
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про затвердження Плану дій з 
підвищення рівня верховенства права 
у Львівській міській раді та її 
виконавчих органах на 2020 рік 

 
  
Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 

“Про адміністративні послуги“, “Про звернення громадян“, “Про запобігання 
корупції“, виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити План дій з підвищення рівня верховенства права у 
Львівській міській раді та її виконавчих органах на 2020 рік (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
виконкому. 

 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          Додаток 
 
                      Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 

ПЛАН 
дій з підвищення рівня верховенства права 

у Львівській міській раді та її виконавчих органах 
на 2020 рік 

 
 

I. Кроки для підвищення рівня верховенства права при наданні 
адміністративних послуг (перший рівень пріоритетності) 

 
1. Щодо прийняття нормативно-правових актів 
 
1.1. Розробити та затвердити інструкцію щодо діяльності посадових осіб у 

ситуаціях порушення принципів гендерної рівності. 
1.2. Розробити методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів. 
Термін: до 01.04.2020 
Відповідальний: директор департаменту 
“Адміністрація міського голови“. 

1.3. Розробити положення щодо порядку проведення службових 
розслідувань у Львівській міській раді та її виконавчих органах. 

Термін: до 01.04.2020 
Відповідальний: директор юридичного 

  департаменту. 
1.4. Розробити та впровадити модель адвокації для новоприйнятих 

працівників. 
Термін: до 01.04.2020 
Відповідальний: начальник управління 
персоналом. 

 
2. Щодо навчальних заходів для посадових осіб 
 
2.1. Провести ряд навчальних заходів для посадових осіб на такі 

тематики:  
2.1.1. Основні нормативно-правові акти, які регулюють діяльність 

Львівської міської ради та її виконавчих органів. 
2.1.2. Порядок надання конфіденційної та приватної інформації. 
2.1.3. Типові випадки хабарництва та шляхи їх подолання, позитивні 

випадки подолання проявів корупції на прикладі інших країн. 
2.1.4. Щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 
2.1.5. Принципи гендерної рівності. 

Термін: до 01.04.2020 
Відповідальний: начальник управління 
персоналом. 



3. Щодо вдосконалення процесу надання адміністративних послуг 
 

3.1. Здійснити перевірку всіх інформаційних карток адміністративних 
послуг у частині чинності актів законодавства, які регулюють порядок та умови 
надання цих адміністративних послуг. 

3.2. Внести зміни до інформаційних і технологічних карток 
адміністративних послуг у частині доповнення їх інформацією про порядок 
судового та позасудового оскарження дій, рішень чи бездіяльності посадових 
осіб Львівської міської ради. 

3.3. Поступове переведення окремих адміністративних послуг в 
електронну форму та оприлюднення на офіційному сайті міської ради 
інформації про послуги, переведені в електронну форму, та послуги, порядок та 
умови отримання яких спрощено. 

Термін: до 01.04.2020 
Відповідальні: керівники виконавчих 
органів міської ради – суб’єкти надання 
адміністративних послуг. 

3.4. Забезпечити поступове переведення заповнення заяв 
адміністраторами Центру надання адміністративних послуг м. Львова в 
електронний вигляд через внесення даних суб’єкта звернення безпосередньо в 
систему електронного документообігу.  

3.5. Запровадити комплексні адміністративні послуги, суб’єктами надання 
яких є виконавчі органи Львівської міської ради, з метою зниження 
адміністративного навантаження на громадян. 

Термін: до 01.04.2020 
Відповідальний: директор департаменту 
адміністративних послуг. 

 
II. Кроки для підвищення рівня верховенства права при наданні 

адміністративних послуг (другий рівень пріоритетності) 
 

1. Щодо забезпечення принципу доступності 
 

1.1. Створити спільний простір для надання адміністративних послуг у 
віддалених районах з метою забезпечення доступності та зручності для 
суб’єктів звернень. 

Термін: до 01.04.2020 
Відповідальний: директор департаменту 
адміністративних послуг. 

 
2. Щодо забезпечення принципу оперативності, своєчасності, захищеності 

персональних даних 
 
2.1. Впровадити оновлений та вдосконалений портал “Особистий кабінет 

мешканця“. 
Термін: до 01.04.2020 
Відповідальний: начальник управління 
інформаційних технологій департаменту 
розвитку. 



2.2. Вдосконалити програму електронного документообігу у Львівській 
міській раді. 

Термін: до 01.04.2020 
Відповідальний: директор ЛКП “Міський 
центр інформаційних технологій“. 

 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому         М. Литвинюк 
 
 

Віза: 
 
Директор департаменту  
адміністративних послуг      В. Бартошик 
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