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СТРУКТУРА ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
Міський голова Секретар Ради Управління 

«Секретаріат Ради» 

Виконавчий комітет 

Заступник міського 

голови з фінансово-

економічних питань 

Заступник міського 

голови з 

містобудування 

Заступник міського 

голови з питань 

розвитку 

Заступник міського голови 

з питань житлово-

комунального господарства 

Заступник міського 

голови з питань 

безпеки міста 

Заступник міського 

голови з 

гуманітарних питань 

Керуючий справами 
виконкому 

Департамент 

фінансової 

політики 

Департамент 

економічного 

розвитку 

Апарат 

департаменту 

Апарат 

департаменту 

Управління 

адмініструва

ння місцевих 

та залучених 

фінансів 

Управління 

фінансів 

Управління 

економіки 

Управління 

інвестицій та 

проектів 

Управління 

комунальної 

власності 

Департамент 

містобудування 

Апарат 

департаменту 

Управління 

архітектури 

та 

урбаністики 

Управління 

земельних 

ресурсів 

Інспекція 

державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю у 

м.Львові 

Департамент 

розвитку 

Апарат 

департаменту 

Управління 

інформаційних 

технологій 

Управління 

туризму 

Управління 

культури 

Управління 

охорони 

історичного 

середовища 

Департамент 

житлового 

господарства та 

інфраструктури 

Управління 

житлового 

господарства 

Управління 

транспорту 

Галицька 

районна 

адміністрація 

Залізнична 

районна 

адміністрація 

Шевченківська 

районна 

адміністрація 

Франківська 

районна 

адміністрація 

Сихівська 

районна 

адміністрація 

Личаківська 

районна 

адміністрація 

Департамент з 

питань поводження з 

відходами 

Апарат 

департаменту 

Управління 

оперативного 

поводження з 

відходами 

Управління 

розвитку 

системи 

поводження з 

відходами 

Управління 

інженерного 

господарства 

Управління 

безпеки міста 

Управління 

капітального 

будівництва 

Управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного 

захисту 

населення 

Департамент 

гуманітарної 

політики 

Апарат 

департаменту 

Юридичний 

департамент  

Апарат 

виконкому 

Департамент 

адміністративних 

послуг 

Департамент 

«Адміністрація 

міського 

голови» 

Відділ 

професійної 

освіти 

Управління 

освіти 

Управління 

охорони 

здоров’я 

Управління 

спорту 

Управління 

соціального 

захисту 

Управління 

«Служба у 

справах дітей» 

Апарат 

департаменту 
Апарат 

департаменту 

Апарат 

департаменту 

Управління 

правової 

роботи 

Управління 

державної 

реєстрації 

Відділ 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи 
Управління 

інформаційної 

політики та 

зовнішніх 

відносин 

Управління 

внутрішньої 

політики 

Управління 

фінансового 

контролю 

Управління 

інформаційних 

послуг 

Управління 

адміністрування 

послуг 

Організаційне 

управління  

Управління 

персоналом 

Архівний 

відділ 

Апарат 

департаменту 

Управління 

економіки 

підприємств 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів 

Відділ 

самоврядного 

контролю за 

використанням 

та охороною 

земель у 

м.Львові 

Управління 

молодіжної 

політики 


