
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про фінансову підтримку 
громадських та інших 
неприбуткових організацій 
у 2020 році 
 
 
 Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
відповідно до ухвал міської ради від 04.02.2016 № 131 “Про затвердження 
Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям для 
покриття видатків на оренду приміщень“, від 29.11.2019 № 5984 “Про міський 
бюджет м. Львова на 2020 рік“ виконавчий комітет вирішив: 
 1. Затвердити перелік громадських та інших неприбуткових організацій – 
одержувачів фінансової підтримки у 2020 році для покриття видатків за оренду 
приміщень, які перебувають у комунальній власності м. Львова, та розмір 
щомісячної фінансової підтримки у відсотках до розміру орендної плати за 
місяць згідно з додатком. 
 2. Управлінню “Секретаріат ради“: 
 2.1. Перерахувати суми фінансової підтримки громадським та іншим 
неприбутковим організаціям за рахунок коштів, передбачених у загальному 
фонді міського бюджету м. Львова на 2020 рік за КПКВКМБ 0110180 “Інші 
видатки“: 
 2.1.1. За січень-липень 2020 року – до 25.08.2020. 
 2.1.2. За серпень-жовтень 2020 року – до 25 числа кожного наступного 
місяця. 
 2.1.3. За листопад-грудень 2020 року – до 25.12.2020. 
 2.2. Здійснювати видатки щодо надання фінансової підтримки через 
перерахування коштів на поточні рахунки громадських та інших неприбуткових 
організацій, які відкриті в установах банків. 
      Відповідальний: начальник управління  
      “Секретаріат ради“. 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради. 
 
 
 
Львівський міський голова     А. Садовий 
 
 
 
 
 
 

 



          Додаток 
 

         Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 

 
ПЕРЕЛІК 

громадських та інших неприбуткових організацій – одержувачів фінансової 
підтримки у 2020 році для покриття видатків за оренду приміщень, які 

перебувають у комунальній власності м. Львова,  
та розмір щомісячної фінансової підтримки у відсотках до розміру орендної 

плати за місяць 
 

№ 
з/п 

Назва організації Адреса Відсоток 
фінансової 
підтримки 

1. Благодійна організація 
“Фонд Горіховий дім“ 

вул. Личаківська, 90 95 

2. Благодійний фонд  
“Карітас-Львів УГКЦ“ 

вул. І. Франка, 9 95 

вул. М. Лобачевського, 22 95 

3. Львівський міський 
благодійний фонд  
“Сестри Даліли“ 

вул. Глибока, 12 95 

4. Благодійна організація 
Регіональний доброчинний 
фонд святого Володимира 

вул. І. Горбачевського, 21 90 

5. Львівська міська 
молодіжна громадська 
організація “Памолодь“ 

вул. Новий Світ, 11 80 

6. Організація української 
молоді “Спадщина“ 

вул. П. Грабовського, 12 60 

7. Громадська організація 
“Школа бойового гопака 
“Шаблезуб“ 

вул. С. Наливайка, 3 50 

8. Львівська міська 
громадська організація 
“Музей ідей“ 

вул. Валова, 18 – 
пл. Соборна, 3-А 

50 

9. Неприбуткова громадська 
організація “Центральна 
школа бойового гопака“ 

вул. С. Наливайка, 3 
 

50 

 
 
Керуючий справами  
виконкому          М. Литвинюк 
 
 Віза: 
Начальник управління  
“Секретаріат ради“         Ю. Лукашевський 
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