
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про затвердження переліку соціально- 
культурних проектів громадських організацій 
у галузі “Соціальний захист“, яким у 2020 році 
надається фінансова підтримка за рахунок 
коштів міського бюджету м. Львова, та суми 
співфінансування відповідних проектів  
 
 Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
ухвалами міської ради від 29.11.2019 № 5984 “Про міський бюджет м. Львова на 
2020 рік“ і від 04.02.2016 № 130 “Про затвердження Програми надання 
фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію 
соціально-культурних проектів “Зробимо Львів кращим“, розглянувши протокол 
засідання конкурсної комісії з визначення кращих соціально-культурних проектів 
у галузі “Соціальний захист“ від 06.02.2020, виконавчий комітет вирішив: 
 1. Затвердити перелік соціально-культурних проектів громадських 
організацій у галузі “Соціальний захист“, яким у 2020 році надається фінансова 
підтримка за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, та суми 
співфінансування відповідних проектів згідно з додатком. 
 2. Управлінню соціального захисту департаменту гуманітарної політики: 
 2.1. Укласти договори з громадськими організаціями на реалізацію 
проектів у галузі “Соціальний захист“.  
      Термін: до 31.05.2020 
 2.2. Забезпечити фінансування соціально-культурних проектів у галузі 
“Соціальний захист“ відповідно до затвердженого розміру фінансової підтримки 
за рахунок коштів міського бюджету м. Львова та укладених договорів з 
громадськими організаціями на реалізацію проектів. 
 2.3. Забезпечити оцінювання проектів у галузі “Соціальний захист“ 
відповідно до форми оцінювання ефективності реалізації проекту (заходу) за 
кошти міського бюджету м. Львова, затвердженої ухвалою міської ради від 
04.02.2016 № 130.  
 2.4. Результати оцінювання проектів оприлюднити на веб-сторінці 
Львівської міської ради.  
      Термін: до 28.02.2021 
      Відповідальний: начальник управління  
      соціального захисту департаменту  
      гуманітарної політики. 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з гуманітарних питань. 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
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                   Додаток 
 
                        Затверджено 
                  рішенням виконкому 
                 від _____________ №_____ 

 
 

ПЕРЕЛІК 
соціально-культурних проектів громадських організацій у галузі “Соціальний захист“, 

яким у 2020 році надається фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, 
та суми співфінансування відповідних проектів 

 
 

№ 
з/п 

Назва проекту * Назва організації Сума 
співфінансування 

проекту (грн.) 

1. “Створення та промоція Центру соціально-
культурного розвитку дітей українських воїнів 
у Львові“ 

Львівська обласна молодіжна громадська 
організація “Українська молодь – Христові“ 
 

78400 

2. “Годування потребуючих на Чорновола“ Громадська організація “Львівський блок“ 48400 

3. “Жестова мова – місток між двома світами“ 
 

Львівська обласна організація Українського 
товариства глухих 

34000 

4. “Допомога соціально незахищеним дітям 
м. Львова“ 
 

Дошкільний заклад освіти Благодійного 
фонду “Карітас-Львів УГКЦ“ Кризовий центр 
“Діти вулиці“ 

46165 

5. “Знайомтесь: Паддінгтон“ 
 

Львівський обласний осередок 
Всеукраїнської громадської організації  
“Українська спілка інвалідів – УСІ“ 

85000 

6. “Книга брайлем“ 
 

Громадська організація “Фонд реабілітації 
незрячих“ 

92500 

7. Соціальна реабілітація для учасників денної Громадська організація “Лярш-Ковчег“ 100000 
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програми “Усмішка“ 

8. Конференція про систему послуг для дітей/людей 
з інвалідністю “Дорогу здолає той, хто іде“ 

Громадська організація “Відкриті горизонти“                                                                                                                                                                                                       70350 

9. “Пізнай Україну на дотик“ Громадська організація “Львівська 
територіальна первинна організація 
Всеукраїнської організації інвалідів 
“Українське товариство сліпих“ 

48688 

10. “Повернення додому“ (центр ресоціалізації 
безпритульних людей) 

Львівська міська громадська організація  
“Спільнота взаємодопомоги “Оселя“ 

94000 

11. “Проведення заходів, спрямованих на 
ресоціалізацію та адаптацію осіб, які повернулися 
з місць ув’язнення“ 

Благодійна організація “Регіональний центр 
соціальної адаптації“ 
 

66817 

12. “Соціально-психологічна підтримка 
маломобільних осіб або осіб з обмеженими 
можливостями“ 
 

Благодійний фонд – Шпиталь імені 
Митрополита Андрея Шептицького Курії 
Львівської Архієпархії Української греко-
католицької церкви 

48100 

13. Літній денний інклюзивний “Табір дружби“ 
 

Громадська організація “Розправлені крила“ 28000 

14. “Українське кіно з аудіодискрипцією“ 
 

Львівський обласний осередок 
Всеукраїнської громадської організації 
“Українська спілка інвалідів – УСІ“ 

49000 

15. “Фізично-психологічна реабілітація людей з 
інвалідністю за зором“ 
 

Громадська організація “Львівська 
територіальна первинна організація 
Всеукраїнської організації інвалідів 
“Українське товариство сліпих“ 

24500 

16. “Інформативно ознайомчий курс про узалежнення 
для осіб, які знаходяться в групі ризику“ 

Благодійний фонд “Назарет“ 25000 

17. “Львів – місто здорового життя!“ Громадська організація “Міжнародна 
антинаркотична асоціація“ 

21080 

18. “Навчальний проект “Міфи та реальність 
соціального захисту у місті“ 

Громадська організація “Платформа 
трансформації“ 

20000 
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 * Назви соціально-культурних проектів подані згідно з пропозиціями громадських організацій 

 
 
 
 
   Керуючий справами  
   виконкому           М. Литвинюк 
 
 
    Віза: 
 

Начальник управління  
соціального захисту         І. Кобрин 

19. “Конкурс автолюбителів серед осіб з порушенням 
слуху“ 

Молодіжна громадська організація “Центр 
ініціатив Городоччини“ 

20000 

 Всього:  1000000,00 
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