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Загальна інформація:

Відділ громадського партнерства управління «Секретаріат ради» створений у 2007 році.

Основним завданням відділу є сприяння членам територіальної громади у реалізації права на безпосередню участь у місцевому 
самоврядуванні.

В обов'язки відділу входить, зокрема, налагодження та координація співпраці міської влади із громадськими організаціями, розробка та
реалізація спільних проектів, організація та проведення громадських слухань. 

Діяльність відділу у 2009 році провадилась за напрямками:

1. Організація та проведення громадських слухань
2. Проведення конкурсу соціально – культурних проектів 
3. Проведення конкурсу на фінансову підтримку для покриття видатків на оренду приміщень
4. Вдосконалення нормотворчої бази співпраці Львівської міської ради із громадськими організаціями
5. Організація та проведення круглих столі, семінарів та конференцій
6. Інша діяльність

Працівники відділу:
Юрій Лукашевський – начальник відділу, 
Роман Хім’юк – головний спеціаліст, 
Орест Файфурка - головний спеціаліст,
Юлія Бойко – спеціаліст 1 категорії.

Контакти: 
м.Львів, пл. Ринок,1, каб. 539, тел. 297 – 57 – 63, 
e-mail: civicpartner@ukr.net ,
інтернет - сторінка: www.city-adm.lviv.ua/ngo/
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1. Організація та проведення громадських слухань

  

У 2009 році було організовано та проведено 
60 громадських слухань.

Загалом у слуханнях взяло участь 1578 львів’ян.

Тематика слухань охоплювала широкий спектр питань:
Містобудівна документація:

 проекту містобудівного обґрунтування реконструкції стадіону «Юність» в парку культури
ім.Б.Хмельницького в м. Львові

 проекту містобудівного обґрунтування розміщення земельної ділянки для будівництва і
обслуговування храму святого Олексія УГКЦ по вул.Лукаша у м.Львові

 розташування житлового будинку із вбудованими офісними приміщеннями та автостоянками по
вул. Тернопільській, 15 у м. Львові

Проекти регуляторних актів:
 проекту рішення виконавчого комітету "Про відшкодування суб’єктами підприємницької

діяльності витрат, пов’язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій"
 проекту рішення "Про тарифи на перевезення пасажирів у міському транспорті"
 проекту ухвали "Про затвердження Правил дотримання тиші у громадських місцях на території

м.Львова"
 проекту рішення «Про граничні торговельні націнки на продукцію громадського харчування, що

реалізовується в начальних закладах»
Інша тематика:

 Громадські слухання проекту Статуту територіальної громади м. Львова

З повним переліком громадських слухань та їхніми 
протоколами можна ознайомитись 
на сайті Львівської міської ради за адресою: 
http://city-adm.lviv.ua/adm/public-hearings
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2. Проведення конкурсу соціально – культурних проектів 

Підстава: 
Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію 
соціально-культурних проектів
Мета конкурсу:
Залучення громадських організацій та впровадження інноваційних підходів до реалізації 
соціально-економічної та культурної політики на муніципальному рівні.
Учасники конкурсу:
Громадські, благодійні та інші неприбуткові організації, що працюють на території міста 
Львова (за винятком релігійних організацій та політичних партій). 
Організатори конкурсу:
Департамент гуманітарної політики та управління «Секретаріат ради» Львівської міської 
ради.
Межі фінансування:
Мінімальний розмір гранту – 5 тис. грн.
Максимальний розмір гранту – 50 тис. грн.

        
        Робота з дітьми, молоддю та 
сім’ями, фізична культура і 
спорт  (4 проекти)

      Соціальний захист                   
(19 проектів)

      Культура та туризм                    
(13 проектів)

     
      Розвиток громадянського 
суспільства (7 проектів)

Динаміка розвитку конкурсу соціально-
культурних проектів

2007 – 2009 роки
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На конкурс було подано 98 проектів 
від 74 громадських організацій

на загальну суму 2 млн. 815 тис. грн.

Підтримано 43 проекти 
громадських організацій на 

загальну суму 
939 518 грн.         
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Конкурс соціально – культурних проектів. 
Проекти у галузі розвитку громадянського суспільства

Проект: «Перший кар'єрний крок»                                             Досягнуті  результати в наслідок здійснення проекту:

Автор проекту: 
ЛМГО «Інститут громадського лідерства» 

Суть проекту:  Проект було спрямовано на сприяння відкритості та 
прозорості у діяльності органів місцевого самоврядування, шляхом 
залучення молоді м.Львова до вирішення питань місцевого значення 
під час програми стажування у мерії.
Бюджет проекту:  10000   грн. (з них використано 10000 грн.)

Пройти стажування у Львівській міській раді стало ще легше. В мерії розпочалася 
програма «Перший кар’єрний крок», в рамках якої львівські студенти мають 
можливість працювати разом із посадовцями, втілити запропонований проект, 
отримати рекомендації для майбутніх роботодавців.
Львівський портал, 07.05.2009р. http://portal.lviv.ua/news/2009/05/07/182035.html

 організовано тренінгові курси «Самомотивація» та «Бізнес-
планування» для 300 студентів-стажерів навчальних закладів 
Львова, які в подальшому пройшли двох-місячне стажування у 
структурних підрозділах Львівської міської ради (управління 
внутрішньої політики, управління освіти, управління сім’ї, 
молоді та спорту, управління «Секретаріат ради» тощо);

 силами 60 стажерів проведено соціологічні дослідження з 
питань екологічного виховання та безпритульності у м.Львові.

 в рамках програми реалізовано проекти, ідеї яких були 
запропоновані учасниками стажування, а саме:
         проект «Відкрита влада» (був скерований на

реформування міської диспетчерської та створення Call-
центру);

         проект «Таємний клієнт» (передбачав моніторинг 
якісного рівня надання послуг структурними 
підрозділами міської ради та Львівськими комунальними 
підприємствами );

         проект «Екологічні стежини» (екологічно 
просвітницький проект скерований на вивчення 
необхідності збільшення навчальних предметів з 
екологічним напрямком в школах та дошкільних 
закладах Львова);

         проект «Життя - це рух»  (передбачав
популяризацію маловідомих видів спорту серед дітей, 
пропаганду здорового способу життя тощо).
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Конкурс соціально – культурних проектів. Проекти у галузі розвитку громадянського суспільства.
Проект: "Волонтери Львову"     

Автор проекту: ЛМГО "Спілка форум"     
Суть проекту: Перетворити Львів влітку 2009 на волонтерський 
майданчик : провести активні, предметні, та вагомі  громадські роботи 
на користь Львова та Львів’ян шляхом організації міжнародних 
молодіжних трудових таборів.
Бюджет проекту:  10000 грн. (з них використано 10000 грн.)

Волонтери з Європи допомагають прибирати львівські парки
Як повідомила Інга Воробйова, така акція має на меті не лише впорядкування 
парків і очищення їх, а й звернути увагу самих львів’ян на дотримання порядку 
у власному місті. Інтернет-видання ZIK, 20.07.2009

Досягнуті  результати в наслідок здійснення проекту:

Проведено три міжнародні молодіжні волонтерські табори:
 Зробимо Львів чистішим (19.07-01.08.2009р.). В рамках 
таборування проведено 2 трудових табори у яких силами 18 
волонтерів виконані громадські роботи з облагородження та 
впорядкування ділянок історичного парку Львова – Знесіння 
(проведено одноденна громадську толоку) та історико-культурного 
заповідника "Личаківський цвинтар" (впорядковано біля 200 
пам'ятників). 
 Зробимо Львів добрішим (02.08-15.08.2009р.) відбулося на базі 
Навчально-реабілітаційному центру "Мрія" для дітей-сиріт та 
напівсиріт з психофізичними розладами. В рамках таборування
силами 11 волонтерів проведені роботи щодо впорядкування, та 
озеленіння території НРЦ, інші ремонтні роботи, що сприятимуть 
покращенню умов життя дітей сиріт та напівсиріт спец-інтернату. 
 Зробимо Львів гарнішим (09.08-22.08.2009р.) – стало 
продовженням розпочатої у 2008 році комплексної програми з 
паспортизації пам’яток архітектури центральної частини м.Львова 
шляхом паспортизації, фотофіксації будинків історичної частини 
міста, елементів їх декору, наповнення бази даних з моніторингу цих 
об’єктів. За підсумками таборування вдалося опрацювати близько
320    пам'яток    архітектури   на   заданій ділянці.  

Загалом у трьох таборуваннях взяли участь 44 волонтери з України, 
Франції, Швейцарії, Чехії, Польщі, Німеччини, Іспанії, Голландії та 
Японії, Великобританії, Сербії, Туреччини, Кореї та Словаччини.
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Конкурс соціально – культурних проектів

Проект: «Академія фандрейзингу для соціально-орієнтованих ГО м.Львова»     

Автор проекту: ЛОГО «Асоціація випускників УКУ»     
Суть проекту:   Сприяння організаційному зміцненню та фінансовій 
стабільності соціально-орієнтованих ГО шляхом побудови професійної 
команди фахівців з фандрейзингу.
Бюджет проекту:  16800 грн. (з них використано 16725 грн.)  

Академія фандрейзингу продовжує свою роботу
«Академія фандрейзингу» ставить собі завдання дати людям інструменти 
та вміння їх застосовувати до успішної праці з цими можливостями. 
Даючи вудочку, ми показуємо як вона працює собі партнерів у Львові».            
РЦ «Гурт» http://gurt.org.ua/news/recent/4149/

                             

Досягнуті  результати в наслідок здійснення проекту:

 проведено п'ять навчальних дводенних модулі для соціально 
орієнтованих громадських організацій Львова за тематикою: 
«Фандрейзингові кампанії в громаді» (3-4 липня 2009р.), «Проектний 
менеджмент» (10-11вересня 2009р.), «Спонсорський пакет» (25-26 
вересня 2009р.), «Платні послуги ГО» (30-31жовтня 2009р.), 
«Фінансове управління та розвиток ендовменту» (11-12 листопада 
2009р.). Тренінги проводилися викладачами Західного центру 
соціального партнерства, Українського Католицького Університету та 
Західного ресурсного центру. Учасниками модулів стали 41 
представник громадських організацій міста, які змогли  вивчити 
досвід успішної організації кампаній по збору фінансування у громаді,
підготовки та написання проектних заявок, довідатись про 
особливості успішної співпраці із бізнесом.
 проведено круглий стіл «Нові ініціативи співпраці соціально-
відповідального бізнес» та неурядових організацій як антикризовий 
інструмент суспільства». Участь у заході взяли 7 представників бізнес 
компаній, представники 24 громадських організацій, експерти із КСВ 
та представники Львівської міської ради. В рамках заходу 
представлено інформацію про рівні благодійності, перспективи КСВ, 
внутрішні ризики організації та критерії вибору інструментів 
благодійної діяльності тощо. 
 в рамках проекту було видрукувано та розповсюджено разом 
3000 інформаційних листівок та буклетів про організації-учасники 
Академії та 500 примірників збірника «Успішні фанрейзингові 
кампанії».



Звіт відділу громадського партнерства
управління «Секретаріат ради» за 2009 рік.

7

Конкурс соціально – культурних проектів. Проекти у галузі розвитку громадянського суспільства.

Проект: «Розробка навчальної програми для керівників ОСББ, щодо покращення якості управління житловим 
будинком»     

Автор проекту:
ЛГО «Центр досліджень місцевого самоврядування»     
Суть проекту: Розробити навчальну програму для голів правлінь і 
бухгалтерів  діючих ОСББ, з метою покращення якості управління 
житловими будинками, спираючись на досвід  українських і польських  
експертів
Бюджет проекту:  16750  грн. ( з них використано 16750 грн.)

У Львові голів ОСББ навчатимуть ефективно управляти будинками
«Ентузіасти, що задалися ціллю створити об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку, одразу після його реєстрації 
зустрічаються з проблемою, як ефективно управляти будинком», -
зазначив експерт «Центру досліджень місцевого самоврядування» 
Володимир Бригілевич. Він поінформував, що «Центр досліджень 
місцевого самоврядування» випустив практичний посібник «Професійне 
управління житловою нерухомістю». «Посібник і семінари – це перша 
спроба створити навчальну програму для голів ОСББ, які б у 
майбутньому могли стати ефективними управителями не тільки своїх 
будинків, а брати на обслуговування й інші», - сказав фахівець.
Інтернет-видання Zaxid.net, 23.11.2009

Досягнуті  результати в наслідок здійснення проекту:

 Проведено аналітичну роботу з вивчення та порівняльного 
аналізу законодавчих актів Естонії, Польщі і України в сфері 
приватизації житла, створення житлових товариств, реформування 
комунальних підприємств в управляючі фірми і фірми надавачі 
комунальних послуг. Як підсумок, впорядковано аналітичні матеріали 
та практичні презентації, створено мультимедійні презентації та 
виготовлено практичний посібник «Професійне управління житловою 
нерухомістю» (500 шт.) та його мультимедійну версію (500 CD-дисків). 
 24-26 листопада 2009р. організовано та проведено триденний 
семінар у м. Львові за участю українських експертів з галузі управління 
житловим майном. В рамках семінару здійснено презентацію 
практичного посібника, представлено зарубіжний досвід організації 
відносин місцевої влади, об'єднань власників та фірмами-надавачами 
житлово-комунальних послуг. У перший день заходу участь взяли 
понад 60 учасників
 В рамках семінару презентовано навчальну програму для голів і
бухгалтерів ОСББ, на базі якої проведено дводенне навчання, 
представлено практичний досвід співпраці керівників Асоціацій ОСББ 
в різних містах України. Участь у заходах взяли понад 30 учасників.
 Напрацьовані в матеріали в рамках проекту матеріали розміщено 
на порталі ЦДМС (розділ) «Професійне управління житловою 
нерухомістю» та порталі Європейського Громадського Інституту.
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Конкурс соціально – культурних проектів. Проекти у галузі розвитку громадянського суспільства

Проект: «Форум молодих науковців Львова»

Автор проекту: Громадська організація «Львівський аналітичний дім».
Суть проекту: Активізація і підвищення професійного рівня 
громадського діалогу щодо актуальних для міста та області соціальних 
та гуманітарних проблем, шляхом організації громадських дебатів та 
видання навчально-методичних друкованих праць молодих науковців 
Львова
Бюджет проекту:  5000  грн. (з них використано 4820 грн.)

Форум молодих науковців Львова
Кількість учасників сягала близько 80 чоловік – це були представники  17 
вищих навчальних закладів не лише Львова, а й усієї України. Результати 
роботи Форуму молодих науковців висвітлені у збірнику тез його учасників.
Форум став позитивним прикладом спільної роботи наукових кіл та органів 
місцевого самоврядування задля  обговорення та  вирішення тих актуальних 
питань, що турбують Україну сьогодні. Портал www.lvivrada.gov.ua

Досягнуті  результати в наслідок здійснення проекту:

 В ході реалізації проекту підготовлено та видано збірник                  
«Форум молодих науковців Львова ( 100 примірників).
 20 листопада 2009 р. в приміщенні Центру міської історії 
Центрально-Східної Європи відбувся «Форум молодих науковців 
Львова». У Форумі взяли участь близько 80 учасників, які представили 
19 ВНЗ (Львів, Харків, Херсон, Запоріжжя) та змогли обговорити 
актуальні соціальні, економічні, управлінські проблеми, питання 
духовності й культури.
Робота форуму відбулася за чотирма секційними напрямками:
- Стан та екзистенціальні виміри явищ соціальних ризиків.
- Питання духовності, світогляду, культури та мистецтва.
- Потенціал та перспективи розвитку економіки Львівщини.
- Демократичне управління та правове регулювання напередодні 
ЄВРО-2012.
 Збірник тез конференції Форуму молодих науковців Львова
передано в бібліотечні фонди ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, 
Львівський державний університет внутрішніх справ, економічний 
факультету ЛНУ ім.І.Франка. 

Учасники Форуму  у своїх доповідях звертали увагу на необхідності 
більш тісної взаємодії органів влади з науково-освітніми установами з 
метою розв'язання актуальних проблем Львова.
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Конкурс соціально – культурних проектів. Проекти у галузі розвитку громадянського суспільства.

Проект: «Львів - місто, відкрите для молоді світу»

Автор проекту: МГО «Академія української молоді»     
Суть проекту: Проект передбачав поширення інформації про 
можливість реалізації проектів в рамках Європейської волонтерської 
служби серед громадських організацій, соціальних центрів та шкіл 
Львова. 
Бюджет проекту:  5050  грн. (з них використано 4855 грн.)

Програма «Молодь в дії» – це програма Європейської Спільноти, яка 
надає можливості міжнародної співпраці для молоді країн Європи, у 
тому числі й України. За підтримки Програми «Молодь в дії» молоді 
люди з України у співпраці з партнерами з інших країн можуть брати 
участь у молодіжних обмінах та міжнародній волонтерській 
діяльності. Молодіжні лідери, працівники організацій та інституцій, 
які працюють з молоддю, мають можливість підвищувати свій 
професійний рівень на тренінгах та інших заходах, спрямованих на 
налагодження партнерства, підвищення якості реалізованих проектів 
та поглиблення своїх знань у різних сферах молодіжної роботи.
http://yia.org.ua.

Досягнуті  результати в наслідок здійснення проекту:

 24-25 жовтня 2009 р. у Львові було проведено тренінг-семінар 
«Підготовка та управління проектами міжнародних молодіжних обмінів в 
рамках програми «Молодь в Дії» ЄС». Учасниками тренінгу стали 25 
представників громадських організацій, навчальних закладів, молодіжних 
груп та молодіжних лідерів. Тренінг організовано Академією Української 
Молоді при співпраці з Українським Католицьким Університетом. 
Семінар проводила Олена Яремко - інформаційний представник програми 
«Молодь в дії» ЄС в Україні. До організації тренінгу також було залучено 
волонтерів МГО «Академія Української Молоді», в т.ч. волонтерів 
Європейської волонтерської служби. Під час тренінгу-семінару учасники 
мали можливість ознайомитись з особливостями підготовки та реалізації 
проектів, прикладами міжнародних зустрічей, які проводилися в Україні 
та закордоном, а також навчилися опрацьовувати програми міжнародної 
молодіжної зустрічі з врахуванням елементів неформального навчання. В 
результаті учасники тренінгу опрацювали 4 проектних ідеї молодіжних 
обмінів.

          Реалізація проекту «Львів - місто, відкрите для молоді світу»
створила умови для сприяння розвитку міжнародної співпраці та промоції 
міста Львова через підвищення професійного рівня громадських 
організацій щодо управління проектами міжнародних молодіжних 
зустрічей та поширення інформації про можливості, які пропонує 
програма «Молодь в Дії» ЄС. Очікуємо що в майбутньому це сприятиме 
збільшенню кількості міжнародних молодіжних зустрічей, які 
реалізовуватимуться у Львові, та розвитку налагодження нових 
партнерських контактів з організаціями з ЄС.
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Конкурс соціально – культурних проектів. Проекти у галузі розвитку громадянського суспільства

Проект: «Розвиток молодіжних ініціатив та правової освіти 
у середовищі національно-культурних об'єднань м. Львова»

Автор проекту: Львівська обласна ліга інтелектуальної творчості
Суть проекту: активізація діяльність молодіжних організацій національних 
громад м.Львова з метою розвитку правової освіти, забезпечення їхніх 
суспільних потреб розвитку лідерських якостей активних членів громадських 
організацій національно-культурних об'єднань та консолідувати молодіжні 
середовища для захисту своїх прав і повноцінного розвитку в умовах 
багатокультурпого середовища м.Львова.
Бюджет проекту:  10150  грн. (з них використано 8250 грн.)

Досягнуті  результати в наслідок здійснення проекту:
    круглий стіл представників організацій національних громад з 
представниками місцевої влади, культурологами та лідерами 
громадянського сектору Львова, присвячені проблемам національних 
громад в основних сферах їхньої діяльності, а також проблемам 
збереження і пропаганди культурних традицій своїх народів 
(29.10.2009р.). Для участі у круглому столі були залучені Т.Возняк, 
І.Магдиш, І.Каспрук, О.Малиць представники національно-
культурних громадських організацій.
    семінар-тренінг для молодих лідерів (28-29.11.2009р.) -
представників організацій національних громад. Основними 
тренерськими блоками семінару були: лідерство, написання проектів. 
Для проведення тренінгу та участі у конференції був запрошений 
експерт О.Софій (консультант УФСІ, експерт з розвитку місцевих 
громад, багаторічний член експертної ради Фонду «Відродження»).
     підсумкова конференція присвячена обговоренню проектів та ідей, 
запропонованих учасниками проекту (12.12.2009р.).
        Участь у вище вказаних заходах взяли: Російське молодіжне 
братство, Азербайджанський конгрес, Німецьке молодіжне 
товариство, Товариство «Ческа беседа», Польське товариство 
ЛММДГО «ПАПІТ» «Лів’явни», ЛМГО СК «Гілель», Львівське 
словацьке товариство ім.Р.Штафаніка, Грузинська громада «Арагві» у 
Львівській області, Вірменське молодіжне церковне товариство.

У спільних заходах учасники проекту досягли розуміння, що 
підтримка національно-культурних товариств та їх інтеграція у 
громадське життя м. Львова є необхідними компонентами їх 
повноцінної діяльності та руйнування міжнаціональних стереотипів 
та бар'єрів.
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3. Проведення конкурсу на фінансову підтримку на покриття видатків за оренду приміщень для громадських 
організації

*у 2006 році діяла система надання пільг

У конкурсі прийняло участь 48 громадських 
та інших неприбуткових

організацій - орендарів приміщень.

За рішенням конкурсної комісії фінансову   
підтримку отримали 40 організацій на 

загальну суму 499 744 грн.

Підстава: Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям для 
покриття видатків на оренду приміщень

Мета конкурсу: 
Створити сприятливі передумови для розвитку громадських та інших 
неприбуткових організацій, які виконують суспільно значимі для міста функції, 
шляхом забезпечення можливості користування ними приміщеннями, що 
перебувають у власності територіальної громади м. Львова. 

Учасники конкурсу:
Громадські, благодійні та інші неприбуткові організації, що працюють на території 
міста Львова (за винятком релігійних організацій та політичних партій) та 
орендують приміщення, що перебувають у власності територіальної громади м. 
Львова

Організатор конкурсу:
Управління «Секретаріат ради» Львівської міської ради

Межі фінансування:
Від 10 до 85 % від розміру орендної плати
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4. Вдосконалення нормотворчої бази співпраці Львівської міської ради із громадськими організаціями

Відділ громадського партнерства є співрозробником:

«Комплексної програми підтримки  громадських організацій»
Метою Програми є залучення громадських організацій до участі у місцевому самоврядуванні та виконання завдань міської ради щодо 
розв'язання соціально-економічних проблем розвитку міста, створення сприятливих передумов для розвитку громадських організацій 
шляхом надання їм практичної, методичної і фінансової підтримки.

«Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів»  
Метою Програми є залучення людських та матеріальних ресурсів громадських організацій і впровадження інноваційних підходів до 
реалізації соціально-економічної та культурної політики на муніципальному рівні.

Начальник відділу є членом робочої групи з підготовки Статуту територіальної громади м.Львова у новій редакції. Як додатки до 
якого напрацьовано проекти: Положення про проведення громадських слухань, Положення про загальні збори та Положення про 
місцеві ініціативи.

5. Організація та проведення круглих столів, семінарів та конференцій

Кафе-семінар "Співпраця соціально відповідальних компаній із неурядовими 
організаціями як інструмент мінімізації негативного впливу кризових процесів на 
суспільство" в рамках ІI Екуменічного Соціального Тижня. 
Дата проведення: 9 жовтня 2009 р. Учасники: представники міської ради, громадських 
організацій і бізнесу Львова та України

Спільно з ГО «Інститут інформаційного права» проведено круглий стіл на тему 
«Громадські слухання як інструмент впливу на прийняття рішень міської ради»
Дата проведення: 27 жовтня 2009 р. Учасники: представники міської ради та громадських 
організацій Львова
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6. Інша діяльність

Популяризація та висвітлення діяльності громадських організацій міста Львова

Відділ спільно з прес-службою допомагав у 2009 році громадським організаціям у висвітленні їхньої діяльності, зокрема 
в організації та проведенні прес-конференцій. На балансі відділу є проектор та екран, які громадські організації 
використовували для проведення круглих столів та семінарів. 

Працівниками відділу створено базу електронних адрес громадських організацій, яка постійно оновлюється і налічує 
близько 350 адрес. Шляхом електронного листування здійснюється інформування та поширення актуальної інформації 
для представників громадського сектору міста. Тематика інформації – громадські слухання, інформування про актуальні 
міжнародні, всеукраїнські та локальні конкурси, інші інформаційні повідомлення, що є дотичними до діяльності 
громадських організацій. 

Збір та систематизація інформації про громадські організації м. Львова

Систематично оновлюється створена в 2007 році «База громадських організацій м. Львова»,  яка станом на січень 2010
року містить інформацію про близько 2900 громадських організацій (в тому числі осередків політичних партій), що 
здійснюють свою діяльність у Львові та Львівській області. Також проводиться щотижневий моніторинг публікацій у 
ЗМІ, що стосуються діяльності громадських організацій.

Контакти: 
м.Львів, пл. Ринок,1, каб. 539, тел. 297 – 57 – 63, 
e-mail: civicpartner@ukr.net ,
інтернет - сторінка: www.city-adm.lviv.ua/ngo/


