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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ 
Мета даного дослідження – проаналізувати ефективність обласних цільових програм Львівщини для 

напрацювання пропозицій щодо змін програм на 2023 рік в умовах військового стану. 
 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Дослідження поглиблює окремі аспекти документу «Пояснювальна записка до зведеної інформації щодо 

виконання у січні-вересні 2022 року обласних програм», підготовленого департаментом економічної політики 
Львівської обласної військової адміністрації. 

У пропонованому дослідженні, окрім фінансових показників та короткого опису досягнутих результатів, 
наведених у «Пояснювальній записці», по кожній із обласних програм було проаналізовано ефективність 
запланованих заходів в умовах військового стану, а також зміни, які вносились у програми після 24.02.2022р. 
Аналіз кожної із програм був здійснений у форматі SWOT – аналізу, що дало можливість у стислій формі 
оцінити їх ефективність. Всі статистичні дані бралися з офіційних джерел,  зокрема офіційного сайту Львівської 
обласної військової адміністрації. 

Не аналізувались програми, які не фінансувались з обласного бюджету у 2022р., а також «технічні» 
програми, зокрема «Програма виконання судових рішень та виконавчих документів на 2022-2025 роки». 

Окремим розділом у дослідженні був проаналізований вплив «Порядку виконання повноважень 
Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», затверджений 
Постановою КМУ від 9 червня 2021 р. на реалізацію обласних програм. 



Також окремим розділом у дослідженні була  проаналізована ефективність програм в розрізі стратегічних 
цілей Стратегії розвитку Львівщини до 2027 року з огляду на завершення у 2023 році терміну виконання 
Плану заходів з її реалізації та необхідності планування наступного Плану реалізації на 2024-2027 роки.  

РЕЗЮМЕ «ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ» 
Усього на виконання заходів 26 обласних програм у 2022 році станом на 01.10.2022 (з урахуванням змін) 

було передбачено 3 765,3 млн грн, з яких 2 053,3 млн грн – з обласного бюджету (54,5% від загального 
обсягу), 162,9 млн грн – з місцевих бюджетів (4,3%), 70,6 млн грн – з державного бюджету (1,9%) та 1 478,5 
млн грн – з інших джерел (39,3%).  

Довідка 
У 2021 році в області реалізувалось 26 обласних цільових програм, на які з 
обласного бюджету було передбачено 1 млрд 510 млн грн. 

При цьому, у зв’язку із військовою агресією рф, було затверджено три додаткові обласні цільові програми, 
а саме:  

1. Програма підтримки бізнесу у Львівській області на період воєнного стану 
2. Програма реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів у Львівській області 
3. Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на період дії воєнного стану в Україні. 
П’ять програм не фінансувались у 2022 році:  
1. Програми регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки  
2. Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

та осіб з їх числа у Львівській області на 2021 – 2025 роки 
3. Регіональної програми розвитку містобудівного кадастру та просторового планування на 2021-2025 

роки 
4. Програми «Охорона, збереження і популяризація історико-культурної спадщини у Львівській області на 

2021 – 2025 роки»  
5. Обласної цільової програми розвитку лісового господарства 

Детальна інформація про стан фінансового виконання обласних цільових програм наведена у додатку 1. 
 

ВПЛИВ «ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕРЖАВНОЮ 
КАЗНАЧЕЙСЬКОЮ СЛУЖБОЮ В ОСОБЛИВОМУ РЕЖИМІ В УМОВАХ 

ВОЄННОГО СТАНУ» 
На реалізацію обласних цільових програм (порівняно з періодом до 24.02.2022р.) значно вплинула 

Постанова КМУ від 9.06.2021 № 590, яка регламентувала бюджетні проплати у відповідності до порядку, 
затвердженої першочерговості та за умови наявності фінансових ресурсів.  

За останні місяці до документу вносились зміни відповідними постановами (№188 від 04.03.2022, № 210 
від 06.03.2022, № 240 від 10.03.2022, № 308 від 17.03.2022, № 322 від 19.03.2022, № 346 від 21.03.2022, № 
381 від 29.03.2022, № 420 від 09.04.2022, № 469 від 19.04.2022, № 520 від 03.05.2022, № 572 від 
13.05.2022, № 613 від 20.05.2022, № 765 від 07.07.2022, № 831 від 22.07.2022). 

Аналіз вищевказаних постанов дає підстави стверджувати, що в переважній більшості зміни стосуються 
уточнення i розширення переліку видатків другої черги, за якими здійснюються платежі за дорученнями 
клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку. У контексті внесених змін 
пом’якшилися жорсткі вимоги бюджетних проплат, відкрилися нові можливості щодо: 

 фінансування заходів з благоустрою населених пунктів; 
 забезпечення роботи пожежної та охоронної сигналізації та систем вентиляції та відеоспостереження; 
 утримання в належному стані внутрішніх і зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та 

водовідведення,  їх технічне обслуговування; 
 проведення ремонтно-будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту приміщень для 

розміщення ВПО; 
 проведення робіт зі збереження пам’яток культурної спадщини; 
 виконання заходів і завдань місцевих програм розвитку фізичної культури та спорту та ін. 
Згідно з останніми змінами: замовники отримали можливість здійснювати оплату за видатками 

загального та спеціального фондів державного і місцевих бюджетів за фактично поставлені товари, виконані 
роботи та надані послуги; Казначейству та його територіальним органам дозволено здійснювати у 
пріоритетному порядку платежі за видатками місцевих бюджетів, пов’язаними з: 

 підготовкою об’єктів до опалювального сезону; 



 заходами з енергозбереження; 
 ремонтом та облаштуванням споруд цивільного захисту. 
Ці зміни дозволяють підтримати належне проходження опалювального сезону та сприятимуть 

підвищенню цивільного захисту населення - пришвидшення фінансування ремонтів та реконструкцій мереж 
теплопостачання, придбання необхідного опалювального обладнання, впровадження заходів з 
енергозбереження, сприяння ремонту та облаштуванню укриттів. 

На жаль, на сьогодні ще не вирішена проблема грантових/благодійних коштів, одержані розпорядниками 
бюджетних коштів, які потрібно включити відповідно до чинного законодавства до доходів місцевого 
бюджету. Далі ці кошти використовуються в порядку, встановленому бюджетним законодавством (на умовах, в 
тому числі, визначених постановою №590). Враховуючи, що витрати органи місцевого самоврядування можуть 
здійснювати у відповідності до п. 19 Постанови №590, та згідно з відповідною чергою, виникає ситуація, коли 
отримувачі грантової чи благодійної допомоги в особі органів місцевого самоврядування не можуть 
гарантувати дотримання строків її реалізації надавачу, а також своєчасність її надходження до кінцевого 
бенефіціара. Це створює ситуацію, коли за наявності, з одного боку, значних фінансових ресурсів в якості 
допомоги від представників світової спільноти, а з іншого - завдань, які стоять в тому числі перед 
територіальними громадами, і вимагають оперативного їх вирішення, є неможливим фактичне отримання цих 
коштів та використання їх на ті цілі, на які вони надаються. 
 

ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ ДО ОБЛАСНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ НА 
2022 РІК 

Окрім 3-х додаткових обласних цільових програм, згаданих вище, по більшості із програм, що 
реалізувались у 2022 році не було здійснено аналізу побіжної ситуації, що мало б потенційно змінити 
завдання і заходи у зв’язку із військовим станом.  

Всі так звані «зміни» до програм звелись до скорочення окремих заходів із 
загального переліку, затвердженого на 2021-2025 роки  

Також, значна частина програм не підлаштувалася під зміни до Постанова КМУ № 590, які розширювали 
перелік видатків другої черги, що дозволило б реалізувати заплановані заходи, які обмежувались вимогами 
постанови..  

Серед програм, які суттєво змінили завдання і заходи у зв’язку із військовим станом можна назвати лише 
Програму підвищення конкурентоспроможності Львівської області на  2021-2025 роки, яка дала старт новій 
Програмі підтримки бізнесу у Львівській області на період воєнного стану та продовжила заходи по своїх 
зобов’язаннях попереднього періоду. Також в рамках кількох програм, були введені нові заходи, які 
стосувались облаштування укриттів у приміщеннях закладів освіти та культури. 
 

SWOT – АНАЛІЗ ОБЛАСНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ 
Детальніший опис завдань, заходів та результатів виконання обласних цільових програм за січень-

вересень 2022 року наведений у додатку 2. 
Примітка. Кольором виділено: 

Зменшення бюджету програм у 2022 році 

Збільшення бюджету програм у 2022 році 
 
1. Програма підвищення конкурентоспроможності Львівської області на  2021-2025 роки 

Передбачене фінансування на 2021 рік – 18 909,2 тис.грн. 
Передбачене фінансування на 2022 рік - 2 000,0 тис.грн. 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 Позитивна історія функціонування на протязі 
останніх років 

 Добра репутація і довіра малого і середнього 
підприємництва (МСП), зокрема і завдяки виконанню 
своїх зобов’язань  у 2022 році за 2021 рік 

 Напрацьовані процедури оцінки та відбору заявок, 
надання коштів заявникам 

 Відпрацьовані процедури роботи з банківськими 
установами 

 Кількість заявників з територіальних громад 
значно поступається МСП Львова 

 Відсутність механізмів співфінансування заявок з 
місцевими бюджетами 

 Пасивність органів місцевого самоврядування в 
питаннях підтримки МСП та місцевих економічних 
програм 



 Широкий спектр пріоритетів і форм підтримки МСП 
 Намагання кооперації з державною допомогою 

Можливості Загрози 

 Значна кількість державних і міжнародних програм 
підтримки МСП 

 Можливості залучення державних коштів та 
міжнародної технічної допомоги, особливо у 
повоєнній відбудові України 

 Погіршення економічного стану МСП в Україні, 
відсутність достатніх коштів у МСП для кредитів 

Окремі зауваження 

 Після виконання своїх зобов’язань за попередній період необхідність об’єднання із Програмою підтримки 
бізнесу у Львівській області на період воєнного стану 

 Врахування трендів «Національного план відновлення України» 
 Необхідність створення Агенції регіонального розвитку (АРР) – як інституції для супроводу програми 

 
2. Програма підтримки бізнесу у Львівській області на період воєнного стану 

Передбачене фінансування на 2021 рік – 0,0 
Передбачене фінансування на 2022 рік - 52 405,0 тс.грн. 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 Наявність спіфінансування з інших джерел 
 Грантовий характер надання фінансової допомоги, 

що посилює мотивацію МСП ло розвитку 
 Співфінансування з боку МСП по напрямку 

«Ваучерна підтримка бізнесу» 

 Опис програми неповний, зокрема відсутність 
показників планування/виконання програми (як 
вимагається формою) 

 Форма заявок надто спрощена, відсутність у 
заявці обгрунтування потреби у допомозі (бізнес-
плани) 

 Відсутність шкали оцінки відбору переможців 
 Кількість заявників з територіальних громад 

значно поступається МСП Львова 
Можливості Загрози 

 Посилення ролі напрямку «Ваучерна підтримка 
бізнесу» для більш активного виходу МСП на 
європейські ринки 

 Розширення спектру пріоритетів і форм підтримки 
МСП 

 Значна кількість державних і міжнародних програм 
підтримки МСП 

 Недостатність коштів обласного бюджету для 
подальшої грантової підтримки МСП, що змушує 
оперувати малими обсягами фінансування 
проєктів  

 Відсутність координації міжнародних, державних, 
регіональних та місцевих програм підтримки МСП   

Окремі зауваження 

 Необхідність більшої популяризації програми в територіальних громадах, як серед підприємців, так і 
органів місцевого самоврядування 

 Необхідність об’єднання із Програмою підвищення конкурентоспроможності Львівської області на  2021-
2025 роки 

 Аналіз національних конкурсів підтримки МСП у 2022 році свідчить, що значна частина МТД реалізується 
через НУО, які не мають досвіду роботи з МСП 

 Запровадження конкурсної підтримки сектору креативних індустрій 
 
3. Комплексна програма підтримки та розвитку сільського господарства у Львівській області на 2021-2025 
роки 

Передбачене фінансування на 2021 рік – 19 998,5    
Передбачене фінансування на 2022 рік - 27 975,0 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 Якісно і детально описана програма із необхідними 
додатками 

 Наявність значної кількості конкурсних завдань 
 Обгрунтованість вибору пріоритетів підтримки с/г 

виробників, які корелюються з державними 
програмами 

 Чіткий опис процедур і механізмів реалізації завдань 
і заходів програми 

 *Відсутність детальної інформації щодо умов 
конкурсів програми та переліку документів, 
відкритих для громадськості 

 Відсутність напрямків підтримки с/г сфер з 
високою доданою вартістю, зокрема переробної 
промисловості 

 Різке зменшення державної допомоги (2021р. –  
260 499,7 тис.грн)    



Можливості Загрози 
 Значна кількість державних і міжнародних програм 

підтримки с/г виробників 
 Посилення ролі с/г сектору Львівщини у зв’язку із 

війною  в Україні та значним дефіцитом с/г продукції 
у світі 

 Складність процедур і вимог конкурсів для 
заявників, що обмежує кількість поданих заявок і 
можливості їх підтримки 

 Подальша орієнтація на підтримку сфер з 
низькою доданою вартістю  

Окремі зауваження 

 *Можливо, це пов’язано із інсталяцією нового офіційного сайту ЛОВА 

 
4. Програма сприяння інноваційному та науково-технологічному розвитку у Львівській області на 2021-2025 
роки 

Передбачене фінансування на 2021 рік - 5 259,0 
Передбачене фінансування на 2022 рік - 5 000,0 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 Одна із найбільш перспективних програм області – 

можливість реалізувати завдання Стратегії 
Львівщини-2027 зі стимулювання інноваційних видів 
економічної діяльності з високою доданою вартістю 
та  з науково-технологічного розвитку 

 Добрі результати програми у 2021 році – реалізація 
8 проєктів, до яких залучено 3 вищих навчальних 
заклади та 1 науковий парк; 3,5 млн грн 
співфінансування залучено від бізнесу та науки 

 Активний старт програми у 2022 році у напрямі 
надання безповоротної фінансової допомоги на 
реалізацію інноваційних проєктів на конкурсних 
засадах  

 Якісно і детально описана програма із необхідними 
додатками (умови конкурсу, процедури, оцінка 
заявок тощо) 

 Недостатність (програма діє із 2021 року) 
досвіду реалізації подібних програм 

 Низький відсоток виконання програми за 9 
місяців 2022р. - лише 4 проєкти було 
профінансовано на суму 2440,0 тис. грн. За 
іншими 5 проєктами на суму 2489,0 тис. грн  
зареєстровано платіжні доручення в 
Казначействі, проте кошти одержувачам не 
надійшли 

Можливості Загрози 
 Наявність значної кількості програм МТД в Україні у 

сфері інновацій 
 Значний науковий потенціал Львівщини 

- 

Окремі зауваження 

 Більша увага до використання інструментарію комерціалізації проєктів 

 
5. Комплексна програма підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної 
енергетики у Львівській області на 2021-2025 роки 

Передбачене фінансування на 2021 рік - 18 990,0 
Передбачене фінансування на 2022 рік - 66 784,0 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 Різке збільшення обсягів фінансування у 2022 році 
(у 3,5 рази) 

 Швидка реакція на побіжні виклики в енергетиці, 
зокрема в частині переобладнання котелень 

 

 *Низькі темпи виконання заходу «Проведення 
комплексних заходів з підвищення 
енергоефективності  з використанням 
відновлювальних джерел енергії в бюджетних 
установах» - із запланованих 42,2 млн. грн 
фактично використано лише 2,4 млн. грн 

Можливості Загрози 
 Посилення зв’язків з європейськими енергетиками 

на всіх напрямках: і з виробниками відповідного 
обладнання, і з компаніями-операторами, які мають 
певні резерви 

 Можливість реалізувати інвестиційні проєкти для 
відновлення та відбудови енергетичного сектору, 
включаючи зелену енергетику, інші новітні напрями 
та готовність країн ЄС інвестувати кошти 

 Подальше нарощування темпів руйнування 
енергетичної інфраструктури України, особливо 
відновлювальної з боку рф (на сьогодні понад 
90% вітрової генерації країни та близько 40% 
сонячних електростанцій виведено з 
експлуатації) 



Окремі зауваження 

*В основному це пов’язано із динамікою внесення змін в програму – як реакції на побіжні виклики 
 Необхідна адаптація до нинішніх реалій енергетичного сектора, вимоги промислової декарбонізації слід 

на час послабити та відновити видобуток нафти, газу та вугілля (це вже відбувається в Німеччині, 
Нідерландах, Франції) 

 Вкрай важливо вжити заходів для забезпечення належних спроможностей перетину кордону для 
доставки вугілля в Україну, яке не може пройти через частково заблоковані морські порти  

 
7. Регіональна програма інформатизації „Цифрова Львівщина” на 2022-2024 роки 

Передбачене фінансування на 2021 рік – 0,0 
Передбачене фінансування на 2022 рік - 42 336,1 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 Нова перспективна програма, розроблена як 
складова Національної програми інформатизації 
України та повністю узгоджується із ДСРР – 2027  

 Якісно і детально описана програма із необхідними 
додатками 

 Оптимально визначені пріоритети на 2022 рік з 
акцентом на: 
 запровадження системи електронного 

документообігу в ОМСВ та комунальних 
закладах і установах (на засадах 
співфінансування); 

 наближення ЦНАП до мешканців (на засадах 
співфінансування); 

 Низький відсоток виконання програми за 9 
місяців 2022р. (12,3%), особливо по пріоритетних 
напрямах (0,0%) по причині відсутності 
співфінансування з боку ОМСВ, а також обмежень  
Постанови КМУ № 590, в якій немає жодного 
пункту, який би стосувався цифрової 
трансформації і кібербезпеки. 

Можливості Загрози 
 Наближення України до Єдиного цифрового ринку 

ЄС як складової частини цифрового безвізу з ЄС (у 
вересні Україна долучилася до Програми «Цифрова 
Європа - 2027»)  

 Поглиблення цифрових реформ в Україні як процес 
переходу суспільства на цифрові технології, який 
стосується всіх сфер суспільної життєдіяльності 

 Можливість трансформації  ЦНАП на центри «Дія » 
 Створення умов привабливості вітчизняної інтернет-

інфраструктури, а також залучення європейських 
проєктів до підтримки телеком-компаній 

 Забезпечення доступності послуг для 
«нецифровізованої» частини громадян, оскільки 
держава іноді пропонує певні послуги тільки для 
користувачів «Дії» 

 Залежність ефективності роботи порталу 
відкритих даних Львівщини від підтримки його 
регулярного наповнення наборами відкритих 
даних з різних джерел, зокрема територіальних 
громад 

Окремі зауваження 

 Необхідність повернути ЦНАП основну місію і можливості - бути інтегрованим офісом з надання широкого 
переліку адміністративних послуг, особливо базових 

 Доцільно  більше звернути увагу на грантові програми МТД та партнерство з неурядовими організаціями, 
що дозволить не тільки залучити додаткові ресурси, але й уникнути обмежень Постанови КМУ № 590 

 
8. Програма реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів у Львівській області 

Передбачене фінансування на 2021 рік – 0,0 
Передбачене фінансування на 2022 рік - 278 924,4 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 Програма вирішує стратегічні питання України, 
зокрема щодо транспортних коридорів до ЄС 
(зокрема, відновлення європейської колії на відрізку 
Держкордон (Гребенне - Рава-Руська,) 

 Програма сприяє вирішенню вкрай гострої проблеми 
дефіциту житла для ВПО, особливо напередодні 
зимового періоду 

 Значний фінансовий ресурс 295,1 млн. грн, у т.ч. 
15,7 млн. грн. – з місцевих бюджетів 

 Повільне розгортання програм МТД та незначні 
обсяги фінансування 

 Недостатні фінансові ресурси для задоволення 
наявного запиту на житло 

 

Можливості Загрози 



 Сформована база закладів соціальної 
інфраструктури для їх перепрофілювання під 
довготривале проживання, яка налічує 248 об’єктів 
на загальну суму понад 3 млрд грн 

 Значне подорожчання вартості будівельних 
матеріалів 

 Подальша ескалація військових дій та збільшення 
кількості ВПО в області при значному дефіциті 
житла, у т.ч. – у приватному секторі 

Окремі зауваження 

 Посилення уваги до інфраструктурних проєктів Плану заходів із впровадження Стратегії Львівщини до 
2027 року 

 
9. Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров'я  Львівської області на 2021-2025 роки 

Передбачене фінансування на 2021 рік – 828 833,8 
Передбачене фінансування на 2022 рік - 895 409,6 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 Питома вага фінансових ресурсів програми 
складає 43% від загального бюджету всіх 26 
програм, що реалізуються у 2022 році 
 Повномасштабне вторгнення рф поставило нові 
виклики перед системою охорони здоров’я України - 
рятування життя людей в умовах війни. Львівська 
область стала своєрідним медичним та гуманітарним 
хабом. Лікарні Львівщини приймають поранених з 
інших регіонів та витримують в рази більше 
навантаження 
 Кілька медзакладів евакуювались до Львова з 
інших областей. Станом на сьогодні на базі 
Львівського обласного кардіологічного центру 
запрацювала філія Інституту дитячої кардіохірургії і 
кардіології 
 МОЗ надає медикаментів області на 15-25% 
більше, ніж до війни. Також Львівщина отримує 
достатню кількість гуманітарної допомоги, серед якої 
необхідні ліки 
 Львівські лікарні надали медичну допомогу понад 
130-и тисячам тимчасово переміщених осіб 
 Програма медичних гарантій продовжує діяти під 
час воєнного стану й у 2022 році передбачає 38 
пакетів послуг 

 Невиконання заходів завдання «Покращення 
медичної допомоги хворим з онкологічними 
захворюваннями» 
 Невиконання заходів завдання «Розвиток служби 
екстреної медичної допомоги області» 
 
 

Можливості Загрози 
 В Україні стартує наступний етап медичної 
реформи, який передбачає формування спроможної 
мережі лікарень у кожній області – госпітальних 
округів. На Львівщині госпітальний округ 
складатиметься зі 7 кластерів та 27 спроможних 
лікарень 

 Активізація ракетних ударів з боку рф та 
виведення з ладу електропідстанцій на території 
Львівської області 
 Збільшення навантаження на медичну систему в 
частині лікування та реабілітації учасників бойових 
дій 

Окремі зауваження 

 Посилення уваги до превентивних заходів збереження здоров’я 
 Посилення уваги до співпраці з міжнародними програмами підтримки медицини 

 
10. Комплексна  програма розвитку фізичної культури та спорту Львівщини на 2021-2025 роки 

Передбачене фінансування на 2021 рік – 46 160,0 
Передбачене фінансування на 2022 рік - 15 135,8 

Сильні сторони Слабкі сторони 

-  Зменшення обсягу фінансування у 3 рази 

Можливості Загрози 
-  Відсутність бачення і стратегії розвитку фізичної 

культури та спорту в умовах війни на всіх рівнях 



Окремі зауваження 

 Посилення уваги до спортивної реабілітації ветеранів війни 

 
11. Програма розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 роки 

Передбачене фінансування на 2021 рік – 30 315,0 
Передбачене фінансування на 2022 рік - 46 000,0 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 Достатній фінансовий ресурс програми (46 000,0 
тис. грн) по відношенню до інших обласних цільових 
програм 

 Включення заходів щодо поточних ремонтів, 
придбання матеріалів в освітніх закладах, де 
перебувають ВПО, що є вкрай важливим на сьогодні 

 Відсутність підтримки завдання «Професійна 
(професійно-технічна) та фахова передвища 
освіта», яке на сьогодні є вкрай важливим в 
умовах релокації бізнесу та підтримки МСП (у 
2021р. на цей напрям було використано 4 380,0 
тис. грн. - придбано обладнання у заклади 
професійно-технічної освіти, надано послуги з 
підготовки та реалізації заходів з залученням 
представників роботодавців та адміністрації 
закладів ПТО) 

 Відсутність змін до програми у нових умовах, 
домінування значної кількості заходів «мирного» 
періоду, які не вирішують нагальних проблем 

Можливості Загрози 
 Наявний запит суспільства та економіки на систему 

професійної освіти нової якості 
 Потреба налагодження активного партнерства із 

закладами освіти країн ЄС, де навчається значна 
кількість українських дітей 

 Недосконале реформування галузі освіти 
 Недостатня увага до точних наук 

Окремі зауваження 

 Збільшити увагу до роботи позашкільних закладів, які не тільки можуть зменшити стрес для учнів, але й 
сприяти інтеграції ВПО у життя громад 

 Активізувати підтримку завдання «Професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта», 
 
13. Програма підтримки розвитку Пласту у Львівській області на 2021 - 2025 роки 

Передбачене фінансування на 2021 рік – 1 348,0  
Передбачене фінансування на 2022 рік - 2 300,0 

Сильні сторони Слабкі сторони 

-  По суті все фінансування програми зводиться до 
виплати зарплати працівникам КЗ ЛОР «Львівський 
обласний Пластовий центр» (у 2021 році на 
утримання центру було використано 758 тис. грн. 
та проведено 48 заходів) 

Можливості Загрози 

 Війна – час коли основні напрямки роботи Пласту 
мають кардинально змінитись згідно з викликами 
часу (як приклад - Львівський осередок Пласту, 
https://galinfo.com.ua/articles/plast_390902.html) 

 Подальше ігнорування ролі молодіжних ОГС – як 
важливого партнера органів влади в умовах 
військового стану 

Окремі зауваження 

 Посилення волонтерської діяльності, орієнтованої на реальні потреби, які є у громаді, або на реальні 
потреби ЗСУ 

 Активізація допомоги з боку молоді в гуманітарних штабах та центрах консультативно-координаційної 
допомоги 

 Доцільність  об’єднання із програмою «Молодь» 
 
14. Комплексна програма соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-
добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2021 – 2025 роки 

Передбачене фінансування на 2021 рік – 40 220,9  
Передбачене фінансування на 2022 рік - 32 352,6 

Сильні сторони Слабкі сторони 



-  Певне скорочення обсягів фінансування 
соціальної підтримки окремих категорій 
громадян у час війни 

Можливості Загрози 
 Створення Українського ветеранського фонду, який 

реалізує державні програми з підтримки ветеранів і 
їхніх родин 

 Погіршення економічного стану країни 
 Прогнози, що після війни кількість ветеранів та 

членів їхніх сімей, які  потребуватимуть пільг, 
може зрости до 4 млн осіб. 

 Відсутність ветеранської політики в країні 
Окремі зауваження 

 Висока суспільна значимість програми, що потребує не тільки ресурсів, але й уникнення популістських 
рішень 

 Посилення уваги адаптації військових до цивільного життя. 
 
15. Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2021 – 
2025 роки 

Передбачене фінансування на 2021 рік – 52 760,1 
Передбачене фінансування на 2022 рік - 43 875,7 

Сильні сторони Слабкі сторони 

-  Достатньо значимий обсяг - 19 300,0 тис.грн 
(43% від бюджету програми) на завдання 
«Надання одноразової допомоги 
малозабезпеченим громадянам  за їх зверненням 
до голови обласної ради та депутатів» 

Можливості Загрози 
-  Погіршення економічного стану країни  

Окремі зауваження 

 Доцільно передати розподіл коштів «Надання одноразової допомоги малозабезпеченим громадянам  за їх 
зверненням до голови обласної ради та депутатів» та «Надання одноразової адресної допомоги 
малозабезпеченим громадянам області за їхніми зверненнями до голови обласної державної 
адміністрації»  департаменту соціального захисту ЛОВА, що збільшить ефективність використання коштів  

 
16. Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на період дії воєнного стану в Україні 

Передбачене фінансування на 2021 рік – 0,0 
Передбачене фінансування на 2022 рік - 24 000,0 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 Наявність програми у власному праві, орієнтованої 
на потреби ВПО, які стали вагомою складовою 
життя регіону 

 Не реалізовані заходи департаментом охорони 
здоров’я щодо медичної допомоги ВПО (бюджет 
5,0 млн. грн) 

 Відсутність координації ключових стейкхолдерів – 
органів влади, міжнародних програм, 
громадського сектору 

Можливості Загрози 
-  Зменшення обсягів гуманітарної допомоги,  

особливо харчової з боку населення та країн ЄС 
на тлі вичерпування заощаджень ВПО  

Окремі зауваження 

 Посилення уваги до зайнятості ВПО, створення нових робочих місць тощо. У тому числі через програми 
підтримки МСП 

 Врахування інших побіжних проблем ВПО, які можуть динамічно змінюватися 
 
18. Обласна програма "Молодь Львівщини" на 2021-2025 роки 

Передбачене фінансування на 2021 рік – 2 500,0 
Передбачене фінансування на 2022 рік - 1 350,0 

Сильні сторони Слабкі сторони 

-  Одна із найбільш неуспішних цільових програм 



2022 року, де із 12 задекларованих заходів 
реалізовано тільки один -  «Літній молодіжний 
табір «Нам Україна вище понад все» (41,48 тис. 
грн скеровано на казн.рахунки) 

Можливості Загрози 
 Посилення ролі молодіжних ОГС в умовах 

військового стану та повоєнній відбудові України за 
активної фінансової підтримки МТД 

 Подальше ігнорування ролі молодіжних ОГС – як 
важливого партнера органів влади в умовах 
військового стану 

Окремі зауваження 

 Після 24.02.2022 більшість ОГС в Україні різко змінили характер діяльності, розпочавши надавати 
волонтерську допомогу, у тому числі внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Повністю вирішити всі 
проблеми сьогодні держава і регіональна влада не зможуть. В цій ситуації ОГС можуть значно підсилити 
процес 

 Можливо вирішити вже давно назріле питання – об’єднання Конкурсу проєктів ОГС з Конкурсом проєктів 
ОГС в рамках програми «Регіональна програма сприяння розвитку інформаційного простору та 
громадянського суспільства». При цьому посилити роль Львівського обласного молодіжного центру 

 Більше уваги приділяти військово-патріотичному вихованню молоді, і тому числі через об’єднання з 
програмою «Пласт» 

 
19. Регіональна програма сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у 
Львівській області на 2021-2025 роки 

Передбачене фінансування на 2021 рік - 47 100,0 
Передбачене фінансування на 2022 рік - 43 895,0 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 Активна промоційна робота та висвітлення 
діяльності регіональних та місцевих органів влади 

 Активна присутність і інформаційному просторі ТРК 
«Перший Західний» 

 Формальність реалізації завдання 6. Створення 
умов для налагодження та покращення співпраці 
ОГС з органами виконавчої влади та ОМСВ 

 Припинення підтримки на конкурсних засадах 
проєктів ОГС 

 Незрозуміла роль Львівського обласного 
молодіжного центру  

Можливості Загрози 
 Посилення ролі ОГС в умовах військового стану та 

повоєнній відбудові України за активної фінансової 
підтримки МТД 

 Подальше ігнорування ролі ОГС – як важливого 
партнера органів влади в умовах військового 
стану, який в черговий раз продемонстрував свої 
можливості вирішувати державні проблеми у 
кризових ситуаціях 

Окремі зауваження 

 Можливо вирішити вже давно назріле питання – об’єднання Конкурсу проєктів ОГС з Конкурсом проєктів 
ОГС в рамках програми «Регіональна програма сприяння розвитку інформаційного простору та 
громадянського суспільства». При цьому посилити роль Львівського обласного молодіжного центру 

 
20. Комплексна програма надання житлових кредитів окремим категоріям громадян у Львівській області на 
2021-2025 роки 

Передбачене фінансування на 2021 рік – 5 573,0 
Передбачене фінансування на 2022 рік - 1 919,9 

Сильні сторони Слабкі сторони 

-  Різке скорочення обсягів коштів програми 
 Неефективність діючих підходів  у вирішенні 

житлових питань у військовий час 
Можливості Загрози 

 Ресурси міжнародної технічної допомоги  Погіршення економічного стану країни та різке 
збільшення кількості ВПО, що супроводжується 
масшабними потребами житлових приміщень 

Окремі зауваження 

 Необхідні нові підходи у вирішенні проблем житла 

 



21. Комплексна програма "Безпечна Львівщина"  на 2021-2025 роки 
Передбачене фінансування на 2021 рік – 61 550,0 
Передбачене фінансування на 2022 рік - 82 202,6 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 Збалансоване виконання практично всіх 
задекларованих завдань і заходів програми 

 Швидка реакція на побіжні виклики в питаннях 
безпеки 

 Надання допомоги військовим частинам 

 Вибірковість окремих заходів, зокрема «Нове 
будівництво центру безпеки громадян 
Східницької селищної територіальної громади» з 
бюджетом 23 000,00 тис. грн., яке не 
реалізується 

 Низький відсоток виконання завдання 
«Організація та підтримання у готовності системи 
територіальної оборони області» (8%) 

Можливості Загрози 
 Реформування тероборони – розробка і 

впровадження нового законодавства, яке підтримає 
добровольчий рух для організації масового 
ефективного спротиву ворогу 

 Тенденції до послаблення підтримки 
добровольчих формувань територіальних громад 
(ДФТГ) з боку держави. Відсутність чіткого 
визначення призначення ДФТГ. 

Окремі зауваження 

 Вкрай важлива програма в умовах війни, що потребує нових підходів 
 Посилення співпраці з іншими управлінськими структурами та органами місцевого  самоврядування, 

зокрема у питаннях забезпечення укриттів, підтримки ДФТГ тощо 
 
 
24. Програма розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 
2021-2025 роки 

Передбачене фінансування на 2021 рік – 100 500,0 
Передбачене фінансування на 2022 рік - 240 000,0 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 Значний фінансовий ресурс програми (387 167,3 
тис. грн) по відношенню до інших обласних цільових 
програм 

 Співфінансування програми з місцевих бюджетів 
(147 167,3 тис. грн) 

 Концентрація на 2-х напрямах – дороги загального 
користування та комунальної власності 

 Низькі темпи виконання програми за 9 місяців 
2022р, зокрема в частині фінансування робіт з 
місцевих бюджетів (11,6%) 

 

Можливості Загрози 
 Допомога європейських партнерів у збільшенні 

пропускної здатності низки КПП у Західній Україні (у 
рамках проєкту "Відкритий кордон" на польському 
напрямку у ПП "Краковець" було в 2,5 раза 
збільшено кількість смуг для вантажівок і створено 
додаткові павільйони для митного та транспортного 
контролю) 

 «Укравтодор» розпочав процедуру вступу до 
Конференції європейських директорів доріг та 
імплементація європейських стандартів і практик в 
автомобільній галузі  

 Єврокомісія включила три українські логістичні 
шляхи до Транс'європейської транспортної мережі 
(TEN-T), що відкриває можливості для спрощення 
логістичних операцій, зменшення логістичних витрат 
та отримання доступу до фінансування ЄС для 
розвитку української частини мережі 

 Неможливість повноцінного відновлення в 
умовах війни наземної інфраструктуру за 
короткий проміжок часу та брак коштів 

Окремі зауваження 

- 

 
25. Програма підтримки та розвитку транспорту і зв’язку Львівської області на 2022 – 2025 роки 



Передбачене фінансування на 2021 рік – 0,0 
Передбачене фінансування на 2022 рік - 7 000,0 

Сильні сторони Слабкі сторони 

-  Незначний фінансовий ресурс програми (7 000,0 
тис. грн) дозволив реалізувати тільки 2 заходи - 
компенсація пільгового проїзду окремих 
категорій громадян автомоб. та залізничн. 
транспортом 

Можливості Загрози 
 Інтеграція до транспортної мережі Європи (угода 

Україна та ЄС про лібералізацію автомобільних 
перевезень, приєднання України до Конвенції про 
процедуру спільного транзиту (NCTS) та Конвенції 
про спрощення формальностей у торгівлі товарами 

 Завдяки Ініціативі "Шляхи солідарності" відносини 
України та ЄС вийшли на новий рівень, де наша 
держава стала повноцінним партнером з цілковитим 
дотриманням паритету сторін 

 Відсутність належної координації - попри заяви 
європейської сторони щодо беззастережного 
надання Україні додаткового транспорту на 
території ЄС, виділення часових проміжків у 
графіках залізничних перевезень країн-членів, а 
також додаткового страхування ризиків, окремі 
держави ЄС не поспішають це робити, що може 
потребувати створення окремих наднаціональних 
органів задля їхнього вирішення 

Окремі зауваження 

 Вкрай важлива програма в умовах війни, що потребує нових підходів, особливо в частині забезпечення 
сталого зв’язку в області 

 
 
26. Регіональна програма з міжнародного і транскордонного співробітництва, європейської інтеграції на 
2021-2025 роки 

Передбачене фінансування на 2021 рік - 22 219, 9 
Передбачене фінансування на 2022 рік - 26 450,0 

Сильні сторони Слабкі сторони 

-  Співфінансування єдиного проєкту 
PLBU.03.02.00-UA-0008/17-00 "Створення 
системи швидкого реагування на інформацію про 
злочини та інші події у м.Львові" 

 Невиконання заходу «Проведення спільних 
заходів, спрямованих на розбудову 
інфраструктури державного кордону» (бюджет - 
11 550,0 тис. грн) 

 Вузька орієнтація на програму ТКС. Відсутність 
підтримки проєктів «військового часу», зокрема 
щодо гуманітарної допомоги 

Можливості Загрози 
 Фінансовий ресурс Програми ТКС «Україна – 

Польща» 2023-2027, яка стартує у 2023 році 
 Фінансові ресурси проєктів МТД 

 Збільшення обсягів МТД та відсутність цілісної 
інформації з боку ЛОВА щодо їх дофінансування 

 Дія вимог Постанови №590 щодо черговості 
платежів, що утруднює використання грантових 
коштів  

Окремі зауваження 

 Недостатня увага програми до проєктів МТД, які реалізуються в області у 2022 році і далі. Можливо варто 
започаткувати базу даних прєктів МТД Львівщини 

 
28. Програма охорони навколишнього природного середовища на 2021-2025 роки 

Передбачене фінансування на 2021 рік – 35 194,1 
Передбачене фінансування на 2022 рік - 40 115,0 

Сильні сторони Слабкі сторони 

-  Низький відсоток виконання (3,76%) 
 Невиконання завдання «Реалізація заходів із 

розвитку та розширення територій природно-
заповідного фонду  (бюджет - 38 000,0 тис.грн) 



 Вузький спектр підтримки заходів – виключно 
«Утримання спеціальних адміністрацій 
регіональних ландшафтних парків» 

Можливості Загрози 
 Фінансовий ресурс Програми ТКС «Україна – 

Польща» 2023-2027, яка стартує у 2023 році 
- 

Окремі зауваження 

- 

 
30. Програма розвитку туризму та курортів у Львівській області на 2021 – 2025 роки 

Передбачене фінансування на 2021 рік – 5 608,0 
Передбачене фінансування на 2022 рік - 1 500,0 

Сильні сторони Слабкі сторони 

-  Низький відсоток виконання програми за 9 
місяців 2022р (3,6%) 

 Одна із найбільш «урізаних» програм у 2022 році 
(із 12 заходів заплановано лише 3 з бюджетом 
1,5 млн. грн. 

Можливості Загрози 
 Фінансовий ресурс Програми ТКС «Україна – 

Польща» 2023-2027, яка стартує у 2023 році 
 Продовження військових дій, що практично 

блокує туризм в Україні 

Окремі зауваження 

 Можливо, фокусування програми на оздоровлення ветеранів війни та осіб, які постраждали від війни 
через підтримку реабілітаційних центрів 

 Посилення уваги до санаторно-курортної системи, ресурсів Карпатського регіону  
 
32. Комплексна програма розвитку культури Львівщини на 2021-2025 роки 

Передбачене фінансування на 2021 рік – 16 987,0 
Передбачене фінансування на 2022 рік - 8 140,4 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 Наявність конкурсних заходів (12 заходів із 38 
заходів програми в цілому) 

 Введення в заходи програми «Ремонт укриття у 
приміщеннях закладів освіти сфери культури» 

 Низький відсоток виконання програми за 9 
місяців 2022р (8,1%) 

 Одна із найбільш розпорошених програм (38 
заходів по 10 завданнях) при достатньо 
скромному бюджеті (8,1 млн. грн. у 2022 році) 

 Підтримка окремо взятих «точкових» проєктів 
(наприклад, «Забезпечення доступності музеїв 
(безбар'єрний простір)», з бюджетом 40,4 тис.грн.) 

 Відсутність заходів охорони культурних 
цінностей, розташованих на території області, від 
можливих наслідків збройного конфлікту згідно 
Конвенції про захист культурних цінностей у 
випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 
року 

 Відсутність заходів щодо цифровізації історико-
культурної спадщини, створення електронних 
вебресурсів та тематичних колекцій, розробки та 
використання мобільних застосунків та інших 
мультимедійних продуктів 

Можливості Загрози 
 Креативні індустрії – як складова зміненої програми 

мають шанс стати двигуном відновлення регіону 
після війни. Частина підприємців продовжує 
працювати, експортуючи креативний продукт і 
підтримуючи економіку держави 

 Підтримка ЄС культурного і креативного секторів 
України, зокрема - підтримка українських митців і 

 Продовження політики урізання витрат на 
культуру 



культурних організацій у створенні та демонстрації 
своїх проєктів в Україні та країнах-учасницях 
Креативної Європи, а також фінансування навчання 
українських фахівців, котрі спеціалізуються на 
збереженні культурної спадщини та захисту її від 
ризиків 

 Фінансовий ресурс Програми ТКС «Україна – 
Польща» 2023-2027, яка стартує у 2023 році 

Окремі зауваження 

 Можливо ввести до складу програми заходи програми «Охорона, збереження і популяризація історико-
культурної спадщини у Львівській області на 2021 – 2025 роки», яка не фінансувалась у 2022 році, але у 
якої є перспектива залучення коштів Програми ТКС «Україна – Польща 2023-2027» із 2023 року 

 Необхідність суттєво змінювати ідеологію програми, можливо напрацювати Стратегію розвитку культури, 
як це мало місце на рівні м.Львова 

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2023 РІК 
Значний вплив на формування обласних цільових програм на 2023 рік має прийняття Державного 

бюджету на 2023 рік з огляду на спів фінансування багатьох програм з державного бюджету. 3 листопада, 
Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект № 8000 «Про Державний 
бюджет України на 2023 рік». Доходи бюджету становитимуть 1,3 трлн грн, видатки - 2,6 трлн грн. Дефіцит у 
38 млрд доларів розраховується переважно закривати завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема 
Євросоюзу, США та МВФ. 

43% всіх коштів направляються на армію та безпеку України (понад 1 трлн грн). Другим пріоритетом буде 
соціальне забезпечення (пенсії, допомога внутрішньо переміщеним особам, субсидії, медицина й освіта) -
більше 30% видатків бюджету. 

В бюджеті збережені обсяги більшості бюджетних програм, що стосуються місцевих бюджетів, а саме: 
 142,7 млрд гривень на Програму медичних гарантій обслуговування населення; 
 87,5 млрд гривень освітньої субвенції; 
 23,9 млрд гривень додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших 
територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією 
рф; 

 5,5 млрд гривень субвенції органам місцевого самоврядування для забезпечення житлом учасників 
бойових дій;  

 3 млрд гривень субвенції на проекти в рамках Програми з відновлення України; 
 3,7 млрд гривень інші додаткові дотації місцевим бюджетам (зокрема щодо утримання соціальної 

інфраструктури, утримання закладів освіти та охорони здоров’я, компенсування втрат доходів місцевих 
бюджетів від податкових пільг у галузі космічної діяльності та літакобудування); 

 1,7 млрд гривень субвенції на проекти в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення 
України; 

 1,6 млрд гривень субвенції на підтримку окремих закладів охорони здоров’я; 
 1,5 млрд гривень субвенції на облаштування безпечних умов в школах; 
 1,0 млрд гривень субвенції на придбання шкільних автобусів; 
 463,4 млн гривень субвенції на проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»; 
 304,6 млн гривень субвенції для підтримки осіб з особливими освітніми потребами; 
 200 млн гривень субвенції на компенсацію ризику населенню у зоні спостереження; 
 175,44 млн гривень субвенції на створення служб з підтримки осіб, які постраждали від домашнього 

насильства. 
Держбюджетом збільшено: 
 обсяг субвенції на будівництво та ремонт місцевих і комунальних доріг із 13,5 до 16 млрд гривень; 
 обсяг Державний фонд регіонального розвитку із 0 до 2 млрд гривень. 
Окремі бюджетні програми скорочено: 
 Фонд ліквідації наслідків збройної агресії скорочено із 19,4 до 16,1 млрд гривень; 
 Резервний фонд скорочено із 22,5 до 20,5 млрд гривень - 2 млрд гривень спрямовано на формування 

Державного фонду регіонального розвитку. 
На жаль, не здійснено уточнення показників базової та реверсної дотацій у розрізі бюджетів 

територіальних громад, не враховано кількість внутрішньо переміщених осіб. 



 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЛЬВІВЩИНИ ДО 2027 РОКУ 
Згідно документу «Пояснювальна записка до зведеної інформації щодо виконання у січні-вересні 2022 

року обласних програм», підготовленого департаментом економічної політики Львівської обласної військової 
адміністрації всі програми були класифіковані по 5-ти стратегічних цілях Стратегії Львівщини. Як видно із 
нижченаведеної таблиці розподіл фінансових ресурсів по цілях був вкрай нерівномірним 

 

№ Назва стратегічної цілі 
Питома вага фінансових 

ресурсів програм, % 
1.   «Конкурентоспроможна економіка на засадах смарт-спеціалізації» 7,5 
2.  «Якісне життя» 58,2 
3.  «Збалансований просторовий розвиток»  31,9 
4.  «Чисте довкілля» 2,0 
5.  «Туристична привабливість» 0,5 

 
Виходячи із пріоритетів Державного бюджету на 2023 рік, соціальна складова і надалі залишатиметься 

домінуючою (після видатків на армію та безпеку) в умовах війни. Однак при цьому важливо посилювати інші 
стратегічні цілі за рахунок формування більш ефективних заходів, залучення коштів міжнародних донорів, 
державних програм та територіальних громад.  

Важливо сьогодні ще раз прив’язати обласні цільові програми до успішних стратегічних проєктів Стратегії 
розвитку Львівщини до 2027 року, особливо зважаючи на завершення терміну дії Плану заходів із 
впровадження Стратегії у 2023 році. Це стосується в першу чергу економічного блоку та просторового 
розвитку, де можна відзначити такі проєкти як: 

 Сприяння створенню та розбудові інфраструктури індустріальних парків та промислових зон 
 Євроколія «Львів (Скнилів)-Мостиська II» 
 Стратегічний план розвитку ДП «Львіввугілля» 
 Будівництво концесійної автомобільної дороги Львів – Краковець 
 Будівництво північної ділянки об’їзної автомобільної дороги м.Львова 
 Розвиток сільського підприємництва та інфраструктури сільських територій 
 Підтримка створення доданої вартості та підвищення конкурентоспроможності в с/г виробництві для 

дрібних товаровиробників 
 Модернізація професійно-технічної освіти з впровадженням елементів дуальної форми навчання 
 Розвиток децентралізованої системи відновлювальної енергетики 
 Забезпечення системи надання якісних адміністративних послуг тавпровадження в територіальних 

громадах електронних сервісів на основі відкритих даних 
 Єдиний цифровий простір Львівщини 



ВИСНОВКИ 
1. Проблемою оцінки ефективності програм можна вважати часто формальну кореляцію з Планом 

впровадження Стратегії Львівщини до 2027 року. Зокрема це стосувалось термінів реалізації -  
заходи Плану розраховані  на 2021-2023, а заходи цільових програм на 2021- 2025 роки.  Така 
довготривалість програм призвела до їх негнучкості та інерційності, що особливо яскраво проявилось 
після 24.02.2022р. 

2. У відповідь на нові виклики, пов’язаних із  повномасштабною війною в Україні, у 2022 році в області  
було запроваджено 3-и додаткові програми по найбільш актуальних напрямках – підтримка 
економіки, зокрема малого  бізнесу; реалізація інфраструктурних проєктів та допомога внутрішньо 
переміщеним особам. 

3. Натомість по більшості із програм не було здійснено аналізу побіжної ситуації, а всі так звані «зміни» 
до програм звелись до скорочення окремих заходів.  При цьому важливо відзначити, що загальний 
обсяг фінансування обласних програм у 2022 році збільшився на 33% по відношенню до мирного 
2021 року  

4. По більшості програм не було запропоновано і нових підходів у зв’язку із зміною державних 
пріоритетів. Не була приділена увага ресурсам МТД, яка посилилась і урізноманітнилась у зв’язку із 
війною в Україні.  

5. Найбільш  успішною в економічному блоці можна назвати «Програму підтримки бізнесу у Львівській 
області на період воєнного стану», яка забезпечила не тільки подальшу підтримку МСП, але й 
сприяла релокації бізнесу із південно-східних регіонів України. Актуальним на сьогодні можна 
вважати запровадження нової конкурсної підтримки сектору креативних індустрій 

6. Визнаючи значимі результати роботи та збільшення обсягів фінансування «Комплексної програми 
підтримки та розвитку сільського господарства» та «Комплексної програми підвищення 
енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики», ці програми не 
змогли запропонувати нових підходів під час військових дій, а продовжували реалізацію традиційних 
заходів. 

7. Не у повній мірі реалізувала свій потенціал і нова амбітна програма інформатизації „Цифрова 
Львівщина”, частково по причині недофінансування з місцевих бюджетів та обмежень Постанови КУ 
3590.. 

8. Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров'я  є однією із  найдорожчих програм області - 
її бюджет складає у 2022 році 895 409,6 тис. грн (43% від загального бюджету всіх програм). 
Основні витрати (707 519,5 тис. грн) – це утримання КНП ЛОР та КЗ ЛОР: комунальні послуги, 
заробітна плата, енергоносії, медикаменти, харчування, відшкодування вартості препаратів інсуліну 
тощо.  

9. Незважаючи на збільшення бюджету «Програми розвитку освіти Львівської області» (на 53% по 
відношенню до 2021 року), програма не сприяла розвитку професійної та фахової передвищої освіти, 
які на сьогодні є вкрай важливими для розвитку економіки області. 

10. Подібна ситуація склалась і з «Регіональною програмою з міжнародного і транскордонного 
співробітництва, європейської інтеграції». Єдиним здобутком програми можна вважати 
співфінансування транскордонного проєкту «Створення системи швидкого реагування на інформацію 
про злочини та інші події у м.Львові». При цьому програма не відгукнулась на посилення діяльності 
міжнародних програм гуманітарної допомоги на Львівщині та необхідності участі в її координації та 
ефективному розподіленні допомоги. 

11. Соціальним блоком обласних програм, як вже було зазначено вище, не було запропоновано нових 
підходів в умовах війни. Однак, особливо показовими у цьому контексті можна назвати такі програми 
як: «Програма підтримки розвитку Пласту», «Молодь Львівщини», «Регіональна програма сприяння 
розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства», які не відгукнулись на сплеск 
волонтерської діяльності, зміни пріоритетів більшості організацій громадянського суспільства по 
допомозі ЗСУ, внутрішньо переміщеним особам та посилення їх ролі – як одного із ключових 
партнерів органів місцевої влади у вирішенні проблем громад в умовах війни. 
 



ДОДАТОК 1. СТАН ВИКОНАННЯ ОБЛАСНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ У 
ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2022 РОКУ 

 
Примітка. Кольром виділено: 

Нові програми 2022 року 

Програми, які не фінансувались у 2022 році 
 

  Назва програми, номер та дата рішення про прийняття 
Фінансові 
джерела 

Передбачене 
фінансування 
на 2022 рік  

Відсоток 
виконанн

я 

1.    
       
        
  

Програма підвищення конкурентоспроможності Львівської 
області на  2021-2025 роки, рішення ЛОР від 18.02.2021 
№56 (зі змінами) 

Обласний бюджет 2 000,0 32,7 

2.    
       
        
  

Програма підтримки бізнесу у Львівській області на період 
воєнного стану, розпорядження начальника ЛОВА від 
07.04.22 №20/0/5-22ВА (зі змінами)       

Обласний бюджет 52 405,0 55,5 

3.    
       
        
  

Комплексна програма підтримки та розвитку сільського 
господарства у Львівській області на 2021-2025 роки, 
рішення ЛОР від 18.02.2021 №57 (зі змінами) 

Обласний бюджет 27 975,0 83,9 

4.    
       
        
  
 

Програма сприяння інноваційному та науково-
технологічному розвитку у Львівській області на 2021-2025 
роки, рішення ЛОР від 16.03.2021 № 85 (зі змінами) 

Всього, у т.ч 8 303,0 17,6 

Обласний бюджет 5 000,0 23,3 

Інші кошти 3 303,0 8,9 

5.    
       
        
  

Комплексна програма підвищення енергоефективності, 
енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики у 
Львівській області на 2021-2025 роки, рішення ЛОР від 
18.02.2021 № 62 (зі змінами) 

Обласний бюджет 66 784,0 12,3 

6.    
       
       

Регіональна програма розвитку містобудівного кадастру та 
просторового планування на 2021-2025 роки, рішення ЛОР 
від 18.02.2021 №59 (зі змінами)  

Обласний бюджет 0,0 
 

7.    
       
   

Регіональна програма інформатизації „Цифрова Львівщина” 
на 2022-2024 роки, рішення ЛОР від 23.12.2021 №333 (зі 
змінами) 

Обласний бюджет 42 336,1 4,6 

8.    
  

Програма реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів 
у Львівській області, розпорядження начальника обласної 
військової адміністрації від 07.04.2022 № 17/0/5-22В (зі 
змінами) 

Всього, у т.ч 295 084,1 38,3 

Обласний бюджет 278 924,4 36,1 

Місцеві бюджети 15 686,7 76,6 

Інші кошти 473,0 53,5 

9.    
       
        
  

Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров'я  
Львівської області на 2021-2025 роки, рішення ЛОР від 
22.12.2020 № 22 (зі змінами) 

Обласний бюджет 895 409,6 48,8 

10.  
       
       
  

Комплексна  програма розвитку фізичної культури та спорту 
Львівщини на 2021-2025 роки, рішення ЛОР від 23.02.2021 
№74 (зі змінами) 

Обласний бюджет 15 135,8 12,5 

11.  
       
       
  

Програма розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 
роки, рішення ЛОР від 18.02.2021 №64 (зі змінами) 

Обласний бюджет 46 000,0 31,5 

12.  
       
       
  

Програма відновлення, збереження національної пам’яті та 
протокольних заходів на 2021-2025 роки, рішення ЛОР від   
від 23.02.2021 №68 (зі змінами)   

Обласний бюджет 6 065,0 40,8 

13.  
       
       

Програма підтримки розвитку Пласту у Львівській області на 
2021 - 2025 роки, рішення ЛОР від 23.02.2021 № 75 (зі 
змінами) 

Обласний бюджет 2 300,0 29,2 



  

14.  
       
       
  

Комплексна програма соціальної підтримки у Львівській 
області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-
добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 
2021 – 2025 роки, рішення ЛОР від 22.12.2020 №20, від 
18.02.2021 №53 (зі змінами) 

Обласний бюджет 32 352,6 57,8 

15.  
       
       
  

Комплексна програма соціальної підтримки окремих 
категорій громадян Львівської області на 2021 – 2025 роки,  
рішення ЛОР від 22.12.2020 №20, від 18.02.2021 №54 (зі 
змінами) 

Обласний бюджет 43 875,7 72,5 

16.  
       
       
  

Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених 
осіб на період дії воєнного стану в Україні, розпорядження 
голови ОВА від 11.04.2022 №24/0/5-22ВА (зі змінами) 

Обласний бюджет 24 000,0 20,8 

17.  
       
       
  

Регіональна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 
числа у Львівській області на 2021-2025 роки, рішення ЛОР 
від 18.02.2021 № 55 (зі змінами)  

Обласний бюджет 0,0 
 

18.  
       
       
  

Обласна програма "Молодь Львівщини" на 2021-2025 роки, 
рішення ЛОР від 23.02.2021  №73 (зі змінами) 

Обласний бюджет 1 350,0 0,0 

19.  
       
       

Регіональна програма сприяння розвитку інформаційного 
простору та громадянського суспільства у Львівській області 
на 2021-2025 роки, рішення ЛОР від 23.02.2021 №67 (зі 
змінами) 

Обласний бюджет 43 895,0 65,0 

20.  
       
    

Комплексна програма надання житлових кредитів окремим 
категоріям громадян у Львівській області на 2021-2025 
роки, рішення ЛОР від 18.02.2021 № 58 (зі змінами) 

Всього, у т.ч 2 919,9 0,0 

Обласний бюджет 1 919,9 0,0 

Держав. бюджет 1 000,0 0,0 

21.  
       
       
  

Комплексна програма "Безпечна Львівщина"  на 2021-2025 
роки, рішення ЛОР від 16.03.2021 № 84 (зі змінами)  

Обласний бюджет 82 202,6 30,1 

22.  
       
       
  

Програма виконання судових рішень та виконавчих 
документів на 2022-2025 роки, розпорядження начальника 
обласної військової адміністрації  від 19.04.2022 №32/0/5-
22ВА 

Обласний бюджет 50,0 91,5 

23.  
       
       
  

Програма виконання судових рішень та виконавчих 
документів на 2020 -2022 роки, рішення ЛОР від  19.11.2020 
№1096 

Обласний бюджет 100,0 0,0 

24.  
       
       
  

  

Програма розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, 
організації та безпеки дорожнього руху на 2021-2025 роки, 
рішення ЛОР від 18.02.2021 №61 (зі змінами) 

Всього, у т.ч 387 167,4 34,1 

Обласний бюджет 240 000,0 47,9 

Місцеві бюджети 147 167,4 11,6 

25.  
       
       
  

Програма підтримки та розвитку транспорту і зв’язку 
Львівської області на 2022 – 2025 роки, рішення обласної 
ради від 23 грудня 2021 року № 336 (зі змінами) 

Обласний бюджет 7 000,0 78,6 

26.  
       
       
  

  
  

Регіональна програма з міжнародного і транскордонного 
співробітництва, європейської інтеграції на 2021-2025 роки, 
рішення ЛОР від 23.02.2021 №66 (зі змінами) 

Всього, у т.ч 34 225,6 55,7 

Обласний бюджет 26 450,0 46,7 

Кошти МТД 7 775,6 86,4 

27.  
       
       
  

Програма покращення якості надання публічних послуг 
органами виконавчої влади на 2022рік, рішення ЛОР від 
23.12.2021 №316 (зі змінами) 

Обласний бюджет 60 000,0 47,5 

28.  Програма охорони навколишнього природного середовища Обласний бюджет 40 115,0 3,8 



       
       
  

на 2021-2025 роки, рішення ЛОР від 23.02.2021 №72 (зі 
змінами) 

29.  
       
       
  

  
  
  

Обласна цільова програма розвитку лісового господарства 
Львівської області на 2022-2026 роки, рішення ЛОР  від 
23.12.2021 № 322 (зі змінами) 

Всього, у т.ч 1 536 582,6 71,8 

Обласний бюджет 0,0 
 

Держав. бюджет 69 625,8 54,5 

Інші джерела 

1 466 956,8 72,6 (власні кошти 
підприємства) 

30.  
       
       
  

Програма розвитку туризму та курортів у Львівській області 
на 2021 – 2025 роки, рішення ЛОР від 23.02.2021 №70 (зі 
змінами) 

Обласний бюджет 1 500,0 3,6 

31.  
       
       
  

Програма «Охорона, збереження і популяризація історико-
культурної спадщини у Львівській області на 2021 – 2025 
роки», рішення ЛОР від 23.02.2021 №71 (зі змінами) 

Обласний бюджет 0,0 
 

32.  
       
       
  

Комплексна програма розвитку культури Львівщини на 2021-
2025 роки від 23.02.2021 №69 (зі змінами)  

Обласний бюджет 8 140,4 8,1 

  
  
  
  
  

. 
  
  
  
  

Всього, у т.ч 3 765 274,3 
 Держав. бюджет  70 625,8 
 Обласний бюджет 2 053 286,1 
 Місцевий бюджет 162 854,1 
 Інші джерела 1 478 508,4 
  

 

ДОДАТОК 2. ОПИС ВИКОНАННЯ ОБЛАСНИХ ЦІЛЬОВИХ 
ПРОГРАМ ЗА СІЧЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2022 РОКУ 

 
1 Програма підвищення конкурентоспроможності Львівської області на  2021-2025 роки 

Головний розпорядник коштів - департамент економічної політики 

 Завдання  Заходи Досягнуті результати 
(зі звіту гол. розпорядника коштів) 

 Завдання 1. 
Інтерактивна підтримка 
інвестиційної діяльності 

1. Cтворення геоінформаційної карти 
інвестиційної привабливості 
територіальних громад Львівської області  

Заходи не фінансувались 

Завдання 2. 
Відшкодування відсотків за 
кредитами для малого 
бізнесу 

1. Мікрокредитування бізнесу Відшкодування відсотків 
представникам бізнесу-учасникам 
Програми 

Завдання 3. 
Підтримка підприємницької 
ініціативи учасників АТО 

1. Мікрокредитування бізнесу 
 

Відшкодування відсотків 
представникам бізнесу-учасникам 
Програми 

2. Підтримка стартап-проєктів Заходи не фінансувались 

Завдання 4. 
Інституційна, наукова й 
аналітична підтримка 
регіонального та 
інноваційного розвитку 

1. Проведення аналітичних досліджень з 
актуальних проблем регіонального та 
інноваційного розвитку із залученням 
провідних наукових установ та 
аналітичних центрів 
2. Дослідження пріоритетних напрямків 
імпортозаміщення Львівської області 
3. Підтримка діяльності промислових 
кластерів та проведення 
профорієнтаційних заходів 
4. Фінансування АРР 
5. Підтримка працівників економічної 

Заходи не реалізувались 



галузі 

Завдання 5. 
Організація та проведення 
форумів, конференцій, 
тематичних заходів і 
торгових місій 

1. Проведення Міжнародного 
економічного форуму 
2. Проведення Експортного форуму 
3. Проведення конференцій, виставкових 
та інших тематичних заходів 
4. Проведення торгових місій  
5. Проведення школи експортера 

Заходи не реалізувались 

Завдання 6. 
Додаткове відшкодування 
(компенсація) частини 
відсотків в рамках ДП 
«Доступні кредити 5-7-9%». 

1. Кредитування бізнесу Заходи не фінансувались 

Завдання 7 
Ваучерна підтримка бізнесу 

1. Надання ваучерів малому бізнесу 
2. Відшкодування участі виробників 
товарів і послуг Львівщини в іноземних 
виставково-ярмаркових заходах  

Заходи перенесені у Програму 
підтримки бізнесу у Львівській 
області на період воєнного стану 

Завдання 8 
Підтримка стартап-проєктів 
підприємців-початківців 

1. Підтримка стартап-проєктів Заходи не фінансувались 

Завдання 9 
Підтримка проєктів 
регіонального розвитку 

1. Співфінансування проєктів 
регіонального, економічного та 
інноваційного розвитку 

Заходи не фінансувались 

Завдання 10 
Підтримка розробки ПКД 
для інвестиційних проектів у 
індустріальних парках  

1. Співфінансування розробки Проєктно-
кошторисної документації 

Заходи не фінансувались 

Завдання 11 
Покращення бізнес клімату 
області  

1. Співфінасування організації перегляду 
всіх місцевих регуляторних актів 
територіальних громад 

Заходи не фінансувались 

2 Програма підтримки бізнесу у Львівській області на період воєнного стану 
Головний розпорядник коштів - департамент економічної політики 

 1. Надання безповоротної фінансової допомоги підприємствам, що 
здійснили переміщення та реєстрацію на територію Львівської області 

триває прийом документів 
релокованого бізнесу. 19 учасникам 
надано безповоротну фінансову 
допомогу. 

2. Ваучерна підтримка бізнесу на маркетингові цілі та сертифікацію 

продукції 

завершений прийом документів на 
прекваліфікацію сервісних компаній; 
погоджено право на відшкодування 
ваучера 110 учасникам 

3. Надання безповоротної фінансової допомоги на закупівлю обладнання 
підприємствам харчової, легкої, машинобудівельної промисловості 

триває прийом документів 
підприємств харчової, легкої і 
машинобудівної промисловості. 56 
учасникам надана безповоротна 
фінансова допомога на закупівлю 
обладнання 

3 Комплексна програма підтримки та розвитку сільського господарства у Львівській області на 2021-2025 роки 
Головний розпорядник коштів - департамент агропромислового розвитку 

 1. Сприяння виробництву 
сільськогосподарської 
продукції  та продукції з 
доданою вартістю 

1. Фінансова підтримка шляхом 
компенсації відсотків за кредитами, та 
відсотків (комісії) за супроводження 
договорів фінансового лізингу 
 

право на фінансову підтримку 
отримали 29 суб’єктів 
господарювання на суму 3,6 млн 
грн. Це дозволило здешевити 93,2 
млн.грн кредитних ресурсів 
залучених у банках та лізингових 
компаніях.  



2. Фінансова підтримка на зворотній 
основі у вигляді пільгових кредитів  
 

право на фінансову підтримку 30 
суб'єктам господарювання на 
загальну суму 10,0 млн. грн. 
Кредитні кошти спрямовані на 
забезпечення комплексу робіт а АПК. 
Станом на 01.09. 2022 року 
повернуто до бюджету розвитку 5,3 
млн грн раніше наданих кредитів. 

3. Фінансова підтримка суб’єктів 
підприємництва шляхом часткової 
компенсації вартості насіння  

надано право на фінансову 
підтримку 28 суб'єктам 
господарювання на загальну суму 
1,2 млн грн. Загальна вартість 
придбаного насіння 4,4 млн грн. 

2. Сприяння розвитку 
скотарства 

1. Фінансова підтримка 
сільськогосподарських товаровиробників 
у вигляді дотації за утримання корів усіх 
напрямів продуктивності 

надано право на фінансову 
підтримку 109 суб'єктам 
господарювання на загальну суму 
7,55 млн.грн, що дозволить надати 
дотацію на 2999 гол. корів. 

3. Стимулювання 
економічного розвитку 
сільських територій 

1. Субвенція ОМС на заходи з поліпшення 
громадських пасовищ  
 

надано право на субвенцію 
Бродівській міській раді 
Золочівського району у розмірі 23,1 
тис. грн 

2. Субвенція ОМС на заходи з проведення 
інвентаризації земель 
сільськогосподарського призначення 

Заходи не реалізувались 

4 Програма сприяння інноваційному та науково-технологічному розвитку у Львівській області на 2021-2025 роки 
Головний розпорядник коштів - департамент економічної політики 

 1. Сприяння реалізації 
інноваційних проєктів  
 
 

1. Надання безповоротної фінансової 
допомоги на реалізацію інноваційних 
проєктів, орієнтованих на  виробництво 
нових видів продукції, покращення 
технологічних і ресурсозберігаючих 
процесів на виробництві 

конкурс інноваційних проєктів з 
04.04.2022 по 15.04.2022. На 
конкурс було подано 13 проєктів, 9 
визнано переможцями. Станом на 
30.09.2022 4 проєкти було 
профінансовано на суму 2440,00 
тис. грн. За іншими 5 проєктамина 
суму 2489,00 тис. грн  зарєстровано 
платіжні доручення в Казначействі, 
проте кошти одержувачам не 
надійшли 

5 Комплексна програма підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної 
енергетики у Львівській області на 2021-2025 роки 
Головний розпорядник коштів - департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження 

 1. Підвищення 
енергоефективності та 
впровадження джерел 
відновлюваної енергії в 
житловому фонді 

1. Відшкодування відсоткової ставки за 
кредитами, отриманими фізичними 
особами на впровадження заходів з 
енергозбереження 

- операторами (банками та 
кредитними спілками) видано 72 
кредити  на загальну суму  2,97 млн 
грн., з обласного бюджету 
відшкодовано 2,70 млн гривень; 
- 22 ОСББ області відшкодовано 
частину відсоткової ставки у розмірі 
2,6 млн. грн.  за  кредитами, виданих 
в рамках програми підтримки 
енергомодернізації 
багатоквартирних будинків 
"Енергодім" ДУ " Фонд 
енергоефективності; 
-відшкодовано частину вартості 
обладнання, що використовує 
відновлювані джерела енергії 22 
жителям на 396,5 тис. грн. 

2. Відшкодування  ОСББ відсотків за 
кредитами за умови участі у Програмі 
підтримки енергомодернізації 
багатоквартирних будинків "Енергодім" 
ДУ "Фонд енергоефективності" 

3. Відшкодування частини вартості 
обладнання, що використовує 
відновлювані джерела енергії та яке 
придбане і встановлене фізичними 
особами за власні кошти 

2. Зменшення споживання 
енергоресурсів об’єктами 
бюджетної сфери та 
видатків, пов’язаних з їх 
енергозабезпеченням, в 

1. Проведення комплексних заходів з 
підвищення енергоефективності  з 
використанням відновлювальних джерел 
енергії в бюджетних установах  

(план 42,2 – факт 2,4) млн.грн 
-здійснюються заходи з 
енергозбереження у КНП ЛОР  
«Мальви»; 
-здійснено оплату за ліцензійною 



установах бюджетної сфери 
обласного підпорядкування 

угодою щодо використання 
програмного продукту для 
підтримки інформаційної системи 
енергомоніторингу; 
-затверджено перелік об'єктів 
територіальних громад області, де 
впроваджуватимуться проекти з 
підвищення енергоефективності 

2. Підтримка інформаційної системи 
енергомоніторингу 

 

7 Регіональна програма інформатизації „Цифрова Львівщина” на 2022-2024 роки 
Головний розпорядник коштів - управління цифровізації 

 3. Інформатизація 
публічного управління в 
області 

3.4. Запровадження системи 
електронного документообігу в ОМСВ ТГ 
та комунальних закладах і установах 

1.Підготовка документів до 
погодження в рамках НПІ з 
наступним оголошенням тендеру. 
2. ТГ надають кошти на обласний 
рівень. на 31.10 з 70 ТГ має надійти 
8 млн грн співфінансування. 

3.8. Наближення центрів надання 
адміністративних послуг до мешканців 

проведено два засідання ЕК , 
визначено ТГ, які отримають 
співфівнансування. 

3.10. Розвиток та підтримка веб порталів 
органів публічної влади області 

?. 

3.14. Запуск порталу відкритих даних 
обласного рівня та наповнення його 
наборами відкритих даних 

Розгорнуто Місцевий портал 
відкритих даних Львівщини. 
Незабаром презентація 
громадськості. Також передбачений 
хостинг порталу до кінця року 

Завдання 8.  
Інформатизація Державного 
архіву Львівської області 

8.2. Створення комплексної інформаційної 
системи ДАЛО 

Кошти передані в ДАЛО для: 
-створення комплексної 
інформаційної системи ДАЛО; 
-формування цифрового контенту 
ДАЛО; 
-інформатизації бізнес-процесів 
затвердження справ в ДАЛО 

8.3. Формування цифрового контенту 
(облікових даних, довідкового апарату та 
цифрових зображень документів) 

8.4. Інформатизація бізнес-процесів 
затвердження номенклатур справ в ДАЛО 

8 Програма реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів у Львівській області 
Головний розпорядник коштів - департамент економічної політики, департамент освіти і науки 

 1. Реалізація проєктів, які 
мають стратегічне значення  

Реалізація 18 проєктів, у т.ч.: 
-на 4 - тривають проєктні роботи  
-на 2 - тривають тендерні процедури  
-на 10 - розпочато будівельні роботи 
-на 1 - роботи завершено  
-на 1 - укладено угоду з підрядником 

2. Відновлення та 
модернізації об’єктів, що 
використовуються або 
можуть бути використані 
для розміщення внутрішньо 
переміщених осіб та 
працівників підприємств, 
переміщених з інших 
областей 

Реалізація 49 проектів на 29 закладах соціальної сфери. 
В рамках виконаних робіт облаштовано додаткові 942 місця для ВПО: 
-Бориславський професійний ліцей – 75 місць 
-Стебницький професійний ліцей – 50 місць 
-Стебницький гуртожиток на вул. А.Мельника, 4а – 150 місць; 
-Червоненське вище професійне училище – 100 місць; 
-Миколаївський професійний ліцей – 55 місць; 
-Сокальський професійний ліцей – 92 місця; 
-Новояворівське вище професійне училище – 80 місць; 
-Червоноградський гірничо-економічний фаховий коледж (5-й поверх) – 75 місць; 
-Вище професійне училище № 8 м. Стрия - 175 місць. 
-Художнє професійно-технічне училище ім. Й.П. Станька – 90 місць. 

3. Будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб  Заходи не фінансувались у зв'язку з 
обмеженнями, встановленими ПКМУ 
№590 

9 Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров'я  Львівської області на 2021-2025 роки 
Головний розпорядник коштів - департамент охорони здоров’я 

 1. Надання медичної 
допомоги дорослому 

1. Надання медичної допомоги хворим 
нефрологічного профілю 

Заходи не фінансувались 



населенню 10. Покращення надання медичної 
допомоги стомованим хворим 
16. Донорство крові 
17. Покращення надання медичної 
допомоги хворим зі зниженим слухом 
18. Покращення надання медичної 
допомоги дорослим хворим на 
муковісцидоз 
19. Покращення надання медичної 
допомоги дорослим хворим на 
муковісцидоз 
20. Покращення надання психіатричної 
допомоги хворим 

2. Покращення медичної допомоги 
хворим з легеневою гіпертензією 

 

3. Забезпечення невідкладної серцево-
судинної хірургії 

 

4. Покращення медичної допомоги 
хворим на первинні імунодефіцити 

 

5. Високоспеціалізована медична 
допомога хворим з офтальмологічною 
патологією 

 

6. Покращення медичної допомоги 
ревматологічним хворим на важкі форми 
артриту 

 

7. Покращення медичної допомоги 
хворим на розсіяний склероз 

 

8. Забезпечення інтенсивною терапією 
вагітних жінок у критичних станах та 
недоношених новонароджених дітей 

 

9. Покращення медичної допомоги 
хворим на хворобу Паркінсона 

 

11. Покращення надання медичної 
допомоги неврологічним хворим 

 

12. Забезпечення лікувально-
профілактичних закладів області 
імплантатами та 
інструментарієм для лікування хворих із 
захворю-ваннями органів опори та руху 

 

13. Протидія ВІЛ-інфекції СНІДу  

14. Діагностика, лікування та реабілітація 
громадян, які постраждали внаслідок (під 
час) Революції Гідності та 
антитерористичної операції, операції 
об’єднаних сил у тому числі їх дітей, 
хворих на онкологічні та 
онкогематологічні захворювання 

 

15. Покращення медичної допомоги 
хворим із захворюваннями крові 

 

21. Протидія туберкульозу та його 
хіміорезистентним формам 

 

22. Надання медичної допомоги хворим 
на акромегалію 

 

23. Профілактика виникнення та корекція 
йододефіцитних станів у вагітних жінок 

Заходи не реалізувались 

2. Забезпечення дітей-
інвалідів і дітей з важкими 
інтоксикаціями медичними 
препаратами, виробами 
медичного призначення та 
дезінтоксикаційною 
терапією 

9. Забезпечення дітей із вадами слуху 
слуховими апаратами 
11. Надання допомоги дітям з спінальною 
м’язовою атрофією (СМА) 

Заходи не фінансувались 

1. Забезпечення належного лікування 
дітей із хронічною нирковою 
недостатністю, 
продовження тривалості та покращення 

 



якості їхнього життя 

2. Забезпечення дітей, хворих на 
фенілкетонурію, продуктами 
Лікувального харчування в амбулаторних 
умовах 

 

3. Забезпечення дітей-інвалідів, хворих 
на муковісцидоз, медикаментами, у тому 
числі в 
амбулаторних умовах 

 

4. Забезпечення дітей, хворих на первинні 
імунодефіцити, засобами замісної терапії 

 

5. Забезпечення імунобіологічною і 
таргетною терапією дітей, хворих на 
важкий ювенільний ревматоїдний артрит 

 

6. Забезпечення медикаментами 
важкохворих дітей-інвалідів з 
невиліковними хворобами 

 

10. Лікування дітей з прогресуючою 
гідроцефалією 

 

13. Забезпечення функціонування 
відділення трансплантації кісткового 
мозку 

 

7. Забезпечення профілактичного 
лікування геморагічних ускладнень 
хворих зі спадковими коагулопатіями 
12. Покращення надання медичної 
допомоги хворим на орфанні 
захворювання – тирозинемію та 
глутаровуацирудію 1-го типу 

Заходи не реалізувались 

3. Покращення медичної 
допомоги хворим з 
онкологічними 
захворюваннями 

2. Підвищення ефективності клініко-
діагностичних досліджень для дітей, 
хворих на онкологічні та 
онкогематологічні захворювання 

Заходи не фінансувались 

1. Вакцинація проти раку шийки матки 
3. Придбання високотехнологічного 
устаткування для діагностики та 
лікування онкологічних хвороб 
4. Забезпечення використання «рідинної 
цитології» з метою цитологічного 
скринінгу 
патології шийки матки 
5. Поліпшення доступності 
хіміотерапевтичного лікування раку 

Заходи не реалізувались 

4. Безпека пацієнтів та 
медичного персоналу в 
частині забезпечення 
належної технічної 
експлуатації ліфтів та 
забезпечення пожежної 
безпеки 

1. Забезпечення надійності та безпечної 
експлуатації ліфтів шляхом їх ремонту, 
модернізації чи заміни 
2. Забезпечення вимог законодавства із 
протипожежної безпеки (пожежна 
сигналізація) 
3. Забезпечення вимог щодо 
протитипожежної безпеки експлуатації 
будівель (горища) 

Заходи не фінансувались 

5. Оснащення закладів 
охорони здоров’я, 
високоспеціалізованим 
медичним обладнанням, 
апаратурою, медичною 
технікою та спеціалізованим 
санітарним автотранспортом 

1. Придбання високоспеціалізованого 
медичного обладнання, медичної техніки 
та апаратури 

 

6. Розвиток служби 
екстреної медичної 
допомоги області , зокрема 
придбання санітрного 

1. Забезпечення оснащення системи 
екстреної медичної допомоги  
санітарним автотранспортом 
2. Забезпечення працівників служби 

Заходи не фінансувались 



автотранспорту форменим (літнім та зимовим) одягом 

7. Співфінансування 
проектів міжнародної 
технічної допомоги 

1. Забезпечення співфінансування 
проектів 

Заходи не фінансувались 

8. Впровадження 
електронних систем у галузі 
охорони здоровя 

1. Застосування технологій е-урядування 
в галузі охорони здоровя 

Заходи не фінансувались 

2. Застосування електронних технологій в 
галузі охорони здоров’я зі створенням 
центру надання медичної допомоги 
населенню області засобами 
телемедицини 

(8,7 тис. грн)! 

9. Управління галуззю 
охорони здоров’я області 

1. Програма менеджменту управління 
комунальним закладом, установою, КНП 

Заходи не фінансувались 

10 Заходи з підтримки 
закладів охорони здоров’я, в 
т.ч. закладів, які надають 
медичну допомогу хворим 
на гостру респіраторну 
хворобу COVID-19, 

3. Проведення зовнішнього аудиту 
діяльності закладів охорони здоров’я, які 
перебувають у власності Львівської 
обласної ради 

Заходи не фінансувались 

1. Заходи з підтримки закладів охорони 
здоров’я в умовах реформування 
фінансових 
взаємовідносин в галузі 

Фінансування комунальних послуг 
для КНП ЛОР, та фінансування КЗ 
ЛОР: заробітна плата, енергоносії, 
медикаменти, харчування, 
відшкодування вартості препаратів 
інсуліну та інші видатки (707 519,5 
тис. грн) 

2. Заходи із забезпечення медичного 
огляду та обстеження громадян для 
прийняття на військову службу  

 

11. Заходи з підтримки 
медичних працівників 
закладів охорони здоров'я 
області, які пройшли 
стаціонарне лікування з 
підтвердженим діагнозом 
захворювання на гостру 
респіраторну хворобу 
COVID-19 

1. Заходи з надання матеріальної 
підтримки медичних працівників, які 
пройшли стаціонарне лікування з 
підтвердженим діагнозом захворювання 
на гостру респіраторну хворобу COVID-19 

Заходи не фінансувались 

10 Комплексна  програма розвитку фізичної культури та спорту Львівщини на 2021-2025 роки 
Головний розпорядник коштів - управління молоді та спорту 

 3. Розвиток спортивної медицини та відновного лікування  
4. Проведення обласних інформаційно-просвітницьких кампаній 
9. Модернізація / розвиток мережі спортивних споруд. Будівництво 
спортивних комплексів 

Заходи не фінансувались 

1. Облаштування  спортивних майданчиків різних типів 
2. Спортивні іміджеві проєкти, спрямовані на утвердження репутації 
Львівщини як спортивного регіону 
5.Створення належних умов спортсменам – членам національних збірних 
команд України та їхнім тренерам для підготовки до офіційних 
міжнародних змагань 
6. Створення сприятливих умов для реалізації на Львівщині 
професійного потенціалу дитячо-юнацьких тренерів з олімпійських та 
неолімпійських видів спорту 
7. Покращення стану матеріально-технічної бази збірних команд області 
з олімпійських видів спорту 
8. Покращення стану матеріально-технічної бази збірних команд області 
з неолімпійських видів спорту 
10.  Розвиток фізичної культури та спорту в сільській місцевості  
11. Соціальна інклюзія та інтеграція осіб з інвалідністю засобами 
фізичного виховання, рухової активності та адаптивного спорту  
12. Фізкультурно- спортивна реабілітація учасників АТО/ООС 

 визначений підрядник та 
розпочаті роботи з 
облаштування основи під  
спортивний майданчик  

 проведено 9 відкритих обласних 
спортивних змагань   

 виплачені грошові винагороди 
за результатами участі у 
змаганнях  профінансовано  24  
змагання, 17 НТЗ і 6 
відрядження на чемпіонат 
України. 

 профінансовано  5 НТЗ та 3 
відрядження на чемпіонати 
України 

11 Програма розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 роки 
Головний розпорядник коштів - департамент освіти і науки 

 1.Напрям "Дошкільна освіта"  Заходи не фінансувались 



2. "Загальна освіта" 1«Дидактичне забезпечення змішаного та 
дистанційного навчання для «Української 
Дистанційної Школи». Обласний конкурс 
навчальних матеріалів до змістових 
модулів чинних загальноосвітніх 
навчальних програм 

Проведено  обласний конкурс  та 
нагороджено переможців 

2 «Оцінювання якості освітнього 
середовища: е-інструментарій виміру 
показників». 

Заходи не реалізувались 

3. "Спеціальна освіта" 3. Проведення поточних ремонтів, 
придбання матеріалів в спеціальних 
закладах освіти обласного 
підпорядкування, де перебувають 
внутрішньо переміщені діти 

придбано буд.матеріали для 
ремонтних робіт . 

4. Пролонгація науково-педагогічного 
експерименту освітньо-соціально-
культурного центру СМ. Підтримка й 
розгортання розробленої в НРЦ системи  
впливу на розвиток особистості 

Забезпечено функціонування  центру 
СМ 
 

5. Забезпечення оздоровлення учнів Відправлено на оздоровлення дітей, 
ВПО дітей - 449 осіб. 

6. Проведення поточного ремонту 
покрівлі та 
фасаду КЗ ЛОР «ЛОНПБ» 

Заходи не реалізувались 

4. "Професійна (професійно-
технічна) та фахова 
передвища освіта 

7. Проведення поточних ремонтів, 
придбання матеріалів в закладах 
професійно-технічної 
освіти, де перебувають ВПО 

Придбано матеріали для проведення 
поточного ремонту укриття, 
зроблено частково пожежну 
сигналізацію. 

8. Проведення поточних ремонтів, 
придбання матеріалів в закладах фахової 
передвищої 
освіти, де перебувають внутрішньо 
переміщені особи 

5. Управління 9. Проведення навчання педагогічних 
працівників області (дистанційні 
платформи)  

Для проведення навчання 
педагогічних працівників області 
(дистанційні платформи) місцевим 
бюджетам виділено субвенцію 

6. Наскрізні проєкти 10. Забезпечення переходу до виховання, 
зорієнтованого на цінності та 
ідентичність українця 

Заходи не реалізувались 

11. Забезпечення цифровізації освітнього 
простору, дистанційне і змішане навчання 

Проведено забезпечення 
розгортання Moodle на серверах 
ДОН ОДА. Провено організацію 
навчання учнів за екстернатною 
формою здобуття освіти 

12. Формування українського освітнього 
простору в країнах діаспори 

? 

13 Програма підтримки розвитку Пласту у Львівській області на 2021 - 2025 роки 
Головний розпорядник коштів - управління молоді та спорту 

 Розвиток пластового руху у Львівській області з Виплата зарплати КЗ ЛОР 
«Львівський обласний Пластовий 
центр» 

 Матеріально - технічне забезпечення виховних частин та виховних 
осередків  

 Організація, координація і підтримка проведення пластових таборів 
у Львівській області, 

 Організація та проведення навчання для представників Пластового 
руху Проведення різноформатних заходів для створення умов 
виховання молоді  

 Проведення заходу «Відкриття Пластового Року»  
 Проведення заходу «День Першої Пластової присяги»  
 Проведення заходів для популяризації Пластового руху  

Заходи не проводились 



14 Комплексна програма соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-
добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2021 – 2025 роки 
Головний розпорядник коштів - департамент соціального захисту 

 1. Надання та виплата одноразової адресної допомоги родинам, родичі 
яких загинули під час проведення антитерористичної операції (операції 
Об’єднаних сил)* 
2. Надання nа виплата одноразової адресної грошової допомоги 
демобілізованим воїнам, які повертаються з АТО (ООС), і  звільненим 
особам, безпосереднім учасникам АТО (ООС), які захищали суверенітет та 
територіальну цілісність України 
3. Призначення і виплати соціальної виплати дітям (пасинкам, 
падчеркам) загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України, 
ветеранів війни та учасників Революції Гідності 
4. Виготовлення та встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих 
(померлих ) Захисників та Захисниць України, ветеранів війни, бійців-
добровольців АТО, постраждалих учасників Революції Гідності 
5. Надання і виплата одноразової грошової допомоги на / за 
встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих ) 
Захисників та Захисниць України, ветеранів війни,  бійців-добровольців 
АТО, постраждалих учасників Революції Гідності 
6. Відшкодування витрат, пов’язаних із наданням пільг на житлово-
комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, на послуги зв’язку 
родинам Героїв Небесної Сотні 
7. Надання адресної допомоги на реабілітацію осіб з інвалідністю війни І, 
ІІ, ІІІ груп з числа осіб, які брали участь у Революції Гідності / 
антитерористичній операції / операції Обʼєднаних сил / заходах, 
необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки 
населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією 
Російської Федерації проти України 
9. Надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам - 
учасникам АТО (ООС) на вирішення матеріально-побутових проблем 
12 Доплата до пенсій батькам та дружинам Героїв Небесної Сотні 
13 Надання одноразової адресної грошової допомоги бійцям-
добровольцям АТО з нагоди Дня українського добровольця 
15 Надання та виплата грошової допомоги родинам загиблих 
(померлих) Захисників та Захисниць України, а також родинам, родичі 
яких загинули (померли) під час (внаслідок) Революції Гідності 

Надано  одноразову адресну 
допомогу 12 родинам,  
Надано  одноразову адресну 
грошову допомогу 90 
демобілізованим воїнам,  
Надано допомогу дітям, 
військовослужбовців, добровольців, 
волонтерів, які загинули  
Відшкодовано родинам Героїв 
Небесної Сотні витраит, пов'язані  із 
наданням пільг  
Надано допомогу на встановлення 
129  пам'ятних знаків на могилах. 
Надано адресну допомогу на 
реабілітацію 110 осіб  
Надано грошову допомогу 90 ВПО 
учасникам АТО (ООС)   
Надано доплату до пенсій 14 
одержувачам - батькам та 
дружинам Героїв Небесної Сотні. 
Надано одноразову адресну 
грошову допомогу 88 бійцям-
добровольцям АТО 

8. Компенсація вартості надання послуг з організації сімейного 
відпочинку поранених учасників АТО (ООС)  
10. Придбання житла для учасників  АТО (ООС) та родин Героїв Небесної 
Сотні на умовах співфінансування 
11. Психологічна підтримка та подолання наслідків травмуючих подій 
учасників АТО (ООС) 
14. Інформування учасників АТО (ООС) та членів їх родин про соціально   
важ 
16. Заходи із соціальної та професійної адаптації учасників 
антитерористичної операції (операції Обʼєднаних сил)ливі зміни, події та 
заходи 

Заходи не фінансувались 

15 Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2021 – 2025 роки 
Головний розпорядник коштів - департамент соціального захисту 

  Придбанння житла для осіб, постраждалих унаслідок Чорнобильської 
катастрофи на умовах співфінансування 

 Фінансова підтримка на придбання меблів та обладнання для 
будинків 

 підтриманого проживання, які створюються у тергромадах та 
інтернатних установах соціальної сфери 

 Дофінансування на конкурсних засадах мікропроектів громадських та 
благодійних організацій, які фінансуються з різних джерел, щодо 
покращення якості життя соціально незахищених груп населення 
області 

 Надання одноразової грошової допомоги сімям загиблих на 
Грибовицькому сміттєзвалищі 

 Надання фінансової підтримкм громадським об'єднанням осіб з 

Заходи не фінансувались 



інвалідністю, веетранів, жертв нациських переслідувань та жертв 
політичних репресій,які виконують соціальні функції,на виконання 
обласного рівня програм 

 Надання одноразової адресної допомоги потерпілим внаслідок 
надзвичайних ситуацій 

 Надання одноразової адресної допомоги на придбання навчального 
приладдя дітям із багатодітних малозабезпечених сімей 

 Надання притулку бездомним особам звільненим з місць позбавлення 
волі 

 Заходи соціального спрямування 
 Виготовлення бланків посвідчень батьків багатодітних сімей та дитини 

з багатодітної сімї 

Заходи не реалізувались 

 Виплата адресної грошової допомоги ветеранам УПА, вдовам (вдівцям) 
політв’язнів і 

 вдовам (вдівцям) ветеранів УПА та реабілітованим  
 Відшкодування витрат на поховання учасників національно-

визвольних змагань  
 Надання одноразової адресної допомоги малозабезпеченим 

громадянам області за їхніми 
 зверненнями до голови обласної державної адміністрації  
 Надання одноразової адресної допомоги малозабезпеченим 

громадянам області за їхніми 
 зверненнями до голови обласної ради  
 Забезпечення осіб з інвалідністю по зору технічними засобами 

медичної групи з мовним 
 виводом  
 Заходи із впровадження е-квитка (електронної соціальної картки 

мешканця Львівщини) 

 Виплачено адресну грошову 
допомогу 8637  особам 

 Відшкодовано витрати на 
поховання  9 учасників 
національно-визвольних змагань. 

 Надано одноразову допомогу 169 
малозабезпеченим громадянам 
області за їх зверненням до голови 
ЛОВА,   

 Надано одноразову допомогу 
2547 одноразових допомог 
малозабезпеченим громадянам  за 
їх зверненням до голови обласної 
ради та депутатів 

 Придбано 103 тонометри. 
 Оплачено комунікаційні послуги  

16 Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на період дії воєнного стану в Україні  
Головний розпорядник коштів - департамент соціального захисту 

 1. Часткова грошова 
компенсація за тимчасове 
розміщення (проживання) 
ВПО (департамент 
соціального захисту) 

1. Часткова грошова компенсація 
установам, закладам організаціям всіх 
форм власності за тимчасове розміщення 
(проживання) ВПО 10 млн 

Відшкодовано за тимчасове 
розміщення 1658 осіб (166030 
л/днів)  

2. Часткова компенсація Державному 
підприємству «Арена Львів» на оплату 
комунальних послуг за період 
функціонування Координаційного центру 
з надання допомоги ВПО та Тимчасового 
пункту короткотермінового перебування 
ВПО (департамент соціального захисту) 1 
млн 

Заходи не реалізувались 

2«Психологічна 
реабілітація» (департамент 
соціального захисту) 

1. Психологічна діагностика, психологічна 
просвіта та інформування, психологічне 
консультування тощо 

Заходи не фінансувались 

Медична допомога ВПО 
(департамент охорони 
здоров’я) 

1. Медична допомога ВПО (5 000,0) Заходи не реалізувались 

3. Забезпечення організації 
харчування для ВПО 
(управління туризму) 

1. Забезпечення продовольчими 
наборами, сухими пайками та організації 
комплексного 
харчування…..8 млн 

Заходи не реалізувались 

18 Обласна програма "Молодь Львівщини" на 2021-2025 роки 
Головний розпорядник коштів – управління молоді і спорту 

 2. Підвищення культури 
волонтерства серед молоді 

1. Розвиток молодіжної інфраструктури за 
методикою БУР -волонтерства 

Заходи не фінансувались 

2. Волонтерські молодіжні ініціативи в 
громадах 

Заходи не реалізувались 
Відповідно до п.4 доручення голови 
Львівської обласної військової 
адміністрації №20/0/6-22ВА від 
25.03.2022 призупинено укладання 
угод, виконання робіт та взяття 

3.Активізація залучення 
молоді до процесів 
ухвалення рішень та 
підвищення рівня їх 

1. Програма розвитку молодіжних рад у 
громадах 

2. Тренінги щодо електронних форм 
участі молоді 



громадських 
компетентностей 

3. Розвиток громадських компетентностей 
молоді (фінансова, юридична грамотність, 
бізнес-активність) 

бюджетних зобов'язань за 
непершочерговими видатками 
обласного бюджету 
Відповідно до розпорядження 
голови Львівської обласної 
військової адміністрації №389/0/5-
22ВА від 23.09.2022 внесено зміни у 
Програму 
 

4. Підвищення рівня 
мобільності молоді 

1. Молодіжні обміни 

5. Підготовка фахівців, які 
працюють з молоддю 

1. Базовий тренінг «Молодіжний 
працівник» 

6. Розвиток мережі 
молодіжних центрів та 
просторів 

1. Програма навчання для молодіжних 
просторів у громадах 

7. Національно-патріотичне 
виховання молоді 

1. Молодіжний фестиваль «Зашків» 

2. Духовно-патріотичний табір «Гуркало - 
2021» 

3. Християнський військово-вишкільний 
табір «Захисник» 

4. Курси домедичної допомоги 

5. Проведення національно-патріотичних 
заходів 

«Літній молодіжний табір «Нам 
Україна вище понад все» (41,48 тис. 
грн скеровано на казн.рахунки). 

19 Регіональна програма сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській 
області на 2021-2025 роки 
Головний розпорядник коштів – департамент комунікацій та внутрішньої політики 

 1. Сприяння розвитку 
інформаційного простору 

1. Фінансова підтримка КП ЛОР ТРК 
«ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ» 

Фінансова підтримка КП ЛОР ТРК 
«ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ» 

2. Сприяння розвитку 
книговидавничої галузі 

1. Фінансова підтримка Видавничого 
центру «Пам'ять» 

Фінансова підтримка Видавничого 
центру «Пам'ять» 

3. Підвищення повноти й 
оперативності інформування 
громадян області 

1. Проведення професійних конкурсів та 
конкурсів творчої майстерності для медіа 

Визначено 2 переможці, яким 
виплачена премія у розмірі 50 тис 
грн 

5. Висвітлення громадсько-політичного, 
соціально-економічного і культурного 
життя області та держави у ЗМІ 

Виготовлення та транслювання 
інформаційних радіосюжетів щодо 
діяльності ЛОДА 

6. Створення промоційних відео-, 
аудіороликів 

Створення 6 промоційних 
відеороликів 

8. Проведення інформаційних кампаній, 
спрямованих на роз’яснення державної та 
регіональної політики і процесу реалізації 
реформ 

Створення інформаційної продукції 
на промоцію Сил територіальниї 
оборони ЗСУ тощо 

9. Забезпечення роботи та 
обслуговування вебсайту Львівської 
обласної ради 

Оновлення сайту ЛОВА 

4. Створення сприятливих 
умов для розвитку ОГС 

1. Підтримка на конкурсних засадах 
проєктів ОГС 

Заходи не фінансувались 

6. Створення умов для 
налагодження та 
покращення співпраці ОГС з 
органами виконавчої влади 
та ОМСВ 

1. Проведення тренінгових програм Проведення тренінгу "Як знайти себе 
у світі постійних змін? 

20 Комплексна програма надання житлових кредитів окремим категоріям громадян у Львівській області на 2021-
2025 роки 
Головний розпорядник коштів – департамент архітектури та розвитку містобудування 

 1. Підтримка індивідуального житлового будівництва на селі «Власний 
дім» 

Укладено кредитні договори із 
сімома сільськими забудовниками 
Скеровано заявки на фінансування 
коштів на підтримку сільським 
забудовникам в розмірі 600,0 тис. 
грн. за рахунок коштів обласного 
бюджету, та 50 тис. грн. за рахунок 
коштів державного бюджету. 

2. Забезпечення молоді житлом у Львівській області Укладено кредитний договір із 
однією молодою сім'єю  скеровано 
заявку на фінансування 230,7 тис. 
грн з обласного бюджету 



21 Комплексна програма "Безпечна Львівщина"  на 2021-2025 роки 
Головний розпорядник коштів – департамент цивільного захисту 

 1 Накопичення резерву матеріально-технічних ресурсів Заходи не реалізувались 

2.  Забезпечення готовності систем оповіщення і зв’язку цивільного 
захисту області 

-проведення експлуатаційно-
технічного обслуговування 
обладнання територіальної 
автоматизованої системи 
централізованого оповіщення; 
-оплату оренди нерухомого майна 
ПАТ “Укртелеком”; 
-відшкодування ПАТ “Укртелеком” 
витрат на електропостачання; 
-придбання та встановлення 
програмно-апаратних комплексів, 
кінцевого обладнання та сучасних 
сигнально-гучномовних пристроїв 
для оповіщення; 
-закупівлю телекомунікаційних 
послуг для централізованого 
оповіщення; 
-утримання, підготовку особового 
складу рятувально-водолазних 
формувань; 
-витрати на експлуатацію та 
обслуговування та послуги з 
охорони об’єкту Вузлова; 

3.  Організація рятування на водах  

4.  Забезпечення функціонування пунктів управління цивільного захисту  

5.  Організація та підтримання у готовності системи територіальної 
оборони  

6.  Створення та 
забезпечення 
функціонування пожежно-
рятувальних підрозділів у 
Львівській області 

1.Нове будівництво Центру безпеки 
громадян Східницької селищної 
територіальної громади 

Заходи не реалізувались 

2.Покращення технічного оснащення 
державних пожежно-рятувальних 
підрозділів ГУ ДСНС України у  

-покращення технічного оснащення 
державних пожежно-рятувальних 
підрозділів; 
-сприяння матеріально-технічному 
забезпеченню Національної академії 
сухопутних військ; 
-сприяння матеріально-технічному 
забезпеченню Головного 
управління НП у Львівській області 
та Управління патрульної поліції у 
Львівській області Департаменту 
патрульної поліції 

7.  Cприяння матеріально-технічному забезпеченню окремих військових 
формувань, дислокованих на території Львівської області 

8  Сприяння матеріально-технічному забезпеченню правоохоронних 
органів  
 

24 Програма розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021-
2025 роки 
Головний розпорядник коштів – департамент доріг 

 1. Проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 
доріг загального користування і штучних споруд на них, тротуарів, 
велодоріжок, влаштування майданчиків для відпочинку, влаштування 
стоянок і місць відстою транспортних засобів та виконання інших заходів 

проведення робіт з ліквідації 
аварійності ямковості та інших робіт 
для забезпечення належного 
експлуатаційного стану доріг 

4. Резервний фонд дорожньої інфраструктури оплата судових зборів за подання 
апеляційних/касаційних скарг та 
оплата юридичної допомоги  

7. Проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту й утримання 
доріг загального користування та комунальної власності (інші джерела 
фінансування) 

проведення робіт з ліквідації 
аварійної ямковості та інших робіт 
для забезпечення належного 
експлуатаційного стану доріг 

1. Проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 

доріг комунальноївласності в населених пунктах області. 0,00 

2. Проведення робіт з освітлення пішохідних переходів та аварійно 

небезпечних ділянок на дорогах загального користування, 

влаштування світлофорних об’єктів, облаштування місць здійснення 

габаритно-вагового контролю та виконання інших заходів, 

спрямованих на зменшення ДТП, а також співфінансування заходів з 

Заходи не фінансувались 



безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального 

користування, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів 

державного бюджету 

3. Співфінансування проєктів міжнародної технічної допомоги 0,00 

4. Розвиток автомобільних доріг гірських територій Львівської області 

25 Програма підтримки та розвитку транспорту і зв’язку Львівської області на 2022 – 2025 роки 
Головний розпорядник коштів – управління транспорту і зв’язку 

 1. Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян 

автомобільним транспортом  

Надано місцевим бюджетам 
субвенцію на компенсацію витрат 
пільгового проїзду окремих 
категорій громадян у 
автомобільному транспорті (3100,2 
тис. грн). 

2. Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян 

залізничним транспортом 

Регіональній філії "Львівська 
залізниця" АТ "Укрзалізниця" 
відшкодовано компенсацію за 
пільговий проїзд за січень-серпень 
2022 року (2400,0 тис. грн) 

1. Транспортні послуги під час проведення масових заходів за участі 

офіційних осіб 0 

2. Співфінансування проєкту «Відновлення залізничної інфраструктури на 

ділянці Держкордон-Старява-Хирів-Нижанковичі-Держкордон» 0 

3. Фінансова підтримка для забезпечення безперервного курсування 

дизельпоїзда ДПКр3 сполученням Львів-Тернопіль-Чернівці-Коломия 

0,00 

4. Розробка та впровадження комплексних інформаційних і промоційних 

кампаній 0,00 

5. Організація навчальних тренінгів для представників транспортної 

галузі  

6. Придбання обладнання для покращення роботи GPS-моніторингу та 

аналітичних функцій АСООП 0,00 

7. Розробка та впровадження комплексних інформаційних і промоційних 

кампаній  

8. Покриття відсотків кредитної ставки при купівлі нового автобуса 

автотранспортними підприємствами у Львівській області 

Заходи не фінансувались 

26 Регіональна програма з міжнародного і транскордонного співробітництва, європейської інтеграції на 2021-2025 
роки 
Головний розпорядник коштів – департамент МТД 

 1. Розвиток міжнародного і 

міжрегіонального 

співробітництва 

1. Протокольні заходи: 500,00 
2. Візити делегацій Львівської області 

400,00 
3. Проведення спільних транскордонних 

заходів та посилення інституційної 
спроможності територіальних громад у 
сфері ТКС 300,00 

4. Проведення спільних заходів, 
спрямованих на розбудову 
інфраструктури державного кордону   

Заходи не реалізувались 
 
 
 
 
 
 
11 550,00? 

2. Розвиток 

транскордонного 

співробітництва 

1. Забезпечення участі представників 
Львівщини та України в засіданнях 
українсько-польської Міжурядової 
координаційної ради 0,00 

Заходи не реалізувались 

3. Залучення МТД та 1. Проведення навчальних семінарів і 
виїзних консультацій 300,00 

Заходи не реалізувались 



супровід проєктів МТД 2. Співфінансування проєктів МТД на 
території Львівської області 0,00 

Заходи не фінансувались 

3. Співфінансування проєкту 
PLBU.03.02.00-UA-0008/17-00 - 12 
347,60 

Співфінансування проекту 
"Створення системи швидкого 
реагування на інформацію про 
злочини та інші події у м.Львові" 

4. Активізація співпраці із 

закордонними українцями  

1. Забезпечення культурних, науково-
освітніх та мовних потреб закордонних 
українців, 100,00 

Заходи не реалізувались 

5. Промоція та формування 

міжнародного іміджу  

1. Розробка заходів з промоції Львівської 
області 300,00 

Заходи не реалізувались 

28 Програма охорони навколишнього природного середовища на 2021-2025 роки 
Головний розпорядник коштів – департамент екології 

 1. Розвиток природно-
заповідного фонду, 
збереження біологічного та 
ландшафтного різноманіття 

1.Реалізація заходів із розвитку та 
розширення територій природно-
заповідного фонду  38 000,00 
 

Заходи не реалізувались 
 

10. Забезпечення діяльності 
регіональних ландшафтних 
парків   

1. Утримання спеціальних адміністрацій 
регіональних ландшафтних парків 
"Верхньодністровські Бескиди", 
"Надсянський", "Равське Розточчя", 
"Стільське Горбогір'я" 2 115,00 

Проведено 37 екологічних уроків, 10 
екологічних бесід, 23 акцій, 40 
майстер-класів, 5 флешмобів, 22 
екскурсії, 1 конкурс, 2 велопробіги 

29 Обласна цільова програма розвитку лісового господарства Львівської області на 2022-2026 роки 
Головний розпорядник коштів – департамент економічної політики 

 1. Підвищення рівня лісистості  
2. Нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, 
забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого 
розвитку   
3. Вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою 
4. Формування і оздоровлення лісів та інші заходи 
5. Підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення охорони і 
захисту лісів 
6. Ліквідація наслідків масового всихання ялинових та соснових 
насаджень 
7. Відтворення, охорона і раціональне використання мисливської фауни       
8. Раціональне використання лісових ресурсів 
9. Підвищення ефективності управління лісовим господарством                                                          
10.Лісовпорядкування та проектно-вишукувальні роботи 
11. Покращення наукового  забезпечення розвитку лісового 
господарства                              
12. Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у галузі 
лісового господарства   
13.Забезпечення розвитку рекреаційної та туристичної інфраструктури, 
провадження еколого-просвітницької діяльності      

Заходи з обласного бюджету не 
фінансувались 
 

Проводилося збереження природно-
заповідного фонду на площі 36609 
га (державний бюджет – 69 625,8) 

 Відтворення лісів на 
підприємствах, що 
координуються Львівським 
ОУЛМГ  

 Сприяння природному 
поновленню  

 Формування та оздоровлення 
лісів  

 Будівництво та відновлення 41 
км лісових доріг  

30 Програма розвитку туризму та курортів у Львівській області на 2021 – 2025 роки 
Головний розпорядник коштів – управління туризму 

 1. Розробка та впровадження комплексних інформаційних і промоційних 
кампаній 1 050,00 

 Екскурсійний супровід делегації 

ФІБА  

 Проживання журналістів в 

рамках "Різдво на Львівщині"  

 Презентація Львівщини на 

Форумі у м. Тампере  

 Виготовлено сувенірну 

продукцію, подарункові набори  

 Інформаційні послуги - 

Всесвітній день велосипедиста 

на Львівщині, про нематеріальну 

культурну спадщину 

"Яворівський пиріг". 

 Екскурсійне обслуговування 

зустрічі Міністрів культури країн 



ЦСЄ 

 Транспортні послуги зустрічі 

"Туризм в умовах війни..."  

 Проживання та харчування 

представників індустрії 

гостинності "Польський Холдинг 

Готельний", робочої зустрічі з 

Українським НДІ МОЗ України та 

представниками ОМС 

4. Організація навчальних тренінгів 150,00 Заходи не реалізувались 

8. Облік природно-лікувальних ресурсів Львівщини 300,00 Заходи не реалізувались 

2 Розробка та впровадження комплексних діджитал-маркетингових 
заходів з просування 
Львівщини та її туристичних продуктів на міжнародному і вітчизняному 
ринках 0,00 
3. Організація ділових та туристично привабливих заходів сталого 
розвитку туризму курортів і рекреації в області 0,00 
5. Створення і вдосконалення інформаційної, навігаційної туристичної та 
рекреаційної інфраструктур 0,00 
6. Розбудова інфраструктури на туристично-рекреаційних локаціях 0,00 
7. Комплексні аналітичні дослідження туризму в області 0,00 
9 Розробка інтерактивних туристичних пропозицій 0,00 
10 Розробка стратегічних документів і дорожніх карт 0,00 
11 Реалізація розвиткових туристично-рекреаційних проєктів, для 
територіальних громад 0,00 
12 Розробка, подання, співфінансування та впровадження проєктів МТД, 
грантових проєктів 

Заходи не фінансувались 

32 Комплексна програма розвитку культури Львівщини на 2021-2025 роки 
Головний розпорядник коштів – департамент культури 

 1. Популяризація української 
мови і культури, 
національної свідомості 
громадян в Україні та 
за кордоном 

3. Національний проект «Українська 
пісня/Ukrainian Song Project» 328,00 

Заходи не реалізувались 

7. Підтримка фестивалів і заходів 
національно-патріотичного спрямування 
200,00 

"Дударик" здійснив гастрольну 
поїздку до м.Рига  
Галицький академічний камерний 
хор здійснив гастрольну поїздку та 
прийняв участь у святковому 
концерті, присвяченому 31-й річниці 
Незалежності України в с.Суховоля 

4. Підтримка музеїв області 2. Реставрація музейних предметів та 
експонатів 372,00 

Заходи не реалізувались 

4 Забезпечення доступності музеїв 
(безбар'єрний простір) 

Забезпечення доступності музеїв 
(безбар'єрний простір)», з бюджетом 
40,4 тис.грн 

5. Підтримка мистецьких 
шкіл області 

3. Обласна дитяча мистецька премія 
«Талановита Львівщина» 300,00 

Заходи не реалізувались 

7. Відзначення державних 
свят, ювілеїв, видатних подій 

1. Відзначення державних свят, ювілеїв, 
видатних подій  930,00 

Вручення премій трьом номінантам 
Обласної літературної премії імені 
Катерини Мандрик-Куйбіди 

8. Підтримка видатних та 
творчих особистостей 

1. Обласна премія у галузі культури, 
літератури, мистецтва, журналістики та 
архітектури 870,00 

Заходи не реалізувались 

9. Підтримка установ та 
закладів культури 
обласного підпорядкування 

2. Придбання сучасного технічного 
обладнання для установ та закладів 1 
048,38 

? 

5. Ремонт укриття у приміщеннях закладів 
освіти сфери культури (фахові мистецькі 
коледжі) 4 001,62 1 677,91 

Проведено експертизи кошторисної 
частини проекту будівництва 
"Поточний ремонт укриття у 
приміщеннях КЗ ЛОР Львівський 
фаховий коледж декоративного і 
ужиткового мистецтва  
Львівський  музичний фаховий 
коледж: виконані роботи по ремонту 



укриття  
КЗ ЛОР Дрогобицький музичний 
фаховий коледж: виконано частина 
будівельних робіт по ремонту 
укриття  

Інші 42 заходи по 10 цілях програми Заходи не фінансувались 

 

 

 


