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У відповідь на Ваш інформаційний запит про участь громадян у місцевому
самоврядуванні у місті Львові 2014-2020 рр., зареєстрований у «Центрі надання
інформаційних послуг» від 15.02.2021 р., № 3-Д-ЗПІ-234-001, в частині повноважень
управління «Секретаріат ради» ЛМР повідомляю:

1.Громадські слухання у місті Львові.
Інформацію щодо проведених громадських слухань, залучених до них учасників та
кількості отриманих пропозицій надаємо у таблиці нижче:

Рік Кількість проведених ГС Кількість осіб Кількість поданих пропозицій

2014 29 843 23
2015 23 1057 13
2016 41 1010 69
2017 67 2236 64
2018 53 2646 95
2019 39 2194 103
2020 14 582 105

2.Збори громадян.
Впродовж 2014-2020 років до управління «Секретаріат ради» звернень та ініціатив
щодо проведення зборів громадян не надходило.

3.Місцеві ініціативи діють у місті Львові з 2017 року та регулюються Тимчасовим
положенням про місцеві ініціативи у м. Львові, затвердженим ухвалою № 1969 від
18.05.2017 року.
Таким чином, інформацію за 2014, 2015, 2016 роки управління «Секретаріат ради»
Львівської міської ради надати не може, оскільки цей інструмент громадської участі в
2014, 2015 та 2016 роках ще не діяв.
Інформацію про зареєстрованих місцевих ініціатив продовж 2017, 2018, 2019, 2020
років надаємо у таблиці нижче:

Рік Кількість
зареєстрованих
місцевих ініціатив

Рішення за результати
розгляду на сесії ЛМР

Кількість осіб, які
долучились

Загальна
кількість

2017 2 Відхилена
Відхилена

1384
532

1916

2018 4 Відхилена 1223 3692
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Підтримана
Відхилена
Підтримана

602
1226
641

2019 2 Підтримана
Підтримана

667
580

1247

2020 - -

4.Консультанти та експерти.
Управлінням «Секретаріат ради» впродовж 2014-2020 років було залучено 14 осіб
консультантами та експертами на добровільних засадах:
2016 рік – робоча групи для підготовки Статуту територіальної громади м. Львова – 7
осіб.
2019 рік – робоча група з напрацювання Положення про електронні петиції у м.
Львові – 7 осіб.

8.Громадський бюджет Львова – демократичний процес, який надає можливість
кожному жителю брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету через створення
проєктів для покращення міста та/або голосування за них. Діє у Львові з 2016 року та
регулюється положенням про громадський бюджет.
Інформацію про кількість поданих проектів, кількість проектів-переможців та частку
бюджету, передбачену на реалізацію проектів впродовж 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
років надаємо у таблиці нижче:

Рік Подано Переможці Орієнтовний % в бюджеті
розвитку

2016 259 проектів 67 проектів
на суму 17 529 965 грн
4 великі, 64 малі

1%

2017 294 проекти 38 проектів
на суму 25 737 173 грн
4 великі, 34 малі

1,2%

2018 159 проектів 54 проекти
на суму 38 198 578 грн.
6 великих, 48 малих

1,5%

2019 219 проектів 55 проектів
на суму 46 756 421 грн.
7 великих, 48 малих

1,7%

2020 240 проєктів 80 проєктів
на суму 59 352 286 грн.
6 великих, 74 малих

1,7%

9.Реалізацією інструментів прямої демократії у місті Львові та організацією
відповідних заходів займається управління «Секретаріат ради» Львівської міської
ради.
Інформацію щодо назви та правової форми надаємо нижче у таблиці:

Період Назва Правова форма



2014-2016 рр. Управління «Секретаріат ради» орган місцевого
самоврядування

2017-2020 рр. Управління «Секретаріат ради»
Львівської міської ради

орган місцевого
самоврядування

10.Електронні петиції.
Впровадження електронних петицій, як інструменту громадської участі було
здійснено Тимчасовим порядком подання та розгляду електронних петицій та
затверджено ухвалою Львівської міської ради від 26.12.2016 № 1371.
Таким чином, інформацію за 2014, 2015 роки управління «Секретаріат ради»
Львівської міської ради надати не може, оскільки цей інструмент громадської участі в
2014 та 2015 роках ще не діяв.
Інформацію про зареєстровані петиції впродовж 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 років
надаємо у таблиці нижче:
Електронні петиції 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік

Зареєстровані 0 76 200 397 341

Допущені до збору
підписів

0 62 158 129 180

Відхилені 0 14 42 268 161

За додатковою та уточнюючою інформацією просимо звертатись у відділ

громадського партнерства управління «Секретаріат ради», за адресою: пл. Ринок, 1,

каб. 539, тел. 297-57-63 або на електронну скриньку: 539lmr@gmail.com

З повагою

В.о. начальника управління Н.Візничак

Вик.: Бойко

2975763


