
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про передачу вартості виконаних 
робіт з будівництва дитячих, 
дитячо-спортивних та спортивних 
майданчиків  
 
 
 З метою передачі вартості виконаних робіт з будівництва дитячих, 
дитячо-спортивних та спортивних майданчиків, згідно з ухвалами міської ради 
від 26.12.2016 № 1351 “Про затвердження переліку проектів – переможців 
громадського бюджету м. Львова на 2017 рік“, від 09.02.2017 № 1463 “Про 
внесення змін до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть 
проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова“, 
від 25.01.2018 № 2879 “Про внесення змін до переліку об’єктів, видатки на які у 
2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського 
бюджету м. Львова“, від 19.04.2018 № 3259 “Про внесення змін до переліку 
об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів 
бюджету розвитку міського бюджету м. Львова“, від 12.07.2018 № 3692 “Про 
внесення змін до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть 
проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова“, 
від 11.03.2019 № 4708 “Про внесення змін до розподілу коштів бюджету 
розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік“, від 27.12.2018 № 4533 “Про 
внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету                 
м. Львова на 2019 рік“ та від 25.04.2019 № 4925 “Про внесення змін до розподілу 
коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік“ виконавчий 
комітет вирішив: 
 1. Управлінню молоді та спорту департаменту гуманітарної політики 
передати вартість виконаних робіт з будівництва дитячих, дитячо-спортивних та 
спортивних майданчиків балансоутримувачам згідно з додатком. 
      Термін: до 13.12.2019 
      Відповідальні: начальник управління  
      молоді та спорту департаменту  
      гуманітарної політики, керівники 
      балансоутримувачів. 
 2. Внести зміни у додаток до рішення виконавчого комітету від 02.08.2019 
№ 722 “Про передачу вартості виконаних робіт з будівництва дитячих, дитячо- 
спортивних та спортивних майданчиків“, виклавши пункт 5 у новій редакції:  

 

№ 
з/п 

Балансоутрим
увач 

Назва об’єкта Адреса 
об’єкта 

Вартість 
виконаних 

робіт 
(грн.) 



 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з гуманітарних питань. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ЛКП 
“Господар“ 

Будівництво 
дитячого майданчика 
на  
вул. Пластовій –  
вул. Ковельській 

вул. Пластова – 
вул. Ковельська 

137 962,41 



          Додаток  
        до рішення виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 

ПЕРЕЛІК 
балансоутримувачів, яким передається вартість  

виконаних робіт з будівництва дитячих, дитячо-спортивних  
та спортивних майданчиків 

 

 
Керуючий справами  
виконкому         М. Литвинюк 
 
 Віза: 
 
Начальник управління 
молоді та спорту        А. Нікулін 

№ 
з/п 

Балансоутрим
увач 

Назва об’єкта Адреса 
об’єкта 

Вартість 
виконаних 

робіт 
(грн.) 

Залізничний район 

1. ЛКП “Нове“ Виготовлення ПКД  
на будівництво 
дитячого 
майданчика за 
адресою: м. Львів, 
5-й Скнилівський 
провулок, 7-9 

5-й Скнилівський 
провулок, 7-9 

10 345,26 

2. СЗШ № 67 Будівництво 
спортивного 
майданчика для  
гри у теніс за 
адресою: м. Львів, 
вул. Сяйво, 18  
(тенісні корти) 

вул. Сяйво, 18 1 024 029,92 

Личаківський район 

3.  ЛКП “Дім“ Будівництво 
дитячого 
майданчика на  
вул. Пасічній, 62 

вул. Пасічна, 62 126 571,86 

Шевченківський район 

4.  ЛКП 
“Спортресурс“ 

Будівництво 
дитячого 
майданчика на  
вул. Жовківській, 57 

вул. Жовківська, 
57 

237 240,39 
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