захист людей та 
навколишнього середовища шляхом створення українсько-
польської системи попередження та реагування на 
катастрофи в Карпатському Єврорегіоні» № PLBU.03.02.00-
UA-0704/17-00, що реалізується на території Львівської 
області із залученням міжнародної технічної допомоги 

- 
460,7 

 
999,0 

1830,1 3289,8 Х - 

 

9.  Співфінансування проекту "Транскордонне партнерство - 
це можливість для регіонального розвитку", № 
PLBU.02.01.00-18-0667/17-00, що реалізується на території 
Львівської області із залученням міжнародної технічної 
допомоги 

- - 1 200,0 1 200,0 Х - 

 

10. Співфінансування проекту "Природа без кордонів - 
збереження спільної природної спадщини в громадах 
Добромиль (Україна) та Загуж (Польща)" № PLBU.01.02.00-
18-0677/17-00, що реалізується на території Львівської 
області із залученням міжнародної технічної допомоги 

- - 4812,5 4812,5 Х - 

 

11. Співфінансування проекту "Поліпшення системи 
транскордонного захисту навколишнього середовища в 
мерії Ксєнжполь у Польщі та в м.Червоноград в Україні - 
через розвиток каналізаційної інфраструктури" № 
PLBU.01.02.00-06-0302/17-00, що реалізується на території 
Львівської області із залученням міжнародної технічної 
допомоги 

- 
 

 

 

- 4 812,5 4812,5 Х - 
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12. Співфінансування проекту "SOS - рятувально-
навчальний центр з організації та проведення 
транскордонних рятувальних заходів" № PLBU.03.02.00-18-
0508/17-00, що реалізується на території Львівської області 
із залученням міжнародної технічної допомоги 

- - 500,0 500 Х - 

 

13. Співфінансування проекту «Карпатська мережа 
регіонального розвитку», що реалізується на території 
Львівської області за рахунок коштів державного бюджету, 
отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання 
Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної 
політики 

- 1998,9 2500,0 4498,9 Х - 

Субвенції 
переможцям 
конкурсу 

14. Співфінансування проекту "Велокарпатія: розвиток 
інфраструктури для велотуризму на Львівщині", що 
реалізується на території Львівської області за рахунок 
коштів державного бюджету, отриманих від Європейського 
Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування 
Програми підтримки секторальної політики 

- - 2 500,0 2500 Х - 

 

5 

Програма енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2016-2020 роки 
3.1.Реалізація енергоощадних заходів в установах 
бюджетної сфери 

31924,0 29531,5 30500,0 91955,5   
 

Реконструкція пологового корпусу Львівської обласної 
лікарні 

10125,4 - - 10125,4 - Х 
 

Реконструкція системи теплопостачання Львівського 
державного ліцею ім.Героїв Крут 

8514,2 - - 8514,2 - Х 
 

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі «ОХМАТДИТ» - 7000,0 - 7000,0 - Х  

Реконструкція будівель та системи теплопостачання КЗ ЛОР 
«Грушківський психоневрологічний інтернат» 

- 
 

8837,0 
 

- 8837,0 - Х 
 

7 

Програма розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки 

1.1.8.Оновлення  матеріально-технічної бази ПТНЗ:  
ВПТУ 8, ВПТУ 19, Червоноградський гірничо-будівельний 
ліцей, Сокальський професійний ліцей, Стрийське вище 
художнє професійне училище 

- 48746,1 - 48746,1 - Х 

Із 5-и підтриманих СГ 
у 5-х обсяги 
підтримки 
перевищують 200 
тис. євро 

1.1.8.Оновлення  матеріально-технічної бази ПТНЗ: 
Миколаївський професійний ліцей (ПЛ), Золочівський ПЛ, 

- - 50000,0 50000,0 - Х 
Із 8-и підтриманих СГ 
у 8-и обсяги 



76 
 

Олеський ПЛ, Турківський ПЛ, Художнє ПТУ ім.Й.Станька, 
Меденицький ПЛ, ВПУ №71 м. Кам’янка Бузька, 
Нижанковицький ПЛ 

підтримки 
перевищують 200 
тис. євро 

1.1.9.Оновлення  матеріально-технічної бази (спортивної 
інфраструктури) навчальних закладів, які підпорядковані 
департаменту освіти і науки 

3501,4 6932,7 4000,0 14434,1 Х - 

Середній обсяг 
наданих коштів для 
одного СГ- 800 
тис.грн. 

1.3.1.Діяльність освітньо-соціально-культурних центрів для 
дітей з особливими потребами 

2625,6 3380,4 2421,9 8427,9 Х - 

Підтримка 
здійснюється 2-х 
Центрів – Св. Антонія 
та Св. Миколая. 
Середній обсяг 
наданих коштів для 
одного СГ не 
перевищує 200 тис. 
євро 

1.3.2.Оновлення матеріально-технічної бази спеціальних 
шкіл-інтернатів, НРЦ, у тому числі: придбання навчального, 
корекційного, медичного обладнання, проведення заходів з 
енергозбереження та енергоефективності, пожежної 
безпеки, облаштування системи відеоспостереження та 
пожежної сигналізації, тощо 

1000,0 21964,4 15000,0 37964,4 Х - 

Середній обсяг 
наданих коштів для 
одного СГ не 
перевищує 200 тис. 
євро 

1.4.1.Оновлення матеріально-технічної бази закладів 
позашкільної освіти. Придбання навчального обладнання, 
комп'ютерної техніки. 

- 599,8 1520,0 2119,8 Х - 
 

2.1.1.Підготовка педагогічних працівників до впровадження 
інтерактивних технологій для інтегрованого навчання 

199,3 185,8 200,0 585,1 Х - 
 

3.1.2.Формування професійних середовищ - 282,6 200,0 482,6 Х -  

3.1.3.1 Реалізація спільних проектів між закладами освіти 
Луганської та Львівської областей у межах проектів 
«Змінимо країну разом» (20 освітніх проектів на конкурсній 
основі) 

- 1076,2 1000,0 2076,2 Х - 

Гранти  20 –ти 
переможцям 
конкурсу 

3.1.3.1 Реалізація спільних проектів між закладами освіти 
Луганської та Львівської областей у межах проектів «Схід і 

- 660,0 1000,0 1660,0 Х - 
Гранти  15 –ти 
переможцям 
конкурсу 
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Захід разом: будуємо довіру зі шкільної парти» відповідно 
до розпорядження КМУ від 22.08.2018 № 569-р 

8 

Комплексна програма розвитку культури Львівщини на 2017-2020 роки  

1.1.7.Конкурс культурних та медійних обмінів між закладами 
Львівською та Луганськими областями  

- 500,0 500,0 1000 Х - 
Субвенції ОМСВ  

1.1.8.Культурно-мистецьке таборування для населення 
сільської місцевості 

75,0 100,0 200,0 375 Х - 
Субвенції ОМСВ 

6.1.1.Конкурс мистецьких проектів серед громадських 
організацій Львівщини 

197,4 300,0 400,0 897,4 Х - 
Гранти  переможцям 
конкурсу 

6.1.2.Конкурс мистецьких проектів серед творчих спілок 
Львівщини 

80,0 100,0 100,0 280 Х - 
Гранти  переможцям 
конкурсу 

6.1.3.Конкурс проектів національних товариств Львівщини 115,0 250,0 300,0 665 Х - 
Гранти  переможцям 
конкурсу 

9.1.1. Підтримка гастрольної діяльності професійних 
обласних театрально-концертних колективів у Львівській 
області 

200,0 200,0 300,0 700 Х - 
 

9.2.1. Придбання сучасного технічного обладнання для 
установ та закладів 

- 150,0 700,0 850 Х - 
 

9.3.1Закупівля технічного обладнання для музеїв обласного 
підпорядкування (КЗ ЛОР "Державний меморіальний музей 
Михайла Грушевського у Львові") 

- 99,9 100,0 199,9 Х - 
 

9.4.1Пошиття сценічних костюмів колективам   700,0 1250,0 - 1950 Х -  

9.5.1Придбання звукотехнічного обладнання для заходів 
галузі культури (на баланс Львівського академічного 
обласного театру ляльок)  

- 200,0 - 200 Х - 
 

11.1. Співфінансування проектів МТД, «Світ карпатських 
розет – заходи із збереження унікальності культури Карпат» 

- - 500,0 500,0 Х - 
2018 рік –  
Не використано 

9 

Регіональна програма сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області 2018-2020  

1.1.Фінансова підтримка комунального підприємства 
Львівської обласної ради «Телекомпанія  «Львів-ТБ» 

13155,0 22890,0 19000,0 55045,0 - Х 
 

1.2.Підтримка регіонального кінематографу 400,0 590,0 700,0 1690,0 Х -  
1.3.Конкурс  обмінів між засобами масової інформації 
Львівської і Луганської областей 

- 300,0 500,0 800,0 Х - 
Гранти  переможцям 
конкурсу 

2.1.Фінансова підтримка періодичних видань області 800,0 859,9 900,0 2559,9 Х -  
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3.1.Фінансова підтримка Видавничого центру «Пам'ять» 500,0 400,0 400,0 1300,0 Х -  

3.2.Сприяння проведенню ХХV Міжнародної виставки-
ярмарку «Форум видавців у Львові» 

100,0 199,9 200,0 499,9 Х - 
 

3.3.Сприяння розвитку місцевих книговидавців 1488,0 2199,9 2100,0 5787,9 Х -  

4.1.Підтримка на конкурсних засадах інноваційних проектів 
реорганізації комунальних ЗМІ у незалежні 

100,0 850,0 0,0 950,0 Х - 
Гранти  переможцям 
конкурсу 

8.1.Підтримка на конкурсних засадах проектів НУО 395,5 544,9 700,0 1640,4 Х - 
Гранти  переможцям 
конкурсу 

10 
Програма відновлення, збереження національної пам'яті та протокольних заходів у Львівській області 

6. Проведення пошуку і впорядкування поховань українців 
за кордоном 

270,0 350,0 380,0 1000,0 Х - 
 

11 

Комплексна програма надання медичної допомоги мешканцям Львівської області 2018 -2020  

4.1.Забезпечення надійності та безпечної експлуатації ліфтів 
шляхом їх ремонту, модернізації чи заміни 

- 17234,6 9125,0 26359,6 Х - 

Здійснено закупівлю 
та модернізацію 
ліфтів для 12 
медичних закладів. 
Середній обсяг 
наданих коштів для 
одного СГ не 
перевищує 200 тис. 
євро 

4.2.Забезпечення вимог законодавства із протипожежної 
безпеки 

- 1487,7 3800,0 5287,7 Х - 
 

4.3.Забезпечення вимог щодо протипожежної безпеки 
експлуатації будівель 

- 1233,3 875,0 2108,3 Х - 
 

5.1.Забезпечення оснащення дорослих та дитячих 
стаціонарів, амбулаторно-поліклінічних закладів та Центру 
служби крові 

- 1144,4 - 1144,4 Х - 
 

6.1.Забезпечення оснащення системи екстреної медичної 
допомоги спеціалізованим санітарним автотранспортом 

- 16100,0 22200,0 38300,0 Х - 

Закуплено 15 
автомобілів ШМД з 
устаткуванням для 
СГ. Середній обсяг 
допомоги для одного 
СГ не перевищує 200 
тис. євро 
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7.1.Забезпечення співфінансування проектів міжнародно-
технічної допомоги, розроблених закладами охорони 
здоров’я за рахунок коштів обласного бюджету 

- 5476,0 7500,0 12976,0 Х - 

Надано 
співфінансування 
семи СГ – 
переможцям 
Програми 
транскордонного 
співробітництва. 
Середній обсяг 
допомоги для одного 
СГ не перевищує 200 
тис. євро 

8.1. Впровадження електронних систем у галузі охорони 
здоров’я  

- - 5800,0 5800,0 Х - 
 

12 

Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2018-2020 роки 

2.1.Надання фінансової підтримки статутної діяльності 
громадським організаціям  інвалідів, ветеранів, політичних 
в’язнів і репресованих, культурно-просвітницьким 
організаціям, які виконують соціальні функції та мають 
статус обласних 

452,3 403,7 500,0 1356,0 Х - 

 

2.2.Дофінансування  на конкурсних  засадах мікропроектів 
громадських та благодійних організацій, які  фінансуються з 
різних джерел, щодо покращення якості  життя соціально 
незахищених верств населення області 

372,6 722,3 800,0 1894,9 Х - 

Гранти переможцям 
конкурсу 

5. Компенсація пільгового проїзду окремих категорій 
громадян залізничним транспортом 

2000,0 2000,0 4000,0 8000,0 - Х 
 

16 

Програма зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на 2018 -2020 роки 

Реконструкція та будівництво об’єктів зовнішнього 
освітлення, у тому числі виготовлення ПКД 

10 626,0 14302,5 11500,0 36428,5 Х - 

Здійснено 
реконструкцію та 
будівництво об’єктів 
зовнішнього 
освітлення  в 98 
населених пунктах 
області. Середній 
обсяг допомоги для 
одного СГ не 
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перевищує 200 тис. 
євро 

19 

Обласна цільова програма "Спортивний майданчик" на 2017-2021 роки 

1.Облаштування спортивних майданчиків з тренажерним 
обладнанням 

3350,0 3026,7 4200,0 10576,7 Х - 
Облаштування 
спортивних 
майданчиків в більше 
200-х населених 
пунктах області. 
Середній обсяг 
допомоги для одного 
СГ не перевищує 200 
тис. євро 

2.Облаштування спортивних майданчиків зі штучним 
покриттям 

17 650,0 14590,0 16800,0 49040,0 Х - 

3.Облаштування спортивних майданчиків з наливним 
покриттям 

3000,0 1077,8 4000,0 8077,8 Х - 

4.Заміна штучного покриття,  термін експлуатації якого 
перевищив 10 років 

1000,0 1750,0 - 2750,0 Х - 

22 

Комплексна програма цивільного захисту та сприяння матеріально-технічному забезпеченню окремих військових формувань, дислокованих на 
території Львівської області 2018 – 2020  

1. Покращення технічного оснащення державних пожежно-
рятувальних підрозділів ГУ ДСНС України у Львівській 
області 

999,8 1 000,0 2200,0 4199,8 Х - 
 

2. Створення Львівського регіонального резерву 
матеріально-технічних ресурсів 

2051,5 2 099,3 2000,0 6150,8 Х - 
 

3. Забезпечення готовності систем оповіщення і зв’язку 
цивільного захисту області 

999,7 1 890,8 3500,0 6390,5 Х - 

Закупівля послуг 
здійснюється у 10 СГ 
Середній обсяг 
допомоги для одного 
СГ не перевищує 200 
тис. євро 

4. Сприяння матеріально-технічному забезпеченню окремих 
військових формувань, дислокованих на території Львівської 
області 

13805,0 16620,9 8000,0 38425,9 Х - 

Допомога надається 
52 СГ 
Середній обсяг 
допомоги для одного 
СГ не перевищує 200 
тис. євро 

5. Організація рятування на водах Львівської області 
 

3937,9 4 826,0 5505,0 14268,9 - Х 

Отримувач – ДО 
Центральна 
рятувально-
водолазна служба 
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6. Забезпечення підрозділів територіальної оборони 
Львівської області засобами зв’язку при їх приведенні в 
готовність до виконання завдань за призначенням 

- 5 319,1 6770,0 12089,1 Х - 

Допомога надається 
64 СГ Середній обсяг 
допомоги для одного 
СГ не перевищує 200 
тис. євро 

24 
Програма розвитку лісового господарства Львівської області на 2017 - 2021 роки  

2.2. Вирощування садивного матеріалу для лісовідновлення 994,9 950,0 1826,0 3770,9 Х -  

25 

Програма охорони навколишнього природного середовища на 2016 – 2020 роки 
7.Залучення коштів МТД та інвестицій. Співфінансування 
проекту «РовеЛове Розточчя – разом попри кордони» № 
PLBU.01.02.00-06-0211/17-00, що реалізується на території 
Львівської області із залученням міжнародної технічної 
допомоги 

-  1980,0 - 1980,0 Х - 

 

8 .Утримання спеціальних адміністрацій регіональних 
ландшафтних парків «Верхньодністорвські бескиди», 
«Надсянський», «Равське розточчя» 

896,9  1307,4 597,0 2801,3 Х - 
 

29 

Охорона і збереження культурної спадщини Львівської області на 2016-2018 роки 

1.1.Проведення суцільного археологічного обстеження 
території області «Археологічний кадастр Львівської області» 

197,0 249,0 250,0 696,0 Х - 
 

1.2.Проведення комплексу першочергових протиаварійних 
та ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках культурної 
спадщини 

6410,3 8197,0 9250,0 23857,3 - Х 
 

2.Проведення досліджень, вивчення та впорядкування 
історичних кладовищ, поховань та меморіалів 

1370,0 750,0 750,0 2870,0 Х - 
 

3. Пошук і впорядкування поховань жертв війни та 
політичних репресій 

466,8 960,0 750,0 2176,8 Х - 
 

4. Встановлення пам’ятних знаків загиблим воїнам УПА, 
Січовим Стрільцям та учасникам національно-визвольних 
змагань 

291,8 975,0 4800,0* 6066,8 Х - 

*Субвенція 
Тернопільському 
обласному бюджету - 
3000,0 

7. Комплекс робіт на пам’ятках дерев’яної сакральної 
архітектури, які внесені до списку  Світової спадщини 
ЮНЕСКО, у тому числі, виготовлення ПКД 

- 2966,0 3000,0 5966,0 Х - 
 

8. Виготовлення ПКД для пам'яток дерев'яної сакральної 
архітектури 

300,0 298,0 300,0 898,0 Х - 
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9. Проекти, що реалізуються на території Львівської області 
із залученням Міжнародної Технічної Допомоги (МТД). 
Комплексна реставрація Монастирського храму з дзвіницею 
– пам’ятки архітектури національного значення XV-XVIII ст. 
(ох. № 407) в смт Підкамінь Бродівського району Львівської 
області 

- 700,0 5000,0 5700,0 Х - 

 

30 

Програма розвитку туризму,  курортів і рекреації  у Львівській області на 2018-2020 роки  

3. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури 130,0 159,4 330,0 619,4 Х -  

7.1.Співфінансування проекту «Транскордонний 
паломницький маршрут як інструмент промоції спільної 
історико-культурної спадщини в українсько-польському 
прикордонні», що реалізується на території Львівської 
області із залученням міжнародної технічної допомоги 

- 100,0 - 100,0 Х - 

 

7.2.Співфінансування проекту «РовеЛове Розточчя – разом 
попри кордони», що реалізується на території Львівської 
області із залученням міжнародної технічної допомоги 

- 80,0 - 80,0 Х - 
 

7.3. Співфінансування проекту «Світ карпатських розет – 
заходи із збереження унікальності культури Карпат» 
PLBU.01.01.00-18-0365/17-00 

0,0 0,0 238,0 238,0 Х - 
 

7.4. Співфінансування проекту «Велокарпатія: розвиток 
інфраструктури для велотуризму на Львівщині» за рахунок 
коштів ЄС  

- - 600,0 600,0 Х - 
 

33 

Програма капітального будівництва об`єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення 

Реставрація ЛНУ ім.І.Франка 3200,0 - - 3200,0 Х -  
Реконструкція Львівського обласного перинатального 
центру 

25000,0 61100,0 10571,0 
96671,0 

- Х  

Будівництво об’єкта «Стежки митрополита А.Шептицького» 1500,0 2030,0 1000,0 4530,0 Х -  
Реставрація об’єкта «Музей Пінзеля» 210,0 - - 210,0 Х -  
Реконструкція пологового відділення Бродівської ЦРЛ 5080,0 10800,0 - 15880,0 - Х  
Реконструкція амбулаторії с.Суховоля 660,0 700,0 630,0 1990,0 Х -  

Реконструкція ДНЗ с.Нагуєвичі 1500,0 1295,0 3350,0 6145,0 - Х  
Реконструкція ДНЗ с.Ст.Добротвір 400,0 1434,0 - 1834,0 Х -  
Добудова ЗОШ с.Батятичі 230,0 - - 230,0 Х -  
Будівництво ФАП с.Хащовапя 530,0 - - 530,0 Х -  
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Будівництво ЗОШ с.Н.Яблунька 722,0 - - 722,0 Х -  

Будівництво дитячого будинку с.Бірки 500,0 - - 500,0 Х -  
Будівництво туристичної бази Львів - 6392,0 2082,0 8474,0 - Х  
Благоустрій території Львівського університету фізич. 
культури 

- 857,0 920,0 
1777,0 

Х -  

Будівництво пам’ятника Героям УПА - 5115,0 - 5115,0 Х -  
Реставрація собору Св.Юра - 1020,0 2300,0 3320,0 Х -  
Будівництво дитячого будинку м.Золочів - 256,0 800,0 1056,0 Х -  
Добудова ЗОШ с.Червиця - 258,0 5000,0 5258,0 Х -  

Будівництво дитячого будинку с.Наварія - 450,0 500,0 950,0 Х -  

Будівництво басейну м.Сокаль - 1921,0 9850,0 11771,0 - Х  

Реконструкція теплогенераторної департаменту здоров’я 
ЛОДА 

- - 1700,0 
1700,0 

Х -  

Реконструкція ліфту департаменту соц. захисту ЛОДА - - 500,0 500,0 Х -  

Реконструкція ЗОШ с.Ясенів - - 1086,0 1086,0 Х -  

Реставрація Домінік. монастиря м.Жовква - - 1000,0 1000,0 Х -  

Будівництво лікувального корпусу м.Миколаїв - - 1100,0 1100,0 Х -  
Будівництво дитячого будинку м.Радехів - - 500,0 500,0 Х -  

*Державна підтримка суб’єкту господарювання: 
 попадає в категорію «Незначна ДД» (ТАК) - Х 
 не попадає в категорію «Незначна ДД» (НІ) - Х 
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Додаток 7 
 

Видатки з обласного бюджету (без капітальних видатків) на утримання комунальних закладів та 
установ у сфері спорту та надходження до їх спеціальних фондів 

тис.грн. 

№ Назва установи 

2019 рік 

Загальний 
фонд (ЗФ) 

Спеціальний 
фонд (СФ) 

Разом 
СФ/Разом, 

% 

1 

Комунальний заклад Львівської 
обласної ради Львівський регіональний 
центр з фізичної культури і спорту 
інвалідів "ІНВАСПОРТ" 

1528,70 0,00 1528,7 0,0% 

2 
Львівська обласна комунальна дитячо-
юнацька спортивна школа інвалідів 
"Галичина" 

2454,50 0,00 2454,5 0,0% 

3 
Комунальний заклад Львівської 
обласної ради "Львівська обласна 
дитячо-юнацька спортивна школа" 

7221,70 183,00 7404,7 2,5% 

4 

Комунальний заклад Львівської 
обласної ради "Спеціалізована дитячо-
юнацька спортивна школа 
олімпійського резерву №1 з веслування 
на байдарках і каное та важкої 
атлетики" 

2190,80 0,00 2190,8 0,0% 

5 

Комунальний заклад Львівської 
обласної ради "Спеціалізована дитячо-
юнацька спортивна школа 
олімпійського резерву №2 з дзюдо та 
боксу" 

4071,70 0,00 4071,7 0,0% 

6 Школа вищої спортивної майстерності 10852,80 175,00 11027,80 1,6% 

7 
Львівський обласний центр фізичного 
здоров'я населення "Спорт для всіх" 

1575,60 0,00 1575,60 0,0% 

8 
Львівський обласний центр олімпійської 
підготовки зі стрільби стендової 

785,10 0,00 785,10 0,0% 

9 
Львівський обласний ЦОП із зимових 
видів спорту м.Новояворівськ 

2214,90 0,00 2214,90 0,0% 

10 

Громадська організація "Львівська 
обласна організація фізкультурно-
спортивного товариства "Динамо" 
України" 

8054,60 0,00 8054,60 0,0% 

11 
КДЮСШ "Здоров'я" Львівської обласної 
організації ФСТ "Динамо" 

3106,00 0,00 3106,00 0,0% 

12 
СДЮШОР з гірськолижного спорту 
Львівської обласної організації ФСТ 
"Динамо" 

1723,10 0,00 1723,10 0,0% 

13 
КДЮСШ "Атлет" Львівської обласної 
організації ФСТ "Динамо" 

2869,40 0,00 2689,4 0,0% 

14 

Львівська обласна організація 
Всеукраїнського фізкультурно-
спортивного товариства "Колос" 
агропромислового комплексу України 

1194,00 0,00 1194,00 0,0% 

15 
КДЮСШ "Колос" Львівської обласної 
організації Всеукраїнського 
фізкультурно-спортивного товариства 

0,00  
(1938,9 у 
2018 році) 

0,00 
0,00 

(1938,9 у 
2018 році) 

0,0% 



85 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

"Колос" агропромислового комплексу 
України 

16 

СДЮШОР "Богатир" Львівської обласної 
організації Всеукраїнського 
фізкультурно-спортивного товариства 
"Колос" агропромислового комплексу 
України 

0,00  
(2011,00 у 
2018 році) 

0,00 
0,00 

(2011,00 у 
2018 році) 

0,0% 

17 

СДЮШОР "Веслярик" Львівської 
обласної організації Всеукраїнського 
фізкультурно-спортивного товариства 
"Колос" агропромислового комплексу 
України 

6635,70 0,00 6635,7 0,0% 

18 
Львівська обласна організація 
фізкультурно-спортивне товариство 
"Спартак" 

569,10 0,00 569,1 0,0% 

19 
СДЮСШОР "Спартаківець" Львівської 
обласної організації фізкультурно-
спортивне товариство "Спартак" 

2295,70 0,00 2295,70 0,0% 

20 
Львівська обласна організація 
фізкультурно-спортивного товариства 
"Україна" 

549,50 0,00 549,5 0,0% 

21 
СДЮШОР  "Прудкий м'яч" Львівської 
обласної організації фізкультурно-
спортивного товариства "Україна" 

0,00  
(1500,6 у 
2018 році) 

0,00 
0,00 

(1500,6 у 
2018 році) 

0,0% 

22 
СДЮШОР "Електрон" Львівської 
обласної організації фізкультурно-
спортивного товариства "Україна" 

0,00 
(1592,6 у 
2018 році) 

0,00 
0,00 

(1592,6 у 
2018 році) 

0,0% 

23 
СДЮШОР "Берізка" Львівської обласної 
організації фізкультурно-спортивного 
товариства "Україна" 

0,00  
(1315,7 у 
2018 році) 

0,00 
0,00 

(1315,7 у 
2018 році) 

0,0% 

24 СДЮШОР "Олімп-Л" 
0,00  

(2682,7 у 
2018 році) 

0,00 
0,00 

(2682,7 у 
2018 році) 

0,0% 

25 КДЮСШ ім.Ю.Кутенка 6105,20 0,00 6105,20 0,0% 

26 КДЮСШ №1 СКА 6697,10 0,00 6697,10 0,0% 
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Додаток 8  

 

Видатки з обласного бюджету (без капітальних видатків) на утримання комунальних закладів та 

установ у сфері соціального захисту та надходження до їх спеціальних фондів 

тис. грн. 

№ Назва установи 

2019 рік 

Загальний 
фонд (ЗФ) 

Спеціальний 
фонд (СФ) 

Разом 
СФ/Разом, 

% 

1 
КЗ  ЛОР "Великомостівський геріатричний 

пансіонат" 
8329,07 3710,00 12039,07 30,8% 

2 КЗ  ЛОР"Львівський геріатричний пансіонат" 20280,31 7957,90 28238,21 28,2% 

3 КЗ ЛОР"Підбузький геріатричний пансіонат" 8651,44 3555,40 12206,84 29,1% 

4 
КЗ ЛОР"Грушківський психоневрологічний 

інтернат" 
8166,02 3611,60 11777,62 30,7% 

5 
КЗ ЛОР"Монастироцький 

психоневрологічний інтернат" 
10162,81 3793,20 13956,01 27,2% 

6 
КЗ ЛОР"Лешківський психоневрологічний 

інтернат" 
7850,74 2793,40 10644,14 26,2% 

7 
КЗ ЛОР"Підкамінський психоневрологічний 

інтернат" 
8056,53 3245,40 11301,93 28,7% 

8 
КЗ ЛОР"Поповицький психоневрологічний 

інтернат" 
8881,06 4433,90 13314,96 33,3% 

9 
КЗ ЛОР"Созанський психоневрологічний 

інтернат" 
10123,21 3946,60 14069,81 28,1% 

10 
КЗ  ЛОР "Судововишнянський 

психоневрологічний інтернат" 
9144,47 4509,70 13654,17 33,0% 

11 
КЗ ЛОР"Ходорівський психоневрологічний 

інтернат" 
8348,11 3313,80 11661,91 28,4% 

12 
КЗ ЛОР"Буківський дитячий будинок-

інтернат" 
8948,70 2184,80 11133,5 19,6% 

13 
КЗ ЛОР"Роздільський дитячий будинок-

інтернат" 
8285,26 2064,30 10349,56 19,9% 

14 КЗ ЛОР "Самбірський ПТУ-інтернат" 18659,00 0 18659 0,0% 

15 

КЗ ЛОР"Центр моніторингу соціальних 

програм та контролю за призначенням та 

виплатою допомог" 

5752,00 0 5752 0,0% 

16 
Обласний центр соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів 
4383,80 0 4383,8 0,0% 

17 
Соціальний центр матері і дитини у 

Львівській області 
1365,10 0 1365,1 0,0% 

18 
Центр соціально-психологічної допомоги у 

Львівській області 
1313,30 0 1313,3 0,0% 

19 Львівський контактний центр 2784,50 0 2784,5 0,0% 

20 Соціальний гуртожиток у Львівській області 1064,60 0 1064,6 0,0% 

21 
Львівський обласний центр соціальних 

служб для сім’ї,дітей та молоді 
2799,80 0 2799,8 0,0% 
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Додаток 9 
 

Видатки з обласного бюджету (без капітальних видатків) на утримання комунальних закладів та 
установ у сфері освіти та надходження до їх спеціальних фондів 

тис. грн. 

№ Назва установи 
2019 рік 

Загальний 
фонд (ЗФ) 

Спеціальний 
фонд (СФ) 

Разом 
СФ/Разом,  

% 

1.  КЗ ЛОР "Львівська загальноосвітня 
санаторна школа-інтернат №1 ім. Б. І.  Анто-
нича" 

19951,35 379,00 20330,35 1,86 

2.  КЗ ЛОР "Винниківська загальноосвітня 
санаторна школа-інтернат" 

20840,68 114,70 20955,38 0,55 

3.  КЗ ЛОР "Бориславська загальноосвітня 
санаторна школа-інтернат" 

16044,25 180,50 16224,75 1,11 

4.  КЗ ЛОР "Сокальська загальноосвітня 
санаторна школа-інтернат" 

17518,65 176,00 17694,65 0,99 

5.  КЗ ЛОР НРЦ "Довіра" 25712,34 203,24 25915,57 0,78 

6.  КЗ ЛОР "Львівська спец. ЗОШІ  №100" 13739,04 200,54 13939,58 1,44 

7.  КЗ ЛОР "Львівська школа-інтернат 
М..Покрови" 

12576,90 50,65 12627,55 0,40 

8.  КЗ ЛОР НРЦ "Оберіг"  11667,11 51,08 11718,19 0,44 

9.  КЗ ЛОР НРЦ "Мрія" 20457,45 861,83 21319,28 4,04 

10.  КЗ ЛОР НРЦ  "Святого Миколая" 13570,20 307,98 13878,19 2,22 

11.  КЗ ЛОР НРЦ "Левеня" 20116,79 150,22 20267,00 0,74 

12.  КЗ ЛОР НРЦ "Гармонія" 14031,74 100,97 14132,71 0,71 

13.  КЗ ЛОР Самбірська СЗШ І-ІІ ст. "Берегиня" 10935,08 50,65 10985,73 0,46 

14.  КЗ ЛОР НРЦ  "Світанок" 15958,78 105,72 16064,50 0,66 

15.  КЗ ЛОР "Підкамінський НРЦ" 14294,04 207,12 14501,16 1,43 

16.  КЗ ЛОР "Великолюбінський НРЦ" 8850,99 51,73 8902,72 0,58 

17.  КЗ ЛОР "Нагуєвицька СЗОШІ І-ІІ ст."  15413,09 203,02 15616,11 1,30 

18.  КЗ ЛОР "Лівчицька СЗШІ І-ІІ ст."  7689,64 100,97 7790,61 1,30 

19.  КЗ ЛОР "Жовківський НРЦ "Злагода" 16446,67 100,00 16546,67 0,60 

20.  КЗ ЛОР "Лопатинська СЗШІ І-ІІ ст."  11246,39 51,83 11298,22 0,46 

21.  КЗ ЛОР "Добромильська СЗШ-інтернат" 10404,90 203,73 10608,62 1,92 

22.  КЗ ЛОР "Підгірцівська СЗШІ"  19093,59 220,18 19313,77 1,14 

23.  КЗ ЛОР "Краковецький НРЦ" 7662,73 131,86 7794,59 1,69 

24.  КЗ ЛОР "Львівський державний військовий  
ліцей з посиленою військово-фізичною 
підготовкою  імені Героїв Крут" 

30206,65 100,00 30306,65 0,33 

25.  КЗ ЛОР "Підбузька СШІ "Мала академія 
мистецтв"  

9622,32 53,42 9675,74 0,55 

26.  КЗ ЛОР "Львівська обласна Мала академія 
наук учнівської молоді" 

3098,09 600,00 3698,09 16,22 
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27.  КЗ ЛОР "Львівський обласний Центр 
краєзнавства екскурсій та туризму 
учнівської молоді" 

5853,30 1512,63 7365,93 20,54 

28.  КЗ ЛОР "Львівський обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді" 

3806,08 50,21 3856,29 1,30 

29.  КЗ ЛОР "Львівський обласний центр 
науково-технічної  творчості учнівської 
молоді" 

2656,12 50,00 2706,12 1,85 

30.  КЗ ЛОР "Верхньосиньовиднянська СЗШІ 
"Надія"  

4516,46 5,00 4521,46 0,11 

31.  Самбiрський ПЛ сфери послуг 12572,30 225,00 12797,30 1,76 

32.  Сокальський професiйний лiцей 10970,30 401,00 11371,30 3,53 

33.  ДПТНЗ "Новороздiльський профлiцей" 12583,90 305,60 12889,50 2,37 

34.  ДПТНЗ"Новорозд.проф лiцю буд-ва i поб. 9357,80 202,00 9559,80 2,11 

35.  Бориславський професiйний лiцей 13750,50 957,90 14708,40 6,51 

36.  ДНЗ "ВПУ №8 м. Стрия" 12013,70 262,00 12275,70 2,13 

37.  ДПТНЗ"Микола∙вський професiйний лiцей" 9880,80 207,00 10087,80 2,05 

38.  Золочівський ПЛ 14307,40 450,00 14757,40 3,05 

39.  ВПУ-11 м.Червонограда 15650,10 760,10 16410,20 4,63 

40.  ДНЗ "ХПТУ iм.Й.П.Станька" 10406,10 375,00 10781,10 3,48 

41.  Дрогобицький професiйний полiтех лiцей 11290,60 339,00 11629,60 2,91 

42.  ДПТНЗ "Стрийське ВХПУ" 18406,60 2436,00 20842,60 11,69 

43.  ВПУ №19 м.Дрогобича 25873,00 1235,00 27108,00 4,56 

44.  Стебницький професiйний лiцей 9798,20 192,50 9990,70 1,93 

45.  ДНЗ "ВПУ-34 м.Стрий" 25142,10 975,00 26117,10 3,73 

46.  ВПУ №35  м. Стрий 11716,30 2360,00 14076,30 16,77 

47.  Добротвiрський професiйний лiцей 13630,80 474,70 14105,50 3,37 

48.  Туркiвський професiйний лiцей 18848,90 699,70 19548,60 3,58 

49.  Червоноградський П ГБЛ 17553,20 1498,40 19051,60 7,86 

50.  Рава-Руський професiйний лiцей 15861,20 957,00 16818,20 5,69 

51.  Перемишлянський професiйний лiцей 10118,80 842,70 10961,50 7,69 

52.  ДНЗ "Новояворiвське ВПУ" 23278,00 2179,30 25457,30 8,56 

53.  ВПУ № 71 м. Кам'янка-Бузька 12433,30 505,50 12938,80 3,91 

54.  ДНЗ "Меденицький професiйний лiцей" 12401,10 692,30 13093,40 5,29 

55.  Поморянський ПЛ 9154,30 350,00 9504,30 3,68 

56.  Держ.профтех.навч.зак.Червоненське 
вищ.профуч. 

14761,20 439,90 15201,10 2,89 

57.  ДНЗ "Погiрцiвське ВПУ" 9959,70 1279,40 11239,10 11,38 
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58.  Угнiвський аграрно-будiвельний лiцей 11474,30 750,00 12224,30 6,14 

59.  Боринський професiйний лiцей НПР 15874,70 478,70 16353,40 2,93 

60.  Олеський професiйний лiцей 11619,80 594,30 12214,10 4,87 

61.  ДПТНЗ Нижанковицький професiйний лiцей 15034,30 420,00 15454,30 2,72 

62.  Жидачівський ПЛ 9240,10 467,60 9707,70 4,82 

63.  ДНЗ "Судововишнянський ПЛ" 10400,40 467,90 10868,30 4,31 

64.  КЗ ЛОР "Бродівський  педколедж" 31510,00 2500,00 34010,00 7,35 

65.  КЗ ЛОР "Самбірський педколедж" 27000,00 500,00 27500,00 1,82 

66.  КЗ ЛОР "Львівське училище фізкультури" 41000,00 545,00 41545,00 1,31 

67.  ДВНЗ "Львівський коледж будівництва, 
архітектури та дизайну" 

17640,00 4000,00 21640,00 18,48 

68.  ДВНЗ "Дрогобицький механіко-
технологічний коледж " 

20000,00 1500,00 21500,00 6,98 

69.  ДВНЗ "Дрогобицький коледж  нафти і газу" 23385,60 3500,00 26885,60 13,02 

70.  ДВНЗ "Новороздільський політехнічний 
коледж" 

12680,00 300,00 12980,00 2,31 

71.  Самбірський технікум економіки та 
інформатики 

13210,00 1500,00 14710,00 10,20 

72.  ДВНЗ "Червоноградський гірничо-
економічний коледж" 

16980,00 1700,00 18680,00 9,10 

73.  КЗ ЛОР "Львівський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти" 

15810,00 500,00 16310,00 3,07 

74.  Ресурсний центр 1232,10 0,00 1232,10 0,00 

75.  КЗ ЛОР "Львівський обласний будинок 
вчителя" 

2351,80 200,00 2551,80 7,84 

76.  КЗ ЛОР "Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека" 

3512,60 12,00 3524,60 0,34 

77.  Львівський музичний коледж імені С. П. 
Людкевича 

33295,70 0,00  33295,70 0,00 

78.  Львівський коледж культури і мистецтв 22496,00 450,00 22946,00 1,96 

79.  Львівський державний коледж 
декоративного і ужиткового мистецтва 
імені Івана Труша 

22462,40 1356,00 23818,40 5,69 

80.  Дрогобицьке державне музичне училище 
імені Василя Барвінського 

33332,60 791,00 34123,60 2,32 

81.  Самбірський коледж культури і мистецтв 15453,00 120,00 15573,00 0,77 
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Додаток 10 
 

Видатки з обласного бюджету (без капітальних видатків) на утримання комунальних закладів та 
установ у сфері охорони здоров’я та надходження до їх спеціальних фондів 

тис.грн. 

№ Назва установи 
2018 рік 

Загальний 
фонд (ЗФ) 

Спеціальний 
фонд (СФ) 

Разом 
СФ/Разом,  

% 

1 
Комунальне некомерційне підприємство 
Львівської обласної ради «Львівська 
обласна клінічна лікарня» 

255021,00 37431,00 373519,9 10,0% 

2 
Комунальний заклад Львівської обласної 
ради «Львівська обласна дитяча клінічна 
лікарня"ОХМАТДИТ" 

77841,60 3226,30 81067,9 4,0% 

3 

Комунальне некомерційне підприємство 
Львівської обласної ради 
"Західноукраїнський дитячий 
спеціалізований медичний центр" 

67507,20 12013,10 79520,3 15,1% 

4 
Комунальний заклад Львівської обласної 
ради "Львівський обласний госпіталь 
ветеранів війн та репресованих ім.Ю Липи" 

107541,30 1264,00 108805,3 1,2% 

5 
Комунальний заклад Львівської обласної 
ради "Львівської обласна клінічна 
психіатрична лікарня" 

146852,80 7460,00 154312,8 4,8% 

6 

Комунальне некомерційне підприємство 
Львівської обласної ради"Львівський 
регіональний  фтизіопульмонологічний 
клінічний лікувально-діагностичний  центр" 

134666,60 16302,40 150969 10,8% 

7 
Львівський обласний  державний клінічний 
лікувально-діагностичний 
ендокринологічний центр 

13552,70 3709,60 17262,3 21,5% 

8 
Комунальний заклад Львівської обласної 
ради "Львівська обласна лікарня 
позалегеневого туберкульозу" 

0,00 0,00 0,00 - 

9 

Комунальний заклад Львівської обласної 
ради «Львівський державний онкологічний 
регіональний лікувально-діагностичний 
центр» 

89132,30 9056,50 98188,8 9,2% 

10 
Комунальний заклад Львівської обласної 
ради «Львівський обласний дитячий 
психоневрологічний диспансер» 

11278,60 100,00 11378,6 0,9% 

11 

Комунальне некомерційне підприємство 
Львівської обласної ради "Львівський 
обласний медичний центр превенції та 
терапії узалежнень" 

18708,20 2476,50 21184,7 11,7% 

12 
Комунальний заклад Львівської обласної 
ради "Львівська обласна лікарня  
відновного лікування" 

16297,60 456,30 16753,9 2,7% 

13 
Комунальне некомерційне підприємство 
Львівської обласної ради «Львівський 
обласний  шкірно-венеричний диспансер 

25595,80 937,30 26533,1 3,5% 

14 

Комунальне некомерційне підприємство 
Львівської обласної ради «Львівський  
обласний державний клінічний лікувально-
діагностичний кардіодогічний центр» 

62814,70 10463,40 73278,1 14,3% 
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15 
Комунальний заклад Львівської обласної 
ради "Львівська обласна психіатрична 
лікарня «Заклад» 

40830,80 821,00 41651,8 2,0% 

16 
 Комунальне некомерційне підприємство 
Львівської обласної ради "Львівська 
обласна інфекційна клінічна  лікарня" 

105635,40 629,70 106265,1 0,6% 

17 
 Комунальний заклад Львівської обласної 
ради "Львівський обласний 
протитуберкульозний  диспансер" 

36027,90 409,10 36437 1,1% 

18 
Дрогобицький протитуберкульозний 
диспансер 

12438,80 1100,00 13538,8 8,1% 

19 
Комунальний заклад Львівської обласної 
ради "Тулиголівська туберкульозна лікарня 
Городоцького району Львівської області" 

0,00 0,00 0,00 - 

20 
Жидачівський  протитуберкульозний 
диспансер Львівської області 

0,00 0,00 0,00 - 

21 
Комунальний заклад Львівської обласної 
ради "Золочівський  протитуберкульозний 
диспансер". 

0,00 0,00 0,00 - 

22 
 Комунальний заклад Львівської обласної 
ради «Самбірський  міжрайонний 
протитуберкульозний диспансер 

13153,10 263,00 13416,1 2,0% 

23 
Старосамбірський  протитуберкульозний 
диспансер 

0,00 0,00 0,00 - 

24 
 Комунальний заклад Львівської обласної 
ради «Стрийський протитуберкульозний 
диспансер» 

8735,10 203,30 8938,4 2,3% 

25 
 Комунальний заклад "Львівська обласна 
лікарня відновного лікування №3" 

9146,10 135,20 9281,3 1,5% 

26 
  Лікарня відновного лікування №2 "Центр 
реабілітації ветеранів ОУН-УПА " Говерла" 

11275,40 15,00 11290,4 0,1% 

27 
 Комунальний заклад Львівської обласної 
ради "Львівський обласний клінічний  
психоневрологічний диспансер". 

16661,10 1913,20 18574,3 10,3% 

28 
Комунальний заклад Львівської обласної 
ради" Львівський  шкірно-венерологічний 
диспансер №2" 

0,00 0,00 0,00 - 

29 
 Комунальний заклад Львівської обласної 
ради «Львівський обласний клінічний 
перинатальний центр» 

25553,90 6730,70 32284,6 20,8% 

30 
 Комунальний заклад Львівської обласної 
ради «Обласний дитячий 
протитубсанаторій «Журавно" 

18076,90 54,10 18131 0,3% 

31 
Комунальний заклад Львівської обласної 
ради «Львівський обласний 
протитубсанаторій" 

13123,60 12,80 13136,4 0,1% 

32 
Комунальний заклад Львівської обласної 
ради «Дитячий туберкульозний санаторій» 

4147,80 0,00 4147,8 0,0% 

33 
 Комунальний заклад Львівської обласної 
ради «Комунальний дитячий 
ревмокардіологічний санаторій» 

1751,30 0,00 1751,3 0,0% 

34 

  Комунальний заклад Львівської обласної 
ради «Будинок дитини №1 для дітей з 
ураженням центральної нервової системи 
та порушенням психіки» 

12835,90 296,00 13131,9 2,3% 
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35 

  Комунальний заклад Львівської обласної 
ради «Будинок дитини №2 для дітей з 
ураженням центральної нервової системи 
та порушенням психіки» 

13764,80 397,00 14161,8 2,8% 

36 Львівський обласний центр служби крові   24363,20 4912,00 29275,2 16,8% 

37 
Державний заклад СПК Львівської 
залізниці 

2274,10 363,30 2637,4 13,8% 

38 
Комунальний заклад Львівської обласної 
ради "Дрогобицька станція швидкої 
медичної допомоги " 

0,00 0,00 0,00 - 

39 
Комунальний заклад Львівської обласної 
ради "Львівська міська станція швидкої   
медичної допомоги " 

0,00 0,00 0,00 - 

40 

 Комунальний заклад Львівської обласної 
ради «Львівський обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф» 

299849,70 509,30 300359 0,2% 

41 
КЗ ЛОР    Обласний лікарсько-
фізкультурний диспансер 

5982,30 238,00 6220,3 3,8% 

42 
 Комунальне некомерційне підприємство 
Львівської обласної ради «Львівський 
обласний клінічний діагностичний центр» 

24757,30 1481,30 26238,6 5,6% 

43 

 Комунальне некомерційне підприємство 
Львівської обласної ради «Львівський 
обласний спеціалізований центр 
радіаційного захисту населення» 

6810,90 0,00 6810,9 0,0% 

44 

 Комунальне некомерційне підприємство 
Львівської обласної ради «Львівський 
обласний центр репродуктивного здоров"я 
населення» 

6349,70 187,60 6537,3 2,9% 

45 
 Комунальний заклад Львівської обласної 
ради «Червоноградський 
протитуберкульозний диспансер» 

3498,20 57,00 3555,2 1,6% 

46 
 Комунальний заклад Львівської обласної 
ради «Львівський обласний центр 
громадського здоров’я» 

6635,40 8535,00 15170,4 56,3% 

47 
 Комунальний заклад Львівської обласної 
ради «Жидачівський  протитуберкульозний 
диспансер» 

5377,90 124,20 5502,1 2,3% 

48 
Комунальний заклад Львівської обласної 
ради "Золочівський  протитуберкульозний 
диспансер" 

4918,60 4,70 4923,3 0,1% 

49 Львівський обласний центр здоров"я  1293,30 0,00 1293,3 0,0% 

50 
 Комунальний заклад Львівської обласної 
ради «Львівський обласний  центр медико-
соціальної експертизи»     

16391,90 0,00 16391,9 0,0% 

 51 
  Львівський обласний  державний 
клінічний лікувально-діагностичний 
ендокринологічний центр 

979,00 0,00 979 0,0% 

 52 

 Комунальне некомерційне підприємство 
Львівської обласної ради «Львівський 
обласний спеціалізований центр 
радіаційного захисту населення» 

76,00 0,00 76 0,0% 
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53 
 Комунальний заклад Львівської обласної 
ради «Обласна база спеціального 
медичного постачання» 

9643,60 42441,10 52084,7 81,5% 

54 
 Комунальний заклад Львівської обласної 
ради "Львівське обласне бюро судово-
медичної експертизи" 

32713,60 147,50 32861,1 0,4% 

55 
Комунальний заклад Львівської обласної 
ради "Львівське обласне 
паталогоанатомічне бюро" 

24252,10 2,90 24255 0,0% 

56 
Львівський обласний інформаційно-
аналітичний центр 

4474,10 0,00 4474,1 0,0% 

57 
ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут 
медсестринства та лабораторної медицини 
ім. Андрея Крупинського» 

21338,90 6512,40 27851,3 23,4% 

58 
 ВНКЗ ЛОР «Бориславський медичний 
коледж» 

17903,80 3417,50 21321,3 16,0% 

59 
 ВНКЗ ЛОР «Самбірський медичний 
коледж» 

27006,00 1954,50 28960,5 6,7% 

60 
 ВНКЗ ЛОР «Львівський медичний коледж 
післядипломної освіти» 

2005,70 1700,00 3705,7 45,9% 

61 
 ВНКЗ ЛОР «Львівський медичний коледж 
післядипломної освіти» 

6223,90 1500,00 7723,9 19,4% 

62 
КЗ ЛОР Львівська обласна наукова 
медична бібліотека  

2183,90 7,50 2191,4 0,3% 
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Додаток 11 
  

Видатки з обласного бюджету (без капітальних видатків) на утримання комунальних закладів та 
установ у сфері культури та надходження до їх спеціальних фондів 

тис.грн. 

№ Назва установи 

2019 рік 

Загальний 
фонд (ЗФ) 

Спеціальний 
фонд (СФ) 

Разом 
СФ/Разом, 

% 

1.  Львівський академічний обласний музично-
драматичний театр ім. Юрія Дрогобича 

27219,60 4500,00 31719,60 14,19 

2.  Львівського академічного обласного театру 
ляльок 

6303,00 1808,00 8111,00 22,29 

3.  Львівська національна філармонія 40604,00 7910,00 48514,00 16,30 

4.  Державна заслужена хорова капела 
України «Трембіта» 

8212,00 270,00 8482,00 3,18 

5.  Галицький академічний камерний хор 5903,00 220,00 6123,00 3,59 

6.  Народна хорова капела «Верховина»  0,00 0,00 0,00 - 

7.  Львівська державна академічна чоловіча 
хорова капела «Дударик» 

4377,00 366,00 4743,00 7,72 

8.  Львівська обласна універсальна наукова 
бібліотека 

9102,00 30,00 9132,00 0,33 

9.  Львівська обласна бібліотека для дітей 7700,00 30,00 7730,00 0,39 

10.  Львівська обласна бібліотека для 
юнацтва ім. Р. Іваничука 

6806,00 30,00 6836,00 0,44 

11.  Львівський історичний музей 22170,00 9605,00 31775,00 30,23 

12.  Львівський музей історії релігії 18459,00 1921,00 20380,00 9,43 

13.  Львівський національний літературно-
меморіальний музей Івана Франка 

7301,00 250,00 7551,00 3,31 

14.  Державний меморіальний музей Михайла 
Грушевського 

2798,00 84,80 2882,80 2,94 

15.  Історико-краєзнавчий музей міста Винники 4093,00 226,00 4319,00 5,23 

16.  Львівський палац мистецтв 4400,00 3000,00 7400,00 40,54 

17.  Історико-етнографічний музей 
«Бойківщина»  

1901,00 56,50 1957,50 2,89 

18.  Державний історико-культурний заповідник 
"Нагуєвичі" 

3892,00 339,00 4231,00 8,01 

19.  Державний історико-культурний заповідник 
"Тустань" 

2506,00 4520,00 7026,00 64,33 

20.  Львівський державний обласний центр 
народної творчості і культурно-освітньої 
роботи 

2597,00 33,90 2630,90 1,29 
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Додаток 12 
 

Перелік заходів у Львівській області, реалізованих за кошти державної субвенції на розвиток  
системи охорони здоров'я у сільській місцевості 

(вартістю менше 200 000 євро) 

№ Назва заходів 

1.  Будівництво амбулаторії первинної медицини по вул. Стуса в с. Великі Грибовичі Жовківського 
району Львівської області 

2.  Проектні роботи по об’єкту «Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги у сільській 
місцевості по вул. Шевченка, 88 в с. Долішнє Стрийського району Львівської області» 

3.  Проектні роботи по об’єкту «Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги у сільській 
місцевості по вул. Гасина О в с. Конюхів Стрийського району Львівської області» 

4.  Проектні роботи по об’єкту «Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги у сільській 
місцевості по вул. Дружби, 184 в с. Шегині Мостиського району Львівської області» 

5.  Проектні роботи по об’єкту «Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги у сільській 
місцевості по вул. Центральна, 165 в с. Либохора Турківського району Львівської області» 

6.  Проектні роботи по об’єкту «Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги у сільській 
місцевості по вул. Шевченка, 38Г в с. Волиця Сокальського району Львівської області» 

7.  Проектні роботи по об’єкту «Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги у сільській 
місцевості по вул. Шептицького, 57 в с. Волсвин Сокальського району Львівської області» 

8.  “Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги у сільській місцевості по вул. 
Шевченка, 88 в с. Долішнє Стрийського району Львівської області” 

9.  «Реконструкція приміщень амбулаторії сімейної медицини у с. Суховоля, Бродівського району, 
Львівської області» 

10.  "Будівництво амбулаторії первинної медицини по вул. Стуса в с. Великі Грибовичі 
Жовківського району Львівської області" 

11.  Службовий автотранспорт для медичних працівників Стрийського, Турківського, Яворівського, 
Жовківського, Мостиського районів  

12.  «Амбулаторія групової практики, с. Гірське, вул. Горішня, 30а, Миколаївський район – нове 
будівництво» 

13.  Амбулаторія монопрактики в с. Тухолька, вул.. Зелена, 15 Сколівський район – нове 
будівництво 

14.  Амбулаторія групової практики, вул.. Нова, с. Пониковиця, Бродівський район – нове 
будівництво 

15.  Амбулаторія монопрактики, с. Тухля, вул..Івана Франка, 109 Сколівський район – нове 
будівництво 

16.  Проектні роботи по об’єкту «Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги у сільській 
місцевості по вул. Центральна, 165 в с. Либохора Турківського району Львівської області»  

17.  Проектні роботи по об’єкту «Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги у сільській 
місцевості в с. Брюховичі Перемишлянського району Львівської області»  

18.  Проектні роботи по об’єкту «Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги у сільській 
місцевості в с. Брюховичі Перемишлянського району Львівської області»  

19.  Проектні роботи по об’єкту «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по 
вул. Львівська 27а в с. Червоне Золочівського району Львівської області»  

https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/6357813/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/6357813/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4463404/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4463404/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4463420/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4463420/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4463416/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4463416/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4557358/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4557358/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4719746/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4719746/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4719916/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4719916/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/5099455/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/5099455/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/5226253/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/5226253/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/5176902/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/5176902/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/5251313/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/5251313/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/5219175/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/5219175/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/5354794/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/5354794/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/5355716/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/5355716/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/5355058/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/5355058/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4463429/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4463429/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4463417/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4463417/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4540529/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4540529/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4775202/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4775202/
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Додаток 12 
 

Перелік заходів у Львівській області, реалізованих за кошти державної субвенції на розвиток  
системи охорони здоров'я у сільській місцевості 

(вартістю менше 200 000 євро) 

№ Назва заходів 

20.  Проектні роботи по об’єкту «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по 
вул. Квичівський горб в с. Нижня Яблунька, Турківського району Львівської області»  

21.  Проектні роботи по об’єкту «Амбулаторія групової практики, с. Соколівка, вул. Бродівська 11, 
Буський район – нове будівництво» 

22.  Проектні роботи по об’єкту «Амбулаторія монопрактики, с. Бишів, вул. Гостинна 12 
Радехівський район – нове будівництво»  

23.  Проектні роботи по об’єкту «Амбулаторія групової практики, с. Вільхівці, вул. Шашкевича 13а, 
Жидачівський район – нове будівництво» 

24.  Проектні роботи по об’єкту «Амбулаторія групової практики, с. Вузлове, вул. Шкільна 7, 
Радехівський район – нове будівництво» 

25.  Проектні роботи по об’єкту «Амбулаторія групової практики, с. Гірське, вул. Горішня 30а, 
Миколаївський район – нове будівництво» 

26.  Проектні роботи по об’єкту «Амбулаторія групової практики, с. Пониковиця, вул. Задвір, 1 а, 
Бродівський район – нове будівництво» 

27.  «Реконструкція приміщень амбулаторії сімейної медицини у с. Суховоля, Бродівського району, 
Львівської області» 

28.  "Будівництво амбулаторії первинної медицини по вул. Стуса в с. Великі Грибовичі 
Жовківського району Львівської області" 

29.  Будівництво амбулаторії первинної медицини по вул. Стуса в с. Великі Грибовичі Жовківського 
району Львівської області 

 

  

https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4777592/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4777592/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4825843/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4825843/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4825784/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4825784/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4890506/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4890506/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4873466/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4873466/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4898844/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4898844/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4889944/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4889944/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4951060/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/4951060/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/5748107/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/5748107/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/6202660/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/6202660/
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Додаток 13 

Перелік обласних цільових програм, обсяги фінансування заходів яких  
підпадають під категорію «Незначна ДД»   

 

№ Назва Програми 

1.  3. Програма підвищення конкурентноспроможності Львівської області  

2.  
4. Регіональна програма з міжнародного і транскордонного співробітництва, європейської 
інтеграції на 2018 – 2020 роки  

3.  5. Програма енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2016-2020 роки  

4.  7. Програма розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки  

5.  8. Комплексна програма розвитку культури Львівщини на 2017-2020 роки  

6.  
9. Регіональна програма сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського 
суспільства у Львівській області 2018-2020  

7.  
10. Програма відновлення, збереження національної пам'яті та протокольних заходів у 
Львівській області  

8.  
11. Комплексна програма надання медичної допомоги мешканцям Львівської області 2018 -
2020 

9.  
12. Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської 
області на 2018-2020 роки  

10.  14. Програма  "Питна вода" на 2012-2020 роки у Львівській області  

11.  
16. Програма зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на 2018 -2020 
роки  

12.  19. Обласна цільова програма "Спортивний майданчик" на 2017-2021 роки  

13.  20. Обласна програма "Молодь Львівщини" на 2016-2020 роки  

14.  
22. Комплексна програма цивільного захисту та сприяння матеріально-технічному 
забезпеченню окремих військових формувань, дислокованих на території Львівської області 
2018 – 2020  

15.  23. Комплексна програма “Безпечна Львівщина”  

16.  30. Програма розвитку туризму,  курортів і рекреації  у Львівській області на 2018-2020 роки  
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Додаток 14 
 

Перелік комунальних закладів та установ Львівщини,  
підтримка яких може містити ознаки державної допомоги 

 

Сфера освіти 

82.  КЗ ЛОР "Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді" 

83.  КЗ ЛОР "Львівський обласний Центр краєзнавства екскурсій та туризму учнівської молоді" 

84.  КЗ ЛОР "Верхньосиньовиднянська СЗШІ "Надія"  

85.  Самбiрський ПЛ сфери послуг 

86.  Сокальський професiйний лiцей 

87.  ДПТНЗ "Новороздiльський профлiцей" 

88.  ДПТНЗ"Новорозд.проф лiцю буд-ва i поб. 

89.  Бориславський професiйний лiцей 

90.  ДНЗ "ВПУ №8 м. Стрия" 

91.  ДПТНЗ"Миколаївський професiйний лiцей" 

92.  Золочівський ПЛ 

93.  ВПУ-11 м.Червонограда 

94.  ДНЗ "ХПТУ iм.Й.П.Станька" 

95.  Дрогобицький професiйний полiтех лiцей 

96.  ДПТНЗ "Стрийське ВХПУ" 

97.  ВПУ №19 м.Дрогобича 

98.  Стебницький професiйний лiцей 

99.  ДНЗ "ВПУ-34 м.Стрий" 

100.  ВПУ №35  м. Стрий 

101.  Добротвiрський професiйний лiцей 

102.  Туркiвський професiйний лiцей 

103.  Червоноградський П ГБЛ 

104.  Рава-Руський професiйний лiцей 

105.  Перемишлянський професiйний лiцей 

106.  ДНЗ "Новояворiвське ВПУ" 

107.  ВПУ № 71 м. Кам'янка-Бузька 

108.  ДНЗ "Меденицький професiйний лiцей" 

109.  Поморянський ПЛ 

110.  Держ.профтех.навч.зак.Червоненське вищ.профуч. 

111.  ДНЗ "Погiрцiвське ВПУ" 
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112.  Угнiвський аграрно-будiвельний лiцей 

113.  Боринський професiйний лiцей НПР 

114.  Олеський професiйний лiцей 

115.  ДПТНЗ Нижанковицький професiйний лiцей 

116.  Жидачівський ПЛ 

117.  ДНЗ "Судововишнянський ПЛ" 

118.  КЗ ЛОР "Бродівський  педколедж" 

119.  КЗ ЛОР "Самбірський педколедж" 

120.  КЗ ЛОР "Львівське училище фізкультури" 

121.  ДВНЗ "Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну" 

122.  ДВНЗ "Дрогобицький механіко-технологічний коледж " 

123.  ДВНЗ "Дрогобицький коледж  нафти і газу" 

124.  ДВНЗ "Новороздільський політехнічний коледж" 

125.  Самбірський технікум економіки та інформатики 

126.  ДВНЗ "Червоноградський гірничо-економічний коледж" 

127.  Львівський коледж культури і мистецтв 

128.  Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша 

129.  Дрогобицьке державне музичне училище імені Василя Барвінського 

130.  Самбірський коледж культури і мистецтв 

Медична сфера 

1.  Львівський обласний  державний клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний 
центр 

2.   Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний центр громадського 
здоров’я» 

3.   Комунальний заклад Львівської обласної ради «Обласна база спеціального медичного 
постачання» 

4.  ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея 
Крупинського» 

5.   ВНКЗ ЛОР «Бориславський медичний коледж» 

6.   ВНКЗ ЛОР «Самбірський медичний коледж» 

7.   ВНКЗ ЛОР «Львівський медичний коледж післядипломної освіти» 

8.   ВНКЗ ЛОР «Львівський медичний коледж післядипломної освіти» 

Сфера культури 
1.  Львівський академічний обласний музично-драматичний театр ім. Юрія Дрогобича 

2.  Львівського академічного обласного театру ляльок 

3.  Львівська національна філармонія 

4.  Державна заслужена хорова капела України «Трембіта» 

5.  Галицький академічний камерний хор 
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6.  Львівська державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» 

7.  Львівський історичний музей 

8.  Львівський музей історії релігії 

9.  Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка 

10.  Державний меморіальний музей Михайла Грушевського 

11.  Історико-краєзнавчий музей міста Винники 

12.  Львівський палац мистецтв 

13.  Історико-етнографічний музей «Бойківщина»  

14.  Державний історико-культурний заповідник "Нагуєвичі" 

15.  Державний історико-культурний заповідник "Тустань" 
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Додаток 15 

Перелік форм подання до АМКУ Повідомлень та Інформації про державну допомогу суб’єктам 

господарювання 

 

Назва розпорядження КМУ Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 

Порядок, форми та вимоги щодо подання 
АМКУ інформації про чинну ДД суб’єктам 
господарювання (№ 43-рп від 28.12.2015 із 
змінами № 15-рп від 19.07.2018) 

Інформація про 
чинну ДД 

Інформація про 
ДД, надавач якої 
звільнений від 

обов’язку 
повідомлення 

Інформація про 
незначну ДД 

Порядок подання та оформлення 
повідомлень про нову державну допомогу 
та про внесення змін до умов чинної 
державної допомоги (№ 2-рп від 
04.03.2016  із змінами № 18-рп від 
13.09.2018) 

Повідомлення 
про нову 

індивідуальну 
ДД 

Повідомлення 
про нову 

програму ДД 

Повідомлення 
про внесення 
змін до умов 

чинної ДД 

 

 


