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Хто може проголосувати?
Віддати один голос за малий проєкт та один голос за великий проєкт можуть ті особи, які
досягли 16-річного віку та відповідає одному з критеріїв:
Місце проживання особи зареєстроване у м. Львові (м. Винники, смт. Рудно, смт. Брюховичі,
м. Дубляни, с. Малі Підліски, с. Ситихів, с. Малехів, с. Великі Грибовичі, с. Збиранка, с. Малі
Грибовичі, с. Гряда, с. Воля-Гомулецька, с. Зашків, с. Завадів, с. Зарудці, с. Рясне-Руська, с.
Підрясне, с. Лисиничі, с. Підбірці).
Підтвердження зареєстрованого місця проживання здійснюється на підставі паспорта або
документа, який згідно з Законом України “Про єдиний демографічний реєстр та документи,
що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус“ дає
можливість встановити зареєстроване місце проживання, а також картки львів’янина.
Підприємство, установа чи організація, де працює відповідна особа, зареєстроване у м.
Львові (на території Львівської ОТГ), що підтверджується паспортом та довідкою з місця
праці.
Особа навчається у м. Львові (на території Львівської ОТГ), що підтверджується паспортом та
студентським квитком або іншим документом, що підтверджує факт навчання.
Особа володіє на праві власності об’єктом нерухомості у м. Львові (на території Львівської
ОТГ), що підтверджується паспортом та витягом з відповідного реєстру прав власності.
Внутрішньо переміщена особа, чиє місце проживання зареєстровано у м. Львові (Львівській
ОТГ), що підтверджується паспортом та довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної
особи.
Місце народження особи зареєстроване у м. Львові (Львівській ОТГ), що підтверджується
паспортом або свідоцтвом про народження

Як проголосувати за проекти?
1. З допомогою Bank ID
Проголосувати можна на сайті lviv.pb.org.ua або gb.city-adm.lviv.ua (якщо Ви офіційно зареєстровані у м. Львові, м. Винники, смт. Рудно, смт. Брюховичі або у населеному пункті, який входить до
складу Львівської ОТГ)
Довідка: BankID – 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. Вона автоматично
підтверджує особистість громадянина України і Ви голосуєте.
Важливо: система не отримує доступу до рахунку, не знімає кошти з рахунку, не перераховує гроші
з рахунку. BankID просто ідентифікує, що Ви – це Ви. Безпека гарантована усіма банками, що
використовують BankID.

2. В одному із Центрів надання адміністративних
послуг
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1. ЦНАП на пл. Ринок, 1 – Тел. 297-57-95
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2. ЦНАП по вул. К. Левицького, 67 – Тел. 297-57-95
3. ЦНАП на пр. Червоної Калини, 72а – Тел. 297-57-95
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4. ЦНАП по вул. Ген. Чупринки, 85 – Тел. 297-57-95
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Шевченківський
р-н

5. ЦНАП по вул. І. Виговського, 32 – Тел. 297-57-95
6. ЦНАП по вул. Шевченка, 374 – Тел. 297-57-95
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7. ЦНАП по вул. М. Хвильового, 14а – Тел. 297-57-95
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Личаківський
Галицький р-н
р-н
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Залізничний
р-н
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8. ЦНАП по вул. Грушевського, 55 ( смт. Рудне) – Тел. 297-57-95
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Франківський
р-н
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Сихівський
р-н

9. ЦНАП по вул. Івасюка, 2а (смт. Брюховичі) – Тел. 297-57-95
10. ЦНАП по вул. Галицька,12 (м.Винники) – Тел. 297-57-95
11. ЦНАП по вул.Шевченка,48 (с.Лисиничі) – Тел. 297-75-95
12. ЦНАП по вул. Євгена Коновальця, 110а (с.Зашків) – Тел. 297-75-95

Працівники Центру надання адміністративних послуг міста Львова надають
загальну інформацію щодо громадського бюджету м. Львова та роз’яснюють
порядок голосування за проєкти. При цьому їм забороняється здійснювати
агітацію, та переконувати проголосувати за окремо взяті проєкти.

Розміщення
центрів у районах
міста Львова

3. За допомогою ЕЦП (електронно-цифрового підпису)
ЕЦП – це швидкий спосіб ідентифікації особи та можливість «підписання» електронних документів.
Довідка: ЕЦП можна створити на базі рахунку банку, клієнтом якого Ви є, або у акредитованих центрах
Державної фіскальної служби.
Важливо: У випадку голосування за проєкти – накладання електронного-цифрового підпису за той чи
інший проєкт гарантує Вам зарахування голосу.

Результати онлайн голосування
відображаються на е-сервісі
“Громадський бюджет м. Львова“
у режимі реального часу.

Голосування з
01 по 15 листопада

