
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про надання комунальній установі 
Інституту міста функцій замовника на 
проведення соціологічного дослідження 
серед мешканців Львова 
 
 
 На виконання ухвали міської ради від 26.12.2019 № 6092 “Про внесення 
змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2020 
рік“, з метою проведення дослідження громадської думки львів’ян щодо різних 
сфер життя виконавчий комітет вирішив: 

1. Надати комунальній установі Інституту міста функції замовника на 
проведення соціологічного дослідження серед мешканців Львова згідно з 
додатком відповідно до попередньої методології комунальної установи 
Інституту міста без застосування конкурсних процедур.  
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
виконкому. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          Додаток 
        до рішення виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
соціологічного дослідження серед мешканців Львова 

 
 

1. Мета дослідження Дослідити громадську думку львів’ян 
щодо різних сфер життя міста 

2. Завдання дослідження 2.1. Дослідити суспільні настрої львів’ян. 
2.2. Дослідити сприйняття львів’янами 
найактуальніших проблем Львова. 
2.3. Вивчити ставлення львів’ян до 
майбутніх нововведень на Львівщині, 
зокрема: 
2.3.1. Побудова сміттєпереробного 
заводу. 
2.3.2. Пільги на проїзд у громадському 
транспорті. 
2.3.3. Об’єднання Львова з 20-ма 
сусідніми населеними пунктами в єдину 
агломерацію. 
2.4. Дослідити ставлення львів’ян до 
процесу розбудови Львова, зокрема до: 
2.4.1. Забудови новими житловими 
площами. 
2.4.2. Ситуації з малими архітектурними 
формами (МАФ). 
2.4.3. Встановлення закладами 
громадського харчування літніх 
майданчиків у центральній частині міста. 
2.5. Дослідити ставлення львів’ян до 
проведення зимової Олімпіади 2030 року 
у Львові та Карпатах. 
2.6. Дослідити оцінку львів’янами 
соціальної допомоги 
львів’янам-ветеранам АТО. 
2.7. Вивчити ставлення львів’ян до 
вищевказаних явищ у розрізі різних 
соціально-демографічних характеристик 
респондентів (віку, статі, роду занять та 
матеріального становища). 
2.8. Вивчити ставлення львів’ян до 
вищевказаних явищ залежно від 
мікрорайону їхнього проживання. 

3. Об’єкт соціологічного 
дослідження 

Мешканці м. Львова 



4. Розмір вибірки Багатоступенева пропорційна 
стратифікаційна вибірка з квотою на 
останньому щаблі. Опитування 
здійснюється на території міста Львова. 
Розмір вибірки: 1200 респондентів 

5. Метод збору 
соціологічної інформації 

Опитування методом “Обличчя до 
обличчя“ 

6. Виконавець 
соціологічного 
дослідження 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Консалтингова 
компанія “Фама“ 

 
 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому         М. Литвинюк 
 
 
 Віза: 
 
Директор комунальної  
установи Інституту міста      О. Кобзарев 
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