
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про затвердження порядку 
проведення та фінансування               
ІІІ Львівського безпекового 
форуму 
 

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
виконавчий комітет вирішив: 

1. Утворити робочу групу з підготовки та проведення ІІІ Львівського 
безпекового форуму у складі згідно з додатком 1. 

2. Визначити: 
2.1. Співорганізаторами ІІІ Львівського безпекового форуму – департамент 

“Адміністрація міського голови“, комунальну установу Інститут міста, 
Український католицький університет, громадську організацію “Інститут 
Просвіти“.  

2.2. Партнерами ІІІ Львівського безпекового форуму – представництво 
Фонду Ганса Зайделя в Україні, Міжнародний фонд “Відродження“. 

2.3. Одержувачем коштів ІІІ Львівського безпекового форуму – комунальну 
установу Інститут міста. 

3. Затвердити календарний план проведення ІІІ Львівського безпекового 
форуму (додаток 2). 

4. Виконавчому комітету здійснити фінансування комунальної установи 
Інституту міста за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова 
на 2019 рік відповідно до кошторису витрат (додаток 3).  

Відповідальний: начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності  
апарату виконкому. 

5. Комунальній установі Інституту міста забезпечити технічну та 
організаційну підтримку заходів з підготовки та проведення ІІІ Львівського 
безпекового форуму відповідно до календарного плану. 

Відповідальний: директор комунальної 
установи Інституту міста. 

6. Надати комунальній установі Інституту міста функції замовника на 
оплату послуг з підготовки та проведення ІІІ Львівського безпекового форуму 
без застосування конкурсних процедур. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
виконкому.  
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 

 



           Додаток 1 
        до рішення виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 

СКЛАД 
робочої групи з підготовки та проведення 

ІІІ Львівського безпекового форуму  
 
 
Є. Бойко   - директор департаменту “Адміністрація міського 

 голови“, керівник робочої групи 
О. Кобзарев  - директор комунальної установи Інституту міста, 

 секретар робочої групи 
 

Члени робочої групи: 
 
Т. Хабібрахманова - начальник управління інформаційної політики  

 та зовнішніх відносин департаменту “Адміністрація 
 міського голови“ 

 
 
 
 
Керуючий справами виконкому     М. Литвинюк 
 
 

Віза: 
 
Директор комунальної установи 
Інституту міста         О. Кобзарев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Додаток 2 
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
проведення ІІІ Львівського безпекового форуму  

 
 

Вересень – жовтень 2019 року 
 

Проведення промоційної кампанії ІІІ Львівського безпекового форуму, яка 
включатиме: створення дизайну, виготовлення промопродукції, друк 
промоматеріалів тощо. 

Підготовка договорів на технічне забезпечення для програми проведення 
ІІІ Львівського безпекового форуму. 
 

Вересень – жовтень 2019 року 
 

Підготовка договорів на транспортне та організаційне забезпечення для 
програми проведення ІІІ Львівського безпекового форуму. 
 

30 жовтня 2019 року 
 

Вітальна вечеря для почесних учасників форуму.  
 

31 жовтня 2019 року 
 

Офіційне відкриття ІІІ Львівського безпекового форуму у приміщенні 
Інформаційно-культурного центру ім. Митрополита А. Шептицького.  

Презентація тематичного дослідження та дискусія.  
Проведення робочих секцій. 

 
1 листопада 2019 року 

 
Проведення робочих секцій. 
Церемонія закриття ІІІ Львівського безпекового форуму у приміщенні 

Інформаційно-культурного центру ім. Митрополита А. Шептицького. 
Виконавець: комунальна установа 
Інститут міста. 

 
 
Керуючий справами виконкому     М. Литвинюк 
 

Віза: 
Директор комунальної установи 
Інституту міста         О. Кобзарев 



           Додаток 3 
        до рішення виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 

КОШТОРИС ВИТРАТ 
комунальної установи Інституту міста для проведення 

ІІІ Львівського безпекового форуму 
  
 

№ 
з/п 

Послуги (крім комунальних) Сума, грн. 

1. Послуги з нерегулярних авіаційних перевезень 49 999,00 

2. Надання послуг перекладу 31 300,00 

3. Послуги з організації харчування  49 960,00 

4. Готельні послуги  49 999,00 

5. Послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів 31 020,00 

6. Послуги фото 11 300,00 

7. Послуги відео 18 500,00 

 Всього: 242 078,00 

 
 
 
 
Керуючий справами виконкому     М. Литвинюк 
 
 

Віза: 
 
Директор комунальної установи 
Інституту міста         О. Кобзарев 
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