
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про затвердження переліку соціально- 
культурних проектів громадських 
організацій у галузі “Поводження з 
відходами“, яким надається фінансова 
підтримка за рахунок коштів міського 
бюджету м. Львова, та суми 
дофінансування відповідних проектів  
 
 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“, на підставі протоколу 
засідання конкурсної комісії з визначення кращих соціально-культурних проектів 
у галузі “Поводження з відходами“ від 21.01.2020 виконавчий комітет вирішив: 
 1. Затвердити перелік соціально-культурних проектів громадських 
організацій у галузі “Поводження з відходами“, яким надається фінансова 
підтримка за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, та суми 
дофінансування відповідних проектів згідно з додатком. 
 2. Департаменту з питань поводження з відходами: 
 2.1. Укласти договори з громадськими організаціями на реалізацію 
соціально-культурних проектів у галузі “Поводження з відходами“.  
      Термін: до 30.04.2020 
 2.2. Забезпечити фінансування соціально-культурних проектів у галузі 
“Поводження з відходами“ 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 соціально-культурних проектів у галузі 
“Поводження з відходами“ 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 31.01.2021 
      Відповідальний: директор департаменту 
      з питань поводження з відходами. 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань безпеки міста. 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
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                    Додаток 
                 до рішення виконкому 
                 від _____________ №_____ 
 
 

ПЕРЕЛІК 
соціально-культурних проектів громадських організацій у галузі “Поводження з відходами“, 

яким надається фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, 
та суми дофінансування відповідних проектів 

 
 

№ 
з/п 

Назва проекту * Назва організації Сума 
дофінансування 

проекту (грн.) 

1. “Літній екологічний дитячий табір у ботанічному саду 
ЛНУ ім. Івана Франка“ 

Громадська організація “Лабораторія ідей“  91600 

2. “Інформаційно-просвітницька кампанія  
“Без пластику“ 

Громадська організація “Нуль відходів Львів“ 76500 

 Всього:  168100 

  
 * Назви соціально-культурних проектів подані згідно з пропозиціями громадських організацій 
 
 
 
  Керуючий справами виконкому        М. Литвинюк 
 
 
   Віза: 
 
  В. о. директора департаменту  
  з питань поводження з відходами        С. Сало 
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