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1. Самоврядне ефективне господарство

Важливою складовою 
реформування та ефек-
тивної роботи органів міс-
цевої влади є контроль 
та участь громадськості 
в ухваленні рішень. Хто, 
як не львів’яни, найкраще 
знають проблеми свого 
міста, свого району, вулиці 
і будинку, а також про зло-
вживання та бездіяльність 
виконавчих служб.

  Сприяння створенню органів самоорганізації населення (ОСН) та ОСББ для ефектив-
ного вирішення проблем, визначення пріоритетних напрямів розвитку та фінансування 
кожного району/мікрорайону;

  Зменшення оплати комунальних послуг завдяки впровадженню програми «Ощадлива 
енергетика» (через залучення цільових кредитних коштів та налагодження співпраці 
між банківськими установами, ОСН та ОСББ).

  проведення комплексної реконструкції та термомодернізації багатоквартирних бу-
динків (утеплення фасадів, ремонт дахів та  сходових кліток із заміною вікон та 
встановленням енергоощадного освітлення);  

  Інвентаризація та модернізація електро-, газо-, водо- та тепломереж для мініміза-
ції втрат у мережі; 

  Допомога споживачам цих послуг у встановленні лічильників води та тепла;

  Перегляд та встановлення чітких меж прибудинкових територій для прозорого та спра-
ведливого нарахування комунальних послуг;

  Розробка та впровадження програм співфінансування ремонту ліфтів, а також додат-
кове залучення коштів європейських грантів за програмами енергоефективності для 
вирішення проблеми зношеності та енерговитратності ліфтів;

  Реформування ЛКП для ефективного надання послуг;
  Сприяння залученню інвестиційних коштів для будівництва каналізаційної мережі та 

очисних споруд в містах-сателітах – Брюховичах, Рудно, Винниках. 
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2. СТОП корупції та бюрократії

У Львові 65% мешканців скар-
жаться на корупцію та бюро-
кратію. У місті надалі за безцінь 
продають комунальне майно 
та землю, процвітає незаконне 
будівництво… Бізнес не може 
працювати чесно, якщо «від-
кати» та «долю» перетворили у 
правило для підприємців. Прак-
тично усі важливі дані про ді-
яльність міської влади залиша-
ються закритими для контролю 
громадськості Львова.

  Запровадження Е-урядування в усі сфери діяльності Львівської міської ради, зокрема 
комунальних підприємств; 

  Спрощення процедур одержання адміністративних послуг, замовлення та оплата послуг 
для підприємців та мешканців через мережу Інтернет;

  Прозорість формування видатків бюджету міста, зокрема у сферах освіти та медицини; 

  Проведення інвентаризації та створення відкритих он-лайн реєстрів комунального май-
на та землі; 

  Прозоре проведення земельних та майнових аукціонів, зокрема з он-лайн доступом, з 
продажу (оренди) землі, комунального майна та всіх бюджетних закупівель;

  Комплексний публічний, незалежний аудит бюджету, всіх бюджетних установ та кому-
нальних підприємств;

  Відкритий електронний доступ до даних містобудівного кадастру, який забезпечить про-
зорість та контроль громадськості у сфері будівництва;

  Відкритий он-лайн доступ до даних про квартирні черги для прозорості процедури без-
оплатного надання комунального житла;

  Оптимізація апарату міської ради, запровадження ефективної структури міської ради, за 
якої не дублюватимуться обов’язки посадових осіб;

   Розміщення декларацій всіх чиновників міської ради на офіційному веб-порталі міста. 
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3. Інвестуй та виробляй у Львові, 
продавай – у світі!

Від колишньої слави Льво-
ва як потужного промисло-
во-виробничого, наукового 
центру залишились лише 
назви вулиць – Наукова та 
Промислова. Корупція, вели-
ка частка тіньової економіки, 
відтік високоінтелектуаль-
них кадрів за кордон при-
звели до великого економіч-
ного відставання Львова. 

Створення робочих місць – 
це справа бізнесу. А завдан-
ня мера – створити умови і 
усунути бар’єри для розви-
тку бізнесу.

  Створення Ради інвестицій та підприємництва – консультативно-дорадчого органу у 
Львівській міськраді для: вироблення програми конкурентноспроможності місцевого 
виробництва; створення нових робочих місць; відновлення можливостей та реалізації 
потенціалу Львова із висококваліфікованими науковими кадрами, з провадженням ІТ-
технологій та інновацій. А також напрацювання стратегічних напрямків розвитку міст-
партнерів – Рудно, Брюховичі, Винники.

  Реалізація проекту «Міжнародний клуб друзів Львова». До нього увійдуть представники 
муніципалітетів, торгово-промислових палат, дипломати, економісти різних країн світу 
та Львова. Мета – залучити іноземні інвестиції у місто, сприяти виходу львівських ви-
робників на європейський ринок товарів, отримати міжнародний досвід міського управ-
ління та впровадження новітніх технологій.

  Вдосконалення роботи «Дозвільного офісу»: скорочення терміну розгляду поданих до-
кументів. 

  Створення рівних, прозорих, конкурентних умов для усіх учасників ринку; 

  Зменшення розміру земельного податку для місцевих підприємств виробничої сфери;  

  Формування «нового міста» – розвиток поліцентричності: створення технопарків та біз-
нес-інкубаторів (за межами історичного центру) для українських та іноземних інвесто-
рів, стрімкого економічного зростання.
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4. Європейський транспорт та інфраструктура

Обшарпані та брудні елек-
тротранспорт та маршрут-
ки, хамовиті водії, незруч-
на транспортна система 
– це рівень надання послуг 
громадських перевезень у 
Львові сьогодні. Водночас, 
відсутність нової дорож-
ньої інфраструктури галь-
мує швидке і зручне тран-
спортне сполучення між 
різними районами Львова.

  Закупівля нових тролейбусів та трамваїв за рахунок бюджетних коштів; сприяння переві-
зникам в закупівлі нових низькопідлогових автобусів та електробусів місцевого виробника;

  Запровадження автоматизованої системи оплати за проїзд в громадському транспорті 
– Е-квитка. Для пасажирів – це покращення якості обслуговування та гнучка система 
оплати за проїзд, для перевізників та міста – офіційні та стабільні грошові надходження; 

  Покращення та оптимізація схеми руху громадського транспорту з урахуванням потреб 
мешканців різних районів Львова, зокрема міст-партнерів – Рудно, Брюхович та Винників; 

  Облаштування окремих смуг руху для громадського транспорту;
  Встановлення нових та оновлення наявних зупинок громадського транспорту, з обла-

штуванням спеціальних «кишень» для зупинок автобусів; 
  Проведення прозорих, відкритих конкурсів серед перевізників та укладання з ними до-

говорів не менше, ніж на п’ять років. Добросовісне виконання умов договорів між містом 
та перевізниками; встановлення жорстких штрафних санкцій за невиконання умов до-
говорів (зокрема, за недотримання чистоти транспорту та некультурну поведінку водіїв);

  Будівництво підземних та наземних паркомайданчиків, зокрема у всіх районах Львова; 
  Розширення велосипедної інфраструктури міста; 
  Вже за кілька років звичні нам автомобілі замінять електромобілі. Потрібно вже упро-

ваджувати програму влаштування стійок зарядки приватного електричного транспорту 
в дворах житлових кварталів; 

  Привести у відповідність до закону роботу комунальних служб із евакуації автомобілів.
  Будівництво нової дорожньої інфраструктури з сучасними багаторівневими автомобіль-

ними розв’язками для швидкого дорожнього сполучення між усіма районами Львова та 
основними інфраструктурними об’єктами міста (вокзали, аеропорт, стадіон та ін.)
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5. Дитсадки та школи

Навчання дітей у дитсадках 
та школах Львова потребує 
суттєвих якісних змін – як в 
побутовому, так і в навчально-
виховних аспектах. У Львові 
досі не вирішено проблем із 
місцями у дитячих садках та 
переповненості груп. У шко-
лах потрібно створити належ-
ні умови для навчання, але не 
за кошти батьків, а за кошти 
із міського бюджету.

  Збільшення кількості дошкільних навчальних закладів (ДНЗ): повернення орендованих 
та вилучених у попередні роки приміщень дошкільних установ, будівництво нових ди-
тячих установ та створення мікросадків у новобудовах із залучення коштів інвесторів. 
Сприяти у створенні приватних ДНЗ.  Удосконалити роботу єдиної електронної системи 
запису у дитсадки.

  Забезпечення комфортних та здорових умов для навчання, виховання та занять спор-
том дітей у навчальних закладах. 

  Приведення приміщень ДНЗ та шкіл у належний технічний стан, впровадження енергоо-
щадних програм у закладах освіти. До контролю за ефективним використанням коштів 
залучати членів батьківських рад ДНЗ та шкіл;

  Забезпечити якість здорового харчування дітей у ДНЗ та школах. Проведення капіталь-
них ремонтів харчоблоків;

  Впровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес, створення матері-
ально-технічної бази: підключення до швидкісного Інтернету, забезпечення комп’ютерами 
та мультимедійними пристроями з ліцензованим програмним забезпеченням;

  Покращення умов праці вихователів та учителів: забезпечення навчально-методичними 
посібниками та технічними засобами,  створення умов для  належної мотивації та сти-
мулювання їхнього професійного зростання;

  Запровадження міської програми «Школа лідерів» щодо додаткової диференційованої 
оплати вчителям шкіл за кошти з міського бюджету, учні яких показали найкращі ре-
зультати на тестуванні зовнішнього незалежного оцінювання, республіканських та між-
народних олімпіадах. 
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6. Медицина. Охорона здоров‘я

Система охорони здоров’я 
у Львові вже багато років 
перебуває у вкрай незадо-
вільному стані, що викликає 
обурення як львів’ян, так і 
медичних працівників міста. 
Систему можна змінити, і роз-
почати потрібно зі Львова. Із 
впровадженням необхідних 
реформ  на місцевому рівні 
місто Львів може стати нова-
тором у цьому процесі та по-
казати приклад усій Україні.

  Зміна системи надання медичної допомоги у лікарнях до європейського зразка, запро-
вадження пілотного проекту електронної системи карток пацієнтів, електронний доку-
ментообіг та звітність;

  Оновлення медичного обладнання в лікарнях Львова у відповідності до сучасних вимог;

  Покращення умов праці лікарів, забезпечення комп’ютерами та оргтехнікою робочих 
місць;

  Капітальний ремонт та впровадженням енергоощадних технологій в медичних устано-
вах Львова;

  Машина швидкої допомоги повинна приїжджати на місце виклику максимум за 15 хви-
лин;

  Стимулювання запровадження різноманітних програм добровільного медичного стра-
хування;

  Особлива увага реалізації програм з раннього виявлення та профілактики найпошире-
ніших захворювань;

  Соціально-психологічна та медична реабілітація демобілізованих бійців АТО, зокрема 
членів сімей демобілізованих;

  Забезпечення демобілізованим із зони АТО проходження медичної комісії для забезпе-
чення їх безкоштовним, ефективним лікуванням та реабілітацією, а також для подаль-
шої соціальної адаптації.
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7. Культурний, духовний і туристичний Львів 

Львів не даремно вважа-
ється культурною столицею 
України. Але останніми рока-
ми стрімко втрачає свої по-
зиції, починаючи опиратися на 
дешеву, кітчеву культуру. На-
півпорожні зали Філармонії та 
Опери, гастрономічна пошесть 
замість високого мистецтва, 
гендель замість аншлагів у 
музеях та концертних залах. 
Ми повинні повернути Льво-
ву звання справді культурної 
столиці.

  Візитівкою міста повинні стати культурно-мистецькі об’єкти:  відреставровані та збережені 
пам’ятки архітектури, музеї, театри, книжкові, літературні, мистецькі, музичні та кінофес-
тивалі, унікальні навчальні заклади, що готують фахівців у сфері культури і мистецтва;

  Культурну політику міста допомагатиме творити Художньо-мистецька Рада, яка повинна 
об’єднати провідних духовних лідерів, істориків, художників,  музикантів, музейників, лі-
тераторів, мистецтвознавців, арт-менеджерів, архітекторів та громадських діячів Львова; 

  Популяризація музейно-виставкової діяльності, створення навчально-реставраційних 
лабораторій для відновлення історичних об’єктів,  а також створення Центру сучасного 
мистецтва в місті та підтримка культурно-мистецьких кластерів;

  Львів повинен стати прикладом для  інших міст України у сприянні розвитку української 
мови, щонайперше - у виданні української книги;

  Сприяти підвищенню загального рівня культури і духовності львів’ян: підтримувати мо-
лодіжні мистецькі проекти, розробляти і творчо оновлювати програми щорічних фести-
валів культури і мистецтв, сприяти розвитку аматорського мистецтва, запроваджувати 
інтерактивні культурні проекти. Оптимізувати мережі та зміцнити матеріально-технічну 
базу закладів культури та мистецтва, оновити їхній технічний ресурс; 

  Місто повинно запровадити муніципальний культурно-освітній абонемент для учнів 
міських загальноосвітніх шкіл, коледжів, ліцеїв та ВНЗ; втілити стипендіальні програми 
для студентської молоді творчих спеціальностей.

  Реалізація комплексної програми збереження та реставрація пам’ятки Світової спад-
щини ЮНЕСКО – Архикатедрального собору святого Юра у м.Львові та перетворення 
Святоюрського комплексу у міжнародний паломницький центр.



ЛЬВІВ – ТВІЙ!
ПРОГРАМА ІГОРЯ ВАСЮНИКА

8. Будівництво, збереження архітектурної 
спадщини

Останніми роками Львів 
потрапив під удар не-
контрольованого масово-
го будівництва: руйнується 
історичне архітектурне об-
личчя міста, порушуються 
права сусідів, забудову-
ються парки. На сьогодні 
у Львові – понад півсотні 
скандальних забудов, про-
ти яких активно виступає 
громадськість.

  Затвердження нових меж міста до 2025 року та його розвиток із збереженням зелених зон; 
  Створення при міській раді дієвої, чесної і професійної Інспекції держархбудконтролю на 

засадах конкурсного відбору фахівців;
  Жорсткі заходи реагування на факти незаконного будівництва: ініціювання призупинен-

ня будівельної ліцензії та усунення порушень аж до знесення незаконних будівель чи 
зай  вих поверхів; 

  Створення відкритої електронної бази даних містобудівного кадастру на веб-ресурсі 
міськ ради; 

  Збереження та розвиток архітектурних пам’яток на території історичного ансамблю Льво-
ва – пам’ятки світової спадщини ЮНЕСКО;

   Видача містобудівних умов та обмежень для забудовників здійснюватиметься лише після пуб-
лічних громадських обговорень; рішення щодо доцільності будівництва на території пам’ятки 
ЮНЕСКО ухвалюватиметься за умови, якщо це схвалить Комітет Світової спадщини ЮНЕСКО;

  У місті повинні нарешті діяти встановлені логічні, зрозумілі і фахово опрацьовані правила 
забудови: недопустимо, щоб визначені генеральним планом міста та планами зонування 
територій районів види цільового та функціонального призначення земельних ділянок 
самовільно змінював забудовник;

  Гармонійна комплексна забудова мікрорайонів та районів;
  Проектування та розробка проектної документації знакових об’єктів міста винятково на 

основі відкритих архітектурних конкурсів, участь громади міста у їх подальшому широ-
кому обговоренні.



ЛЬВІВ – ТВІЙ!
ПРОГРАМА ІГОРЯ ВАСЮНИКА

9. Комфортне та чисте місто

Львів – це передусім 
львів’яни. Як би міська вла-
да не «бавила» туристів, 
для керівників міста на пер-
шому місці повинен бути 
львів’янин. Його комфорт 
та безпека повинні бути пи-
танням №1.

  Кожен мікрорайон Львова повинен стати комфортним для проживання його мешкан-
ців: відремонтовані міжквартальні дороги та тротуари, безпечні дитячі майданчики та 
ліфти, облаштування паркінгів; 

  Відновлення роботи комунальних спортивних майданчиків та стадіонів,  встановлення в 
житлових мікрорайонах вуличних тренажерів; 

  Впорядкування міських лісів, лісопарків, парків та скверів (з обов’язковим закріплен-
ням їхніх меж), очищення водойм для комфорного відпочинку львів’ян;

  Комплексний підхід при реновації вуличного довкілля, впорядкування громадських 
просторів  (відповідність вимогам безпеки, зручності, естетики, чистоти);

  Реалізація заходів та програм зі створення комфортних умов для осіб з обмеженими 
можливостями (ліфти, пандуси тощо);

  Організація та впорядкування місць для торгівлі сільськогосподарськими продуктами; 
  Освітлення внутрішньо-квартальних вулиць та скверів з використанням енергоощадних 

технологій;
  Планове омолодження багаторічних зелених насаджень на вулицях та у мікрорайо-

нах, висадження нових дерев, застосування сучасних дизайнерських рішень та методів 
ландшафтного дизайну, облаштування відповідно до них квітників та газонів із багато-
річними рослинами;

  Вирішення проблеми із Грибовицьким сміттєзвалищем. Залучення інвестора до 
будівниц тва сучасного сміттєпереробного заводу;

  Вирішення проблеми каналізаційного смороду у місті завдяки реконструкції та модер-
нізації очисних споруд.



ЛЬВІВ – ТВІЙ!
ПРОГРАМА ІГОРЯ ВАСЮНИКА

10. Безпечне місто

Виклики сьогодення по-
казали, що рівень безпеки 
львів’ян не є достатнім. Із 
зони АТО територією Украї-
ни неконтрольовано розпо-
всюджується зброя, гранати 
та вибухові пристрої. Щоб 
попередити загрози теро-
ристичних нападів, порушен-
ня громадського порядку 
та техногенних катастроф, 
потрібно посилити систему 
комплексного захисту меш-
канців Львова.

  Створення управління кризового менеджменту у Львівській міській раді. Група у 
складі 5-7 підготовлених фахівців налагодить дієву взаємодію з органами МВС, СБУ, 
служби з надзвичайних ситуацій, приватними охоронними фірмами та громадськими 
об’єднаннями для експертного, всебічного та своєчасного інформування про загрози 
громадському спокою та вироблення адекватного та ефективного способу їх подолан-
ня;

  Організація двостороннього електронного зв’язку з мешканцями міста з питань забез-
печення безпеки та спокою в місті; 

  Запровадження мультисервісної системи безпеки з мережею відеоспостереження з 
системою датчиків, здатних реагувати на надзвичайні події (пожежа, повінь тощо) та 
передавати дані про це в режимі он-лайн у відповідні структури; 

  Створення кваліфікованих соціальних аудіо-, фото-, та відеоматеріалів для профілак-
тичної підготовки населення Львова до діяльності у кризових ситуаціях;

  Здійснення навчально-тренувальних заходів для вироблення та удосконалення навичок 
населення до дій у кризових ситуаціях: лекції, семінари та практичні заняття в навчаль-
них закладах; круглі столи та громадські обговорення з питань підвищення ефектив-
ності кризового менеджменту;

  Налагодження міжнародної співпраці для отримання досвіду із запровадження системи 
попередження загроз; 

  Жорсткий контроль за виконанням заборони продажу алкогольних напоїв у нічний час.


