
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про затвердження переліку соціально- 
культурних проектів громадських організацій 
у галузі “Культура“, яким надається 
фінансова підтримка за рахунок коштів 
міського бюджету м. Львова, та суми 
співфінансування відповідних проектів у 
рамках програми “Зробимо Львів кращим“ 
 
 Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
відповідно до ухвал 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“, згідно з Календарним 
планом загальноміських централізованих заходів на 2020 рік, на підставі 
протоколу засідання конкурсної комісії з визначення кращих 
соціально-культурних проектів у галузі “Культура“ від 29.01.2020 № 1 
виконавчий комітет вирішив: 
 1. Затвердити перелік соціально-культурних проектів громадських 
організацій у галузі “Культура“, яким надається фінансова підтримка за рахунок 
коштів міського бюджету м. Львова, та суми співфінансування відповідних 
проектів у рамках програми “Зробимо Львів кращим“ згідно з додатком. 
 2. Управлінню культури департаменту розвитку: 
 2.1. Укласти договори з громадськими організаціями на реалізацію 
проектів. 

Термін: до 30.10.2020 
 2.2. Забезпечити фінансування соціально-культурних проектів 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 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 
      культури департаменту розвитку. 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань розвитку. 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 

 



          Додаток 
 
         Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 
 

 
ПЕРЕЛІК 

соціально-культурних проектів громадських організацій 
у галузі “Культура“, яким надається фінансова підтримка 

за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, 
та суми співфінансування відповідних проектів у рамках 

програми “Зробимо Львів кращим“ 
 
 

№ 
з/п 

Назва проекту * Назва організації Сума 
співфінансування 

проекту (грн.) 

1. Інтегрований концерт 
“Відчинилося життя“ у 
мм. Львів і Рівне 

Львівський обласний 
осередок Всеукраїнської 
громадської організації 

“Українська спілка 
інвалідів – УСІ“ 

95 600,00 

2. Beethoven Громадська організація 
“Культура без кордонів“ 

70 000,00 

3. Церемонія почесної 
варти на святкуванні 
Дня міста Львова  
2020 року 

Львівська молодіжна 
громадська організація 
“Спілка молоді “Нове 

покоління“ 

30 000,00 

4. Благодійний 
фестиваль 
“Святкуймо 
Воскресіння разом“ 

Благодійна організація 
“Фундація духовного 

відродження“ 

50 000,00 

5. Документальна 
вистава акторів 
“Театр третього віку“ 
(програма 
“Інклюзивний КІТ“) 

Громадська організація 
“ІУС“ 

42 100,00 

6. Гармонія та краса 
нечуючих львів’ян 

Львівська обласна 
організація Українського 

товариства глухих 

23 000,00 

7. Мистецтво 
порозуміння 

Громадська організація 
“Львівський центр 

медіації“ 

49 300,00 

8. Дні українського  
кіно 2020 

Громадська організація 
“Віз-Арт“ 

60 000,00 

9. Панорами Львова Громадська організація 
“Україна Апріорі“ 

60 000,00 



10. Міжнародний 
фестиваль “Музика  
в старому Львові“ 

Львівська міська 
громадська організація 

“Фонд підтримки оркестру 
“Віртуози Львова“ 

70 000,00 

11. Фестиваль 
мікрорайону 
“РяснеFEST“ 

Громадська організація 
“Ініціативна група Рясне“ 

50 000,00 

12. XVIII Фестиваль 
давньої музики у 
Львові – історична 
реконструкція 
давньої музики 

Громадська організація 
“Академія давньої музики 

Леополіс“ 

50 000,00 

 Всього:  650 000,00 

 
 * Назви соціально-культурних проектів подані згідно з пропозиціями 
громадських організацій 
 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому         М. Литвинюк 
 
 
 Віза: 
 
Начальник управління 
культури        Х. Береговська 
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