
1 листопада стартувало голосування за найкращі проекти громадського бюджету 

Львова! 

Що варто знати про голосування за проекти Громадського бюджету Львова 2019-2020? 

Голосування розпочалось в 00.01 01 листопада 2019 і завершиться в 23.59.59 15 

листопада 2019 року. 

Проголосувати можна за 1 великий та 1 малий проект. 

 

Хто може проголосувати? 

Віддати один голос за малий проект та один голос за великий проект можуть ті особи, які 

досягли 16-річного віку та відповідають одному з наступних критеріїв: 

• Місце проживання особи зареєстроване у м. Львові (м. Винники, смт. Рудно, смт. 

Брюховичі), що підтверджується паспортом або карткою львів’янина. 

• Підприємство, установа чи організація, де працює відповідна особа, зареєстроване у м. 

Львові, що підтверджується паспортом та довідкою з місця праці. 

• Особа навчається у м. Львові, що підтверджується паспортом та студентським квитком 

або іншим документом, що підтверджує факт навчання. 

• Особа володіє на праві власності об’єктом нерухомості у м. Львові, що підтверджується 

паспортом та витягом з відповідного реєстру прав власності. 

• Місце народження особи зареєстроване у м. Львові, що підтверджується паспортом або 

свідоцтвом про народження. 

 

Яким чином можна проголосувати? 

Якщо Ви офіційно зареєстровані у Львові, то проголосувати можна на електронній 

платформі «Громадський проект» https://lviv.pb.org.ua/ або https://gb.city-adm.lviv.ua/ з 

допомогою bank ID або електронно-цифрового підпису. 

ВankID — це спосіб електронної ідентифікації громадян через українські банки. Банк, 

клієнтом якого ви є, має інформацію про вас — ПІБ, місце проживання, тощо. Обравши 

опцію «голосувати з BankID», ви надаєте системі разовий доступ до потрібних даних. Банк 

автоматично підтверджує Вашу особистість - і ви голосуєте! 

Важливо: cистема не отримує доступу до рахунку, не знімає гроші з рахунку, не 

перераховує гроші з рахунку. :-) BankID просто ідентифікує, що ви — це ви. Безпека 

гарантована усіма банками, що використовують BankID. 

Проголосувати з допомогою bank ID можуть клієнти наступних банків: 

• Приватбанк 

• Монобанк 

• Ощадбанк 

• Кредобанк 

• ПУМБ 

• Ідея банк 

• Банк Південний 

• А-банк 

• Конкорд- банк 

• Радабанк 

• Мотор-банк 

Клієнти Приватбанку також можуть проголосувати з допомогою банківських терміналів та 

у мобільному додатку Приват24 

Електронно-цифровим підписом, як правило, користуються підприємці, військові, 

держслужбовці та посадовці місцевого самоврядування. 

Якщо ж Ви офіційно не зареєстровані у Львові або Вам не вдалось проголосувати на веб-

сайті тоді Ви можете проголосувати у Центрах надання адміністративних послуг м. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flviv.pb.org.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR1UKqosp_nFBvFT8QGtV98tB5Nt0YPC2t6SPfan4IQWlC54MaPAG5MvvTg&h=AT08oC58gVI5HeD-bP8yZuWG7jRct-OXTscWOifOBKIzZMcP5c21JG1u4hNsK8v8VXj0ILQT29bGwp3iosLx9uwvEyqNBJFn2eYLPFQGX-B5s6L3vtITQQvhEdNxI-JKHPBbV8W4Rg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgb.city-adm.lviv.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR3XMfre_00EcLD9sYa1iAVUX5PaZWBS4cTsaLISiiDYGfk6un1j8mm_oaE&h=AT3t4POwH3bq0JIa7jBooz1WgHabRxyU2AzQaBeWbgcSz0UaFfN9cJB2aghxWgOqgCAf5LTf6GnTr4uP6xOhAUqFZDLkv8DnSitMBi1AUKwfGs5hC75kla-AbQyUIUqYc3oYzdmEJg


Львова. 

При собі необхідно мати : 

• Якщо Ви офіційно зареєстровані або народжені у Львові – паспорт 

• Якщо Ви офіційно працюєте у Львові - паспорт та довідку з місця праці у Львові 

• Якщо навчаєтесь у Львові – паспорт та студентський квиток або інший документ, що 

підтверджує факт навчання. 

• Якщо володієте нерухомим майном у Львові – паспорт та витяг з відповідного реєстру 

прав власності. 

Адреси Центрів надання адміністративних послуг : 

ЦНАП пл. Ринок, 1 

ЦНАП вул. Шевченка, 374 

ЦНАП вул. Ген. Чупринки, 85 

ЦНАП вул. І. Виговського, 32 

ЦНАП вул. К. Левицького, 67 

ЦНАП пр. Червоної Калини, 72а 

ЦНАП вул. М. Хвильового, 14а 

ЦНАП вул. Грушевського, 55, смт. Рудне 

 

Графік роботи Центрів надання адміністративних послуг : 

Понеділок 09:00-18:00 П'ятниця 09:00-17:00 

Вівторок 09:00-18:00 Субота 09:00-16:00 

Середа 09:00-20:00 Неділя вихідний 

Четвер 09:00-20:00 

* Робота центрів ведеться без обідньої перерви. 

Зверніть увагу: на території Центру надання адміністративних послуг забороняється 

здійснювати агітацію та переконувати проголосувати за окремо взятий проект чи проекти. 

В разі, якщо необхідна додаткова інформація телефонуйте 297-57-63 або пишіть на ел. 

скриньку grombudget@gmail.com 

Обираючи проект, Ви впливаєте на розподіл бюджетних коштів та розвиток нашого міста. 

Обирайте відповідально! 

#ТворимоМістоРазом 
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