
Інформація про заходи,  

проведені управлінням економіки міста виконавчого комітету 

Рівненської міської ради у 2021 році 

 

Управління економіки міста виконавчого комітету Рівненської міської 

ради (далі – управління економіки міста, Управління) є юридичною особою, 

має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банку. Управління є 

головним розпорядником коштів міського фонду охорони навколишнього 

природного середовища. Управління має свій власний інформаційний ресурс – 

веб-сайт ( www.economy.rv.ua ), який створений в рамках реалізації заходів 

Стратегічного плану економічного розвитку м. Рівного та акаунти соціальній 

мережі Facebook https://www.facebook.com/economy.rv.ua і Instagram 

https://www.instagram.com/economika.rivne/ . 

Протягом 2021 року управління економіки міста виконувало завдання та 

функції відповідно до вимог, що передбачені положенням про управління 

економіки міста. Також спеціалісти Управління керувались в своїй роботі 

Конституцією України, статтями 27, 28, 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України», 

постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про 

розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального 

розвитку та складання проекту державного бюджету», законами України «Про 

енергозбереження», «Про Національну програму сприяння розвитку малого 

підприємництва в Україні», «Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні», статтями 7, 15, 31 Закону України 

«Про житлово-комунальні послуги», статтею 19 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», «Про оцінку впливу на довкілля», 

іншими законодавчими актами, в межах делегованих повноважень обласною 

та міською радами, міським головою, виконавчим комітетом у сфері 

соціально-економічного розвитку, планування та обліку, охорони 

навколишнього природного середовища, управління комунальною власністю. 

Управління співпрацює з усіма структурними підрозділами виконавчого 

комітету Рівненської міської ради, підприємствами і організаціями міста, 

Головним управлінням статистики в Рівненській області. 

В 2021 році робота Управління була спрямована на виконання заходів 

наступних програм: 

 Стратегічний план економічного розвитку м. Рівного (рішення 

Рівненської міської ради від 22.11.2006 № 317 зі змінами та доповненнями); 

 Програма соціально-економічного розвитку Рівненської міської 

територіальної громади на 2020–2022 роки (рішення Рівненської міської ради 

від 12.12.2019 № 6919 зі змінами та доповненнями); 

 Програма розчищення і впорядкування малих річок та охорони 

підземних вод від забруднення на 2020–2025 роки (рішення Рівненської 

міської ради від 11.02.2021 № 47); 

 Програма енергозбереження та енергоефективності м. Рівного на 

2020–2022 роки (рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № 6954); 
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 Муніципальна програма сталого розвитку міста Рівного на 2018–2022 

роки (рішення Рівненської міської ради від 15.12.2017 № 3711 зі змінами та 

доповненнями); 

 Програма розвитку малого і середнього підприємництва в місті 

Рівному на 2020–2021 роки (рішення Рівненської міської ради від 12.12.2019 

№ 6918); 

 Програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими 

фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів у місті 

Рівному, на 2019–2021 роки (рішення Рівненської міської ради від 06.12.2018 

№ 5352 зі змінами); 

 Програма «Енергодім Рівне» на 2021–2023 роки (затверджена 

рішенням Рівненської міської ради від 10.06.2020 № 651); 

 Програма відшкодування різниці між тарифами на послуги з 

постачання теплової енергії для потреб населення, встановленими 

уповноваженими органами, на 2021–2022 роки (рішення Рівненської міської 

ради від 09.12.2021 № 1699). 

Економічний розвиток 

Стратегічний план створювався Експертним комітетом у співпраці з 

проектом «Економічний розвиток міст» Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID), радники якого виконували функції консультантів 

Експертного комітету.  

Два критичних питання – розвиток малого і середнього підприємництва 

та інфраструктури бізнесу, а також залучення інвестицій – вибрані як 

вирішальні чинники для подальшого розвитку міста та місцевої економіки. 

Для кожного з цих питань були визначені стратегічні та оперативні цілі. Під 

кожну ціль були складені окремі плани дій, впровадження яких має вести до 

покращення конкурентної позиції міста Рівного. 

Моніторинг за реалізацією заходів плану покладений на Комітет з 

управління впровадженням (далі – Комітет). Організаційне забезпечення 

роботи Комітету в звітному періоді виконували спеціалісти відділу 

економічного аналізу і прогнозу Управління. В 2017 році у зв’язку із 

кадровими змінами у складі виконавчих органів Рівненської міської ради, 

депутатському корпусі Рівненської міськради та в інших організаціях міста до 

складу Комітету Управлінням підготовлені відповідні зміни (оновлений склад 

Комітету затверджений рішенням міської ради від 19.10.2017 № 818).  

Протягом терміну дії документу, рішеннями Рівненської міської ради від 

01.10.2009 № 2773, від 07.07.2011 № 908, від 04.09.2014 № 4379 та від 

27.04.2017 № 2775 до заходів Стратегічного плану внесені зміни і доповнення.  

За результатами моніторингу стану виконання заходів Стратегічного 

плану економічного розвитку міста Рівного та у зв’язку із затвердженням 

Стратегії розвитку Рівного на період до 2040 року (рішення Рівненської 

міської ради від 20.10.2020 № 8134) Стратегічний план економічного розвитку 

міста Рівного, затверджений рішенням Рівненської міської ради від 22.11.2006 

№ 317 зі змінами та доповненнями, знятий з контролю.  
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Відділом економічного аналізу і прогнозу Управління підготовлений 

Профіль Рівненської міської територіальної громади. Профіль громади – 

це детально викладений документ, у якому здійснений аналіз та оцінка 

фактичного стану розвитку території у динаміці, відзначені особливості 

господарського комплексу території – промисловість, будівельний комплекс, 

транспорт тощо. 

Профіль громади містить історичну, демографічну, економічну 

інформацію, дані про комунальну та технічну інфраструктуру, основні 

параметри бюджету міста, а також про стан довкілля та умови життя. У 

Профілі розміщена інформація про основні показники розвитку обласних 

центрів Західної України з чисельністю населення 200 – 300 тисяч осіб. В 

Профілі – 2021 додані нові розділи: споживчий ринок, земельні ресурси, 

податковий блок, енергозбереження та енергоспоживання, енергоефективність 

та сталий розвиток громади, безпека життєдіяльності, включені дані по 

смт Квасилів. 

Профіль громади розміщений на сайтах управління економіки міста 

https://economy.rv.ua/serozv/strateg-profil/ та виконавчого комітету Рівненської 

міської ради http://rvrada.gov.ua/portalfiles/1/216/3438/Проф2021.pdf. 

Спеціалістами відділу економічного аналізу і прогнозу Управління в 

березні 2021 року проведений аналіз фінансового стану підприємств, що 

знаходяться у комунальній власності міста за 2020 рік. Результати аналізу з 

висновками та пропозиціями направлені керівникам підприємств для 

прийняття відповідних управлінських рішень. 

Керуючись Порядком складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану, встановленим для державних підприємств, 

затвердженим наказом Міністерства економіки України від 21.06.2005 

№ 173 управління економіки міста розробило рекомендовані типові для 

міських комунальних підприємств фінансові плани. Розроблені фінансові 

плани підприємств, що знаходяться в комунальній власності міста, щорічно 

аналізуються та використовуються управлінням при проведенні аналізу 

фінансового стану цих підприємств. 
Протягом звітного періоду відділом економічного аналізу і прогнозу 

Управління готувались аналітичні матеріали про соціально-економічний стан 

міста на адресу Рівненської міської ради, Рівненської облдержадміністрації, 

міського центру зайнятості, управління Пенсійного фонду України в м. Рівне, 

інформації для структурних підрозділів виконавчого комітету Рівненської 

міської ради, Асоціації міст України тощо. Також, готувались матеріали про 

середню заробітну плату в місті. Головними складовими підвищення 

добробуту населення є зростання середньомісячної заробітної плати, пенсій. У 

зв’язку зі зміною територіального устрою, починаючи з даних за І квартал 

2021 року дані в розрізі міст обласного значення не розробляються. Місто 

Рівне та смт Квасилів входять до складу Рівненського адміністративного 

району. Так, номінальна середньомісячна заробітна плата, нарахована на 

одного штатного працівника (без врахування найманих працівників 

статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-суб’єктів 

підприємницької діяльності) Рівненського адміністративного району склала: 

https://economy.rv.ua/serozv/strateg-profil/
http://rvrada.gov.ua/portalfiles/1/216/3438/Проф2021.pdf
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за І квартал 2021 року – 10 382 грн; за ІІ квартал 2021 року – 11 219 грн; за 

ІІІ квартал 2021 року – 11 523 грн. 

В звітному році діяла Програма соціально-економічного розвитку 

Рівненської міської територіальної громади на 2020–2022 роки (рішення 

від 12.12.2019 № 6919). У вересні 2021 року рішенням Рівненської міської 

ради від 30.09.2021 № 1274 затверджені заходи з виконання завдань Програми 

в 2022 році. 

У Програмі соціально-економічного розвитку міста Рівного узагальнені 

основні напрями розроблених і діючих галузевих програм. Програма 

розроблена на основі пропозицій управлінь та відділів виконавчого комітету 

Рівненської міської ради, підприємств і установ, з використанням аналітичних 

матеріалів та статистичних даних щодо розвитку та прогнозних тенденцій на 

2020-2022 роки, а також з урахуванням фінансових можливостей. У Програмі 

вказані першочергові заходи, які необхідно реалізувати для досягнення 

поставленої мети. 

За кожним напрямом діяльності визначені проблемні питання, 

сформовані цілі та пріоритети розвитку, намічені шляхи розв’язання головних 

проблем громади в 2020-2022 роках. 

Спеціалістами відділу економічного аналізу і прогнозу Управління 

проводилась робота щодо підготовки звіту про хід виконання Програми 

соціально-економічного розвитку Рівненської міської територіальної громади 

на 2020-2022 роки за І півріччя 2021 року та за 2021 рік. Звіти надані в 

постійну комісію Рівненської міської ради з питань економічного розвитку, 

промисловості, інвестицій та підтримки підприємництва. 

Місто Рівне відібране для участі у Програмі «Покращення Індексу 

конкурентоспроможності міст» – комплексній програмі покращення місцевого 

бізнес-клімату у містах України. Програма ПІКМ виконується за підтримки 

Проєкту USAID «Конкурентоспроможна економіка України». 
Цілями програми є надання експертної допомоги в розробці докладних 

рекомендацій (у формі програми та дорожньої карти / плану заходів) для 

виконавчих органів міської ради щодо покращення бізнес-клімату міста за 

компонентами («доступ до публічного майна», «прозорість та відкритість 

даних», «неформальні платежі та корупція», «безпека ведення бізнесу», 

«ресурси для розвитку»). 

Рівненська міська територіальна громада розпочала роботу в Ініціативі 

Європейського Союзу «Мери за економічне зростання» (рішення Рівненської 

міської ради від 22.07.2021 № 1050). 25.11.2021 відповідний лист надісланий 

до офісу Програми ПРООН з розвитку регіонів, Координатору ініціативи 

«Мери за економічне зростання» в Україні. 

Муніципалітети-учасники Ініціативи «Мери за економічне зростання» 

отримають доступ до цілого ряду професійних спеціалізованих послуг, 

високоякісних знань та інших можливостей. 

Відповідно до рішення Рівненської міської ради від 24.06.2021 № 783 

«Про встановлення туристичного збору» управління економіки міста 

визначене, як відповідальний виконавець, в частині розміщення та 
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оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради переліку податкових 

агентів з нарахування та сплати туристичного збору. В звітному періоді 

відділом економічного аналізу і прогнозу управління сформований оновлений 

перелік податкових агентів станом на 01.12.2021, який розміщений на сайті 

Рівненської міської ради http://rivnerada.gov.ua/portal/view-content/4574 . 

З 2010 року Управління приймає участь у щорічному Фестивалі-конкурсі 

з економіки та підприємництва «Мої знання сьогодні – мій капітал завтра» 

серед учнів та вихованців загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних 

навчальних закладів та середніх спеціальних навчальних закладів, 

ініційованого профільною Школою бізнесу Рівненського Палацу дітей та 

молоді. Так, в квітні 2021 року працівники відділу економічного аналізу і 

прогнозу Управління брали участь у ХІІІ Відкритого регіонального 

фестивалю-конкурсу з економіки та підприємництва «Мої знання сьогодні – 

мій капітал завтра!». Також працівники Управління прийняли участь в онлайн 

оцінюванні слухачів Школи бізнесу з профільних економічних предметів. 

Протягом 2021 року працівники управління економіки міста проводили 

навчальні та ознайомлюючи екскурсії для учнів і студентів навчальних 

закладів міста та позашкільних закладів освіти. Такі заходи проведені в 

березні (для студентів ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж 

НУВГП), в липні (для студентів інституту економіки і менеджменту 

НУВГП) та у вересні (для студентів відокремленого структурного підрозділу 

«Рівненський економіко-технологічний коледж НУВГП). Під час екскурсії 

студентам надавалась інформація про роботу виконавчих органів Рівненської 

міської ради та про економіку міста загалом, а також про перспективи 

розвитку на найближчі роки. 

Спеціалісти відділу економічного аналізу і прогнозу протягом 2021 року 

брали участь у роботі комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих 

військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації (склад 

комісії затверджений розпорядженням міського голови від 14.05.2018  

№ 408-р). 

Промисловість 

Провідною галуззю в економіці міста залишається промисловість. За 

даними Головного управління статистики в Рівненській області, за 2021 рік 

промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на 

12 455,8 млн грн, або 21,3 % від показника в цілому по області. 

З метою здійснення контролю за ситуацією у промисловому комплексі 

м. Рівного та смт Квасилова, управлінням за звітний період здійснено 

моніторинг стану виробництва промислової продукції найбільших 

підприємств громади. 

Так, за даними підприємств, відбулося зростання обсягів виробництва на 

ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів», ПрАТ «Агроресурс», 

ТзОВ «Рівне-Борошно» (борошно житнє), ТзОВ «Хлібодар”, ТзОВ «Планета-

Друк» (коробки, ящики та сумки збірні з негофрованих паперу та картону), 

ТОВ «Морган Феніче» (меблі для сидіння, що трансформуються у ліжка), 

ТОВ «Квасилівський ливарно-механічний завод» (литво). 

http://rivnerada.gov.ua/portal/view-content/4574
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Спад виробництва промислової продукції відбувся на 

ТзОВ «Високовольтний союз–РЗВА», ТзДВ «Поліссяхліб», 

ТзДВ «Рівненський домобудівний комбінат», ТзОВ «Рівне-Борошно» 

(борошно пшеничне, чи пшенично-житнє), ТзОВ «Планета-Друк» (мішки та 

пакети пакувальні), ТОВ «Морган Феніче» (меблі для сидіння), 

ТОВ «Квасилівський ливарно-механічний завод» (вентилі, клапани, 

підставки). 

Зниження темпів та скорочення обсягів виробництва і реалізації окремих 

видів промислової продукції обумовлені низкою спільних для більшості 

підприємств проблем, це, в першу чергу, негативний вплив пандемії 

короновірусу та карантину на розвиток підприємств, що призвело до 

погіршення їх фінансово-економічного стану; недостатній рівень 

конкурентоспроможності промислової продукції; низька платоспроможність 

споживачів; недостатнє кадрове забезпечення; високі відсотки за 

користування банківськими кредитами та інші. 

Енергозбереження та енергоефективність 

Продовжується курс Рівненської міської територіальної громади на 

сталий розвиток та підвищення енергоефективності, зокрема: 

1. Забезпечено виконання добровільних зобов’язань, які взяло на себе 

місто Рівне в рамках Європейської ініціативи «Угода мерів», щодо скорочення 

на власній території споживання традиційних видів палив та зменшення 

викидів парникових газів до 2020 року щонайменше на 20 %, шляхом 

розроблення та реалізації Плану дій сталого енергетичного розвитку міста 

Рівного до 2020 року (далі – План дій). 

За результатами підсумкового моніторингу впровадження Плану дій 

зменшено викиди СО2, в порівнянні з базовим 2010 роком, на 23,2 % або на 

148 тис. тонн. 

На реалізацію заходів Плану дій залучено понад 1,0 млрд грн коштів з 

різних джерел (місцевий та державний бюджет, кошти комунальних та 

приватних підприємств, а також населення), які реалізовувались у секторі 

муніципальних будівель та обладнання, у житловому секторі, у секторі 

вуличного освітлення та у транспортному і третинному секторах. 

Підсумковий звіт про впровадження Плану дій сталого енергетичного 

розвитку міста Рівного до 2020 року затверджено рішенням Рівненської 

міської ради від 22.07.2021 № 1051 та розміщено на сайті Європейської 

комісії. 

2. З метою подальшої підтримки провідної Європейської ініціативи, 

щодо реалізації кліматичних та енергетичних цілей, Рівненська міська 

територіальна громада приєдналась до ініціативи Європейського Союзу 

«Угода мерів щодо клімату та енергії» (рішенням Рівненської міської ради від 

15.04.2021 № 418). 

Підтримка цієї ініціативи визначає нові горизонти та добровільні 

зобов’язання для громади щодо скорочення на своїй території до 2030 року 

викидів СО2  принаймні на 30 % від базового рівня, шляхом підвищення 

енергоефективності та збільшення використання відновлюваних джерел 
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енергії, а також підвищення стійкості громади до змін клімату шляхом 

адаптації. 

Наразі, завершується робота щодо оцінки ризиків і вразливості до змін 

клімату Рівненської міської територіальної громади та розрахунку базового 

кадастру викидів парникових газів. На основі цих розрахунків розпочнеться 

робота щодо напрацювання заходів та проектів у відповідних секторах 

територіальної громади, реалізація яких дозволить досягнути намічені цілі. 

3. Рівненська міська територіальна громада успішно пройшла перший 

етап участі в Проєкті «Просування енергоефективності та імплементації 

Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» (далі – Проєкт), що 

впроваджується в Україні компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH», в рамках якого в структурі управління 

економіки міста створено окремий відділ енергоменеджменту, проведено 

інвентаризацію та аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів 

будівлями бюджетної сфери за допомогою портфоліо-аналізу, розглянуто 

інституційну спроможність громади та розбудову її енергетичного потенціалу, 

а також у якості технічної допомоги отримано від Проєкту набір обладнання 

для проведення базового енергетичного обстеження будівель. 

Наразі, розпочався другий етап Проєкту, який передбачає удосконалення 

знань з енергомоніторингу, оптимізації споживання енергоносіїв та підготовки 

відповідної звітності. 

4. З метою посилення енергетичної безпеки, покращення якості послуг у 

сфері енергетики, та забезпечення сталого енергоефективного розвитку 

громади, Рівненська міська територіальна громада приєдналась до 

Європейської Енергетичної Відзнаки (ЄЕВ) (рішення Рівненської міської ради 

від 22.07.2021 № 1049). 

Це система управління якістю та сертифікації для муніципалітетів і 

регіонів, яка підтримує місцеві органи влади у впровадженні підходів 

міждисциплінарного планування та ефективних заходів енергетичної та 

кліматичної політики. 

Метою ЄЕВ є зниження енергоспоживання та викидів вуглекислого газу 

на місцевому рівні за рахунок збільшення енергоефективності та 

використання поновлюваних джерел енергії, шляхом створення механізму 

постійного аналізу та вдосконалення адміністративних структур та процедур.  

Наразі, робоча група з фахівців муніципалітету разом із консультантом 

ЄЕВ розглянули заходи та напрацювали відповідні матеріали щодо 

муніципальної енергетичної та кліматичної політики, які згруповані у шість 

секторів діяльності муніципалітету, зокрема: Розвиток та територіальне 

планування; Муніципальні будівлі та споруди; Постачання та утилізація; 

Мобільність; Внутрішня організація; Комунікація та співпраця.  

5. Створено робочу групу з розробки програми з енергоефективності 

«Тепле місто», у рамках якої передбачається комплексна енергомодернізація 

житлово-комунального господарства Рівненської міської територіальної 

громади. 
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Програма включатиме не лише енергоефективність у закладах 

комунальної власності, підтримку населення для утеплення будинків, а й нові 

напрямки: 

– стимулювання енергоефективних заходів у системах теплопостачання; 

– популяризацію ISO 50001, що дозволить організаціям слідувати 

системному підходу в досягненні послідовного покращення енергосистем, 

включаючи енергоефективність, енергобезпеку та енергоспоживання. 

Наразі, на чергових зустрічах представників робочої групи 

обговорюються найкращі європейські практики і підходи з впровадження 

енергозберігаючих технологій, які дозволять мешканцям Рівненської міської 

територіальної громади значно зекономити енергоносії та зменшити витрати 

на оплату комунальних послуг. 

6. В рамках Програми відшкодування відсотків за кредитами, 

залученими фізичними особами, на впровадження енергозберігаючих 

заходів у місті Рівному, на 2019–2021 роки (рішення Рівненської міської ради 

від 06.12.2018 № 5352 зі змінами) населенню Рівненської міської 

територіальної громади проведено відшкодування частини відсотків за 

залученими «теплими» кредитами на загальну суму 84,1 тис. грн.  

7. Затверджена Програма «Енергодім Рівне» на 2021–2023 роки 

(затверджена рішенням Рівненської міської ради від 10.06.2020 № 651), яка 

передбачає здійснення часткового відшкодування витрат, понесених 

об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків територіальної 

громади, на реалізацію комплексних проектів з енергоефективності та 

термомодернізації житлового фонду в рамках державної програми Фонду 

енергоефективності «Енергодім». 

На сьогоднішній день 24 ОСББ Рівненської міської територіальної 

громади приймають участь у державній Програмі «Енергодім», яку реалізує 

ДУ «Фонд енергоефективності». Загальна сума проєктів складає близько 

212,0 млн грн. 

Прогнозоване відшкодування з Рівненської міської територіальної 

громади для зазначених ОСББ, у рамках Програми «Енергодім Рівне», складе 

близько 46,0 млн грн, в тому числі: 

– з відшкодування понесених витрат – 40,0 млн грн; 

– з відшкодування частини відсотків за кредитами – 6,0 млн грн. 

Наразі 8 із вищезазначених ОСББ погоджені для участі в Програмі 

«Енергодім Рівне» і відповідно розпочали реалізацію проєктів та залучили 

кредитні кошти на їх реалізацію. 

В рамках Програми «Енергодім Рівне», відшкодування з міського 

бюджету для зазначених ОСББ складає близько 5,8 млн грн, в тому числі: 

– з відшкодування частини понесених витрат – 5,4 млн грн (після 

завершення робіт і отримання гранту від Фонду енергоефективності); 

– з відшкодування відсотків по залучених кредитах – близько 

400,0 тис. грн. 

Разом з тим, впродовж 2021 року для 5 ОСББ відшкодовано частину 

відсотків за залученими кредитами на загальну суму 88,3 тис. грн. 
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ОСББ «Замкове-1», яке приймало участь в пілотному проєкті Фонду 

енергоефективності «Перші ластівки» та завершило реалізацію проєкту 

«Технічне переоснащення системи теплопостачання житлового будинку 

№ 10А по вул. Замкова в м. Рівне, Рівненської області (влаштування 

індивідуального теплового пункту (ІТП)), балансування 

внутрішньобудинкової системи опалення та заміна дверей в місцях загального 

користування» відшкодовано в рамках Програми «Енергодім Рівне» отримало 

підтримку в розмірі 136,7 тис. грн або 20 % від фактичної суми виконаних 

будівельних робіт (683,3 тис. грн). 

Також, ОСББ «Київська 81» завершило реалізацію проекту «Капітальний 

ремонт 9-ти поверхового 5-ти секційного будинку № 81 на вул. Київській 

м. Рівне (Утеплення фасадів та балансування існуючої системи опалення)» та 

очікує відшкодування від Фонду енергоефективності. 

8. В місті Рівному діє Програма енергозбереження та 

енергоефективності міста Рівного на 2020–2022 роки, яка затверджена 

рішенням Рівненської міської ради від 24.12.2019 № 6954. До реалізації 

енергозберігаючих заходів програми залучені теплопостачальні та комунальні 

підприємства міста, а також установи і організації міста, що фінансуються з 

місцевого бюджету. 

В 2021 році, для виконання заходів Програми, що стосуються управління 

економіки міста, заплановано кошти у сумі 597,0 тис. грн, фактично освоєні – 

102,7 тис. грн, з них: 

– 49,7 тис. грн на проведення моніторингу споживання енергоносіїв та 

контролю за ефективністю їх використання в бюджетній сфері міста; 

– 49,3 тис. грн на проведення комплексу заходів, спрямованих на 

забезпечення сталого енергетичного розвитку міста та виконання 

Європейської ініціативи «Угода мерів»; 

– 3,7 тис. грн на проведення заходів з популяризації енергозбереження, 

які спрямовані на формування в суспільстві свідомого ставлення до 

необхідності підвищення енергоефективності.  

В цілому, в результаті виконання заходів з економії паливно-

енергетичних ресурсів в м. Рівному, зекономлено 1,28 тис. т у. п., в тому числі:  

– природного газу – 0,6 млн м3; 

– електроенергії – 1,29 млн кВтгод.; 

– теплової енергії – 0,65 тис. Гкал. 

Вартість зекономлених паливно-енергетичних ресурсів від впровадження 

заходів склала 14 244,1 тис. грн. 

Мале підприємництво 

За даними управління забезпечення надання адміністративних послуг, 

згідно Єдиного державного реєстру, в місті з початку реєстрації станом на 

01.01.2022 зареєстровано (за мінусом ліквідованих) 29 072 суб’єкти 

підприємницької діяльності, з них 11 328 юридичних осіб та 17 744 фізичні 

особи.  

Протягом 2021 року здійснили реєстрацію 1 966 суб’єктів 

підприємницької діяльності, з них 408 юридичних та 1 558 фізичних осіб, 
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скасовано реєстрацію 1 178 суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі 

70 юридичних та 1 108 фізичних осіб. 

 

 
З метою реалізації пріоритетних завдань соціально-економічного 

розвитку міста, діяла Програма розвитку малого і середнього 

підприємництва в місті Рівному на 2020–2021 роки (рішення Рівненської 

міської ради від 12.12.2019 № 6918). На реалізацію заходів Програми у 2021 

році передбачалося фінансування в розмірі 1 319,8 тис. грн, з яких на 

виконання відповідних заходів використано фінансування в розмірі 

862,2 тис. грн. 
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Зокрема, протягом звітного періоду управлінням економіки міста 

здійснено фінансову підтримку суб’єктів підприємницької діяльності, шляхом 

часткової компенсації відсоткових ставок за користування кредитами банків, 

що надаються на реалізацію проєктів, а також сприяння та підтримка 

реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів. 

Для здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання рішенням 

виконавчого комітету Рівненської міської ради від 13.04.2021 № 33 

затверджений Порядок використання коштів, передбачених у бюджеті 

Рівненської міської територіальної громади на часткову компенсацію 

відсоткових ставок за кредитами банків, що надаються на реалізацію проєктів 

суб’єктів малого та середнього підприємництва. 

Так, часткову компенсацію відсоткових ставок за користування 

кредитами банків, отримали на конкурсній основі два проєкти на загальну 

суму 76,9 тис. грн, зокрема: 

 проєкт «Автоматизація виготовлення паперових пакетів з ручками», а 

саме придбання обладнання для виготовлення паперових пакетів з ручками – 

ТзОВ «Гранд Еко-Пак»; 

 проєкт «Модернізація транспортних засобів», а саме придбання 2-ох 

тягачів та 3 напівпричепів для здійснення вантажних перевезень – ТОВ «Текіс 

Плюс». 

Для здійснення фінансової підтримки реалізації бізнес-ідей в рішенням 

виконавчого комітету Рівненської міської ради від 13.04.2021 № 32 

затверджений Порядок використання коштів бюджету Рівненської міської 

територіальної громади для сприяння та підтримки реалізації бізнес-ідей, 

проведення конкурсу стартапів у Рівненській міській територіальній громаді. 

В липні управлінням економіки міста спільно із фінансовим експертом 

проведений семінар «Як підготувати та презентувати бізнес план» для 21-го 

потенційного учасника конкурсу стартапів.  

За результатами конкурсного відбору п’ять стартапів отримали підтримку 

з бюджету Рівненської міської територіальної громади на загальну суму 

250,0 тис. грн, зокрема:  

– проєкт «Виробництво та продаж екологічного одягу з вживаних та 

нових матеріалів» Миронець Яни Леонідівни в розмірі 50,0 тис. грн; 

– проєкт «Дитячий розвиток, хореографія. Створення Центру вуличних 

культур» Мартинюк Вікторії Анатоліївни в розмірі 50,0 тис. грн; 

– проєкт «Переробка та утилізація відходів текстильного виробництва» 

Конюкевича Олександра Григоровича в розмірі 50,0 тис. грн; 

– проєкт «Заняття зі шкільного курсу математики для дітей 1-11 класів з 

використанням інтерактивної дошки» Семенюк Юлії Федорівни в розмірі 

50,0 тис. грн; 

– проєкт «Академія фінансової грамотності, онлайн навчання» Ігнатьєвої 

Ольги Володимирівни в розмірі 50,0 тис. грн. 

З метою поширення серед підприємців громади інформації щодо існуючої 

фінансової підтримки з бюджету Рівненської міської територіальної громади 

виготовлено буклети накладом 500 штук, які містили відомості щодо умов 

участі у відповідних конкурсних відборах. 



12 

 

Одночасно, спільно із залученими громадськими організаціями проведено 

ряд інших заходів, на реалізацію яких з місцевого бюджету використано 

535,3 тис. грн. 

Зокрема, у 2021 році управління економіки міста підтримало заснування 

«Асоціації легкої промисловості», до якої приєдналось близько 15 компаній 

виробників жіночого, чоловічого та спортивного одягу, спецодягу, весільних 

суконь, виробників рюкзаків, сумок тощо. 

Також, Управлінням підтримано «Рівне ІТ Кластер», у якому 

об’єдналось близько 20 ІТ-компаній. Так, в рамках виконання заходів 

Програми розвитку малого і середнього підприємництва Управлінням, спільно 

з громадською спілкою «Рівне ІТ Кластер» проведено захід для власників ІТ-

компаній та учасників ІТ-кластеру щодо ознайомлення з правовими нормами 

діяльності ІТ-компаній та законодавчими ініціативами, що вплинуть на 

майбутній розвиток бізнесу. 

Спільно з залученим експертом у першому кварталі 2021 року проведено 

онлайн-семінар на тему: «Об’єднання звітності з ЄСВ і ПДФО». 

Наприкінці травня 2021 року Управління спільно із бізнес-школою Smart 

People провели форум «Акселератор підприємництва». Під час події 

організатори розповіли учасникам про різні існуючі шляхи розвитку бізнесу, в 

тому числі про існуючі можливості участі у конкурсах та програмах громади, 

грантових програмах міжнародних донорів та фондів в Україні, 

акселераційних програмах та залучення консультантів.  

В червні звітного року спільно з бізнес-школою Smart People організовано 

навчальну програму «Маркетинг та розробка нових продуктів та послуг», яка 

проходила на протязі трьох днів. Навчальні заходи спрямовані допомогти 

бізнесу стати більш системним, зрозуміти і сформулювати свою місію та 

візію, а також стимулювати команду компаній для злагодженого досягнення 

поставлених цілей з боку виробництва, маркетингу, продажів та фінансів. 

Участь у навчанні прийняли 30 представників мікро та малого бізнесу 

м. Рівного, в тому числі члени «Асоціації легкої промисловості». 

У липні 2021 року представники Львівського Регуляторного Хабу 

провели оцінку регуляторних процедур в розрізі дотримання усіх умов 

визначених законодавством України, а також доступності інформації про 

регуляторну діяльність ради. Здійснили оцінку веб-ресурсів ради та дотичних 

платформ для комунікації з громадою. Презентація результатів дослідження 

відбулась у Майстерні міста, на якій обговорили кращі практики та шляхи 

вдосконалення регуляторних процесів в громаді. Загалом регуляторну 

діяльність Рівненської міської ради оцінили на 51 %.  

Також, спільно з бізнес-школою Smart People у липні 2021 року 

організовано проведення 3-х денної консультаційної програми «Управління 

командою», в рамках якої бізнес-консультанти проводили практикум з 

фінансового аналізу, який допоміг присутнім оцінити важливість звітних 

показників і побачити, як їх варто використовувати в управлінні компанією.  

Окрім цього, експерти з управління командою розкрили питання 

конфліктів у колективі, надали практичні інструменти роботи із скаргами, 

мотивування команди та інше.  
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У серпні 2021 року спільно вищезазначеною організацією проведено 

семінар «Управління продажами». Учасники протягом трьох днів спільно з 

залученими експертами прослідкували за шляхом компанії від опрацювання 

стратегії, розробки айдентики та брендингу до налагодження комунікації та 

формування досвіду клієнта.  

З нагоди Дня міста Рівного 28 серпня 2021 року проведено виставку 

місцевих виробників #Підтримай Рівненське, участь у якій взяли близько 15 

компаній товаровиробників. 

Управлінням економіки міста 3 вересня проведено урочисту церемонію 

нагородження підприємців міста з нагоди Дня підприємця. Всього привітали 

28 суб’єктів підприємницької діяльності Рівненської міської територіальної 

громади. Зокрема, 11 – нагородженні відзнаками виконавчого комітету 

Рівненської міської ради, 7 – відзнаками управління економіки міста, 5 – 

відзнаками Рівненського міського центру зайнятості та 5 – відзнаками 

Рівненської торгово-промислової палати. 

4 вересня 2021 року спільно із ВГО «Асоціація платників податків 

України» в Рівненській області та Головним управлінням ДПС у Рівненській 

області провели круглий стіл: «Сумлінні платники податків-успішна громада», 

участь у якому прийняли представники влади, контролюючих органів, бізнес-

спільноти міста. В рамках заходу відбулось нагородження переможців 

рейтингу «Сумлінні платники податків – 2020» в окремих номінаціях, 

платників податків м. Рівне. 

У вересні за ініціативи та підтримки Управління, спільно із партнерами 

проведено «Форум молодіжного лідерства» на базі РДГУ під час якого 

об’єдналися студенти трьох Рівненських вузів РДГУ, НУВГП, МЕГУ Форум 

молодіжного лідерства пройшов у форматі ігрового тренінгу, основною метою 

якого було активізувати молодь, продемонструвати інструменти участі та 

мотивувати до активної життєвої позиції.  

У вересні звітного періоду ВГО «Асоціація платників податків України» в 

Рівненській області за підтримки Управління провела відео конференцію 

«Створюємо сприятливі умови для розвитку бізнесу через податкові 

механізми» з експертами АППУ, провідними фахівцями податкової служби, 

викладачами НУВГП, представниками бізнесу, на якій відбулось обговорення 

внесення змін в проєкти законів України щодо оподаткування та інших 

актуальних питань підприємництва. 

Окрім цього, у вересні звітного року, спільно з бізнес-школою Smart 

People проведено навчання «Digital-інструменти для меблевого бізнесу». У 

заході прийняли участь керівники місцевих та регіональних компаній, яким 

презентували основні інструменти digital-маркетингу, що дозволять 

максимально ефективно використати присутність потенційних клієнтів 

компаній в інтернеті, а також ознайомили з можливостями соціальних мереж у 

здійсненні прямих продажів та створенні майданчиків для формування іміджу 

і впізнаваності бренду. 

Також, спільно з вищезазначеною організацією у звітному періоді 

проведено навчальну програму «Маркетинг для меблевиків». Експерт 

ознайомив учасників навчання із базовими принципами маркетингу та 
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конкретними практичними інструментами для їх реалізації. Участь у заході 

брали понад 20 представників меблевих компаній. Під час брейнштормів 

командами тренувались формулювати меседжі бізнесів, знаходити точки 

контактів з аудиторією, та й власне засвоювали методи колективних 

напрацювань креативних рішень.  

13 жовтня 2021 року управлінням економіки міста спільно з бізнес-

школою Smart People проведено Rivne Business Forum «Важелі зростання в 

умовах кризи». Учасниками Форуму стали 85 власники й керівники малого та 

середнього бізнесу, які ведуть свою справу в м. Рівному та Рівненському 

регіоні. Захід спрямований через спілкування формувати довіру між бізнесом і 

владою, разом генерувати бачення, ідеї, проєкти, ініціативи, які можуть 

прискорити економічний розвиток Рівненської міської територіальної громади 

і зробити її комфортнішою для життя й підприємництва. Експертами першого 

Rivne Business Forum стали: економіст Ukraine Economic Outlook, директори та 

власники провідних фабрик, маркетплейсів, представники місцевих бізнес 

асоціацій. Проведення вищезазначеної події заплановано щорічно, задля 

налагодження дієвого діалогу між бізнесом та владою у Рівненській міській 

територіальній громаді. 

15 жовтня ВГО «Асоціація платників податків України» в Рівненській 

області за підтримки Управління провели офлайн-дискурс «TAX DAI in 

RIVNE». 

Наприкінці жовтня звітного року, спільно з бізнес-школою Smart People 

проведено бізнес-консультації з питань «Команда, колектив, група – різниця 

та сильні сторони кожного об’єднання. Життєвий цикл компанії», участь у 

яких взяло 20 представників бізнес-спільноти.  

В грудні проведено бізнес-консультації для 10 місцевих компаній, 

зокрема із сфери ІТ, меблевої, легкої промисловості та інших. Предмет 

консультацій став пошук можливостей використання підприємствами 

інструментів підтримки для розширення зайнятості в Рівненській міській 

територіальній громаді. 

Для мотивації молоді до вибору професій пов’язаних з ІТ-напрямком 

управління економіки міста, спільно із залученим експертом підготували 

елементи комунікативної кампанії, спрямованої на вивчення готовності 

учнівської молоді Рівненщини до здобуття професійних кваліфікацій, 

необхідних для роботи на підприємствах ІТ-сфери Рівненської громади. 

Також, Управлінням ініційована розробка пакету матеріалів для 

менторської програми «Генерація бізнес-ідей» з орієнтацією на молодь, як 

цільову аудиторію, спрямованої на вивчення готовності учнівської молоді 

Рівненщини до здобуття професійних кваліфікацій. 

Спільно з ГО «Платформа взаємодій «Простір» реалізувався проєкт «Co-

working #OpenOffice», який передбачав організацію протягом 2021 року 

робочого простору для фрилансерів та підприємців громади (за адресою: 

м. Рівне, вул. Соборна, 11). 

Окрім заходів, що потребують фінансування в рамках Програми 

спеціалістами управління економіки міста надавались роз’яснення керівникам 

підприємств, установ та організацій, головам профспілок комітетів та 
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уповноваженим представникам трудових колективів методичну допомогу з 

питань розробки та реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до 

них, переваг укладання колективних договорів, встановлення у колективних 

договорах взаємних зобов’язань щодо регулювання виробничих, трудових, 

соціально-економічних відносин, змін в організації виробництва і праці, 

забезпечення продуктивної зайнятості, режиму роботи, тривалості робочого 

часу і відпочинку, розроблення заходів щодо запобігання та мінімізації 

негативних наслідків масового вивільнення працівників, створення умов для 

підвищення кваліфікації працівників, заборони дискримінації у трудовій 

діяльності, гендерної рівності, пільг та гарантій. Сторонами колективного 

договору надаються рекомендації щодо включення до колективних договорів 

додаткових, порівняно з чинним законодавством і угодами гарантій та 

неухильному виконанні умов колективного договору. У 2021 році 

зареєстровано 175 колективних договорів, змін та доповнень до них та надано 

313 рекомендацій щодо приведення договорів у відповідність до вимог 

чинного законодавства. 

Також, з метою попередження порушень роботодавцями законодавства 

про працю з ними проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота 

представниками Рівненського міського центру зайнятості щодо недопущення 

використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин, 

своєчасної виплати заробітної плати, дотримання розміру мінімальної 

заробітної плати та відповідальність за порушення вимог чинного трудового 

законодавства. 

На всіх семінарах, які організовувалися для роботодавців (їх кількість за 

січень-грудень 2021 році склала 22 за участю 319 учасників) обговорювалися 

питання щодо переваг легальної зайнятості. 

З метою формування в суспільстві негативного ставлення до нелегальної 

зайнятості спеціалістами Рівненського міського центру зайнятості під час 

проведення інформаційних семінарів з питань чинного законодавства про 

зайнятість та стану ринку праці окремим блоком виділено питання щодо 

переваг легальної зайнятості та інформація про юридичні аспекти 

працевлаштування. В 2021 році проведено 153 інформаційні семінари із 

загальних питань зайнятості за участю близько 1 895 осіб. 

Спеціалісти міського центру зайнятості щоденно надають безробітним та 

незайнятим громадянам, в тому числі молоді, інформаційні та 

профорієнтаційні послуги, проводять різноманітні групові і масові заходи. 

Так, впродовж січня-вересня 2021 року проведено 133 інформаційних 

семінари із загальних питань зайнятості близько 1 699 осіб, 62 тренінги 

«Техніка пошуку роботи. Підготовка резюме» за участю 640 безробітних, 54 

тренінгів «Підготовка до співбесіди з роботодавцем» за участю 553 осіб, 58 

майстер-класів «Сучасні джерела пошуку вакансій» за участю 674 безробітних 

та інше. Окрім семінарів, в Рівненському міському центрі зайнятості 

проводяться профконсультаційні групові заходи (169 заходів, понад 1740 

учасників) в тому числі 24 тренінги за участю 300 осіб. 

Міський центр зайнятості постійно проводить роботу з навчання, 

перенавчання та підвищення кваліфікації безробітних, в тому числі на 
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замовлення роботодавців за професіями та спеціальностями, що користуються 

попитом на ринку праці. Всього з початку 2021 року навчанням, 

перенавчанням та підвищенням кваліфікації охоплено 571 безробітна особа. 

Професійне навчання безробітних проводиться службою зайнятості з 

урахуванням вимог ринку праці, перспектив розвитку міста Рівного. 

Направлено на навчання протягом 2021 року 451 безробітного. 

Працевлаштовано після закінчення навчання 352 особи. Рівень 

працевлаштування після навчання складає 68,6 %.  

Сталий розвиток 

Муніципальна програма сталого розвитку м. Рівного на 2018–2022 

роки (далі – МПСР, Програма) затверджена рішенням Рівненської міської 

ради від 15.12.2017 № 3711 із змінами та доповненнями. 

Згідно із заходами Програми співфінансуються проєкти капітального 

ремонту від об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), 

житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) та громадських організацій (ГО) 

при навчальних закладах. 

За звітний період до управління економіки міста надійшло 207 листів-

звернень від об’єднань громад з проханням включити їх до заходів МПСР на 

2021 рік, подано 149 проєктних заявок, з яких 65 затверджено до 

співфінансування в тому числі 4 незавершені проєкти 2020 року.  

У ході реалізації проєктів, через об’єктивні причини й на підставі 

звернень громад, було знято з фінансування 4 проєкти та 2 проєкти перенесено 

на 2022 рік. 

Відтак, у 2021 році впроваджувалося 59 проєктів, загальною вартістю 

51 809,9 тис. грн, із наступним розподілом витрат: 

– муніципалітет – 33 931,3 тис. грн;  

– громада – 17 878,6 тис. грн. 

 

Із 59 проєктів 58 профінансовано в повному обсязі та 1 проєкт 

незавершений (отримали кошти І траншу коштів і призупинили роботи). 

Муніципалітет
33.9 млн грн

Громада
17.9 млн грн

Розподіл витрат в рамках МПСР у 2021 році

Муніципалітет Громада
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Загальна сума фінансового внеску муніципалітету в 2021 році склала – 

33 500,3 тис. грн. 

За звітний період громадами житлових об’єднань проводилися наступні 

види робіт: 15 проєктів з ремонту інженерних мереж, 9 проєктів – ремонт 

електромереж, 8 проєктів – ремонт покрівлі, 25 проєктів – ремонт, 

модернізація та заміна ліфтів, 1 проєкт – протипожежні заходи. 

 

Разом з тим, із 58 проєктів, реалізованих у 2021 році, 23 – 

енергоефективні. Загальна вартість яких становить 21 672,8 тис. грн із внеском 

муніципалітету – 12 905,6 тис. грн і внеском громади – 8 767,2 тис. грн. 

 

У рамках впровадження заходів Муніципальної програми сталого 

розвитку м. Рівного проведено ряд інформаційних семінарів, тренінгів для 

керівників об’єднань, функціональних груп, а також постійно здійснювалися 

робочі зустрічі та надавався консультативний супровід щодо подачі звітної 

документації й реалізації затверджених проектів. Для ефективної комунікації з 

керівниками об’єднань створена робоча Viber-група. Усі комунікації з 

інженерні мережі
15

покрівля
8

електромережі
9
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громадами відбувалися з дотриманням карантинних вимог без порушення 

санітарно-протиепідемічних норм. 

Відповідна інформація про хід реалізації Програми розміщувалася на 

офіційних сайтах виконавчого комітету Рівненської міської ради та управління 

економіки міста, а також у соціальній мережі Facebook. 

Природоохоронна діяльність 

Цілі та основні пріоритети розвитку в 2020–2022 роках у галузі охорони 

навколишнього природного середовища: 

– створення умов для розвитку інфраструктури екологічно чистих видів 

транспорту, зокрема громадського; 

– відновлення гідрологічного режиму та зменшення забруднення водних 

об’єктів міста, будівництво каналізаційних мереж, реконструкція міських 

очисних споруд; 

– створення системи безпечного поводження з відходами у складі 

побутових, впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження 

з відходами; 

– збільшення площі зелених насаджень, належне утримання та розвиток 

об’єктів природно-заповідного фонду; 

– підвищення рівня екологічної освіти і виховання населення. 

З метою покращення санітарно-екологічного стану водних об’єктів, 

водоохоронних зон і прибережних смуг, ліквідацію потенційних джерел 

забруднення річки Устя стічними водами, захист від підтоплення міських 

територій, зведення до мінімально можливого рівня несанкціонованих скидів 

неочищених стічних зливових та каналізаційних стоків, управлінням 

економіки міста розроблена та прийнята Програма розчищення і 

впорядкування малих річок та охорони підземних вод від забруднення на 

2020–2025 роки (рішення Рівненської міської ради від 11.02.2021 № 47). 

У 2021 році в рамках Програми науковцями Національного університету 

водного господарства та природокористування розроблено перший етап 

проєктних робіт (техніко-економічне обґрунтування) з відновлення 

сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану приток річки Устя – 

річок Тиннівської та Боярчик. Загальна вартість ТЕО (розроблено на кожний 

об’єкт окремо) становить 98,0 тис. грн. Отримано позитивний висновок 

державної експертизи. 

Обидва ТЕО містять детальне обґрунтування відповідних рішень та 

визначення варіантів і доцільності будівництва об’єктів, розроблені на 

підставі матеріалів топографо-геодезичних, інженерно-геологічних та 

гідрологічних вишукувань, актів обстеження у відповідності із діючими 

будівельними нормами і правилами. 

Технологічна схема запроєктованих рішень відновлення річки Тиннівська 

включає в себе ряд таких заходів: облаштування джерела (витоку річки); 

організація біоплато по типу поверхневого стоку із застосуванням вищої 

водної рослинності; зведення підпірної водопропускної очисної споруди 

(коробчасті габіони) поряд з автодорожнім мостом на вул. Ярослава Гашека; 

зведення технологічного аераційного очисного коридору; організація 

каскадного біоплато; розчистка русла від мулових відкладень механічним 
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способом; кріплення укосу посівом трав; підсипка прибережної території.  

Для річки Боярчик ТЕО передбачає виконання робіт з поліпшення 

технічного стану та благоустрою прибережної зони річки на трьох ділянках з 

прив’язкою до об’єкта та черговість проведення робіт. Проєктними рішеннями 

передбачається: створення біоплато по типу поверхневого стоку з 

використанням вищої водної рослинності та облаштування каскаду з біоплато; 

встановлення підпірної водопропускної гідроочисної споруди із коробчастих 

габіонів поряд з автодорожнім мостом на вул. Степана Бандери; видалення із 

берегової зони мулових відкладень; залуження місць виконання механізованих 

робіт та закладання укосів. 

Позитивні аспекти проєктних рішень: покращення гідрологічного режиму 

і санітарного стану річок Тиннівська та Боярчик; ліквідація ерозійних процесів 

по берегах річок в межах виконання робіт; підвищення рекреаційної 

привабливості територій. 

Одним із джерел фінансування робіт, спрямованих на вирішення 

актуальних екологічних проблем та пріоритетних завдань в галузі охорони 

довкілля, є міський фонд охорони навколишнього природного середовища, 

головним розпорядником якого є управління економіки міста. Кошти мають 

цільове призначення і використовуються на виконання природоохоронних 

заходів, які передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 

17.09.1996 № 1147 «Про затвердження видів діяльності, що належать до 

природоохоронних заходів». 

У зв’язку із створенням Рівненської міської територіальної громади, 

виникла необхідність приведення діючого Положення про міський фонд 

охорони навколишнього природного середовища і Порядку планування та 

фінансування природоохоронних заходів з міського фонду охорони 

навколишнього природного середовища до нових вимог. Рішенням Рівненської 

міської ради від 10.06.2021 № 652 затверджено Положення про фонд охорони 

навколишнього природного середовища Рівненської міської територіальної 

громади і Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з 

фонду охорони навколишнього природного середовища Рівненської міської 

територіальної громади. 

Відповідно до Порядку планування та фінансування природоохоронних 

заходів сформовано Перелік природоохоронних заходів, який фінансується з 

фонду охорони навколишнього природного середовища Рівненської міської 

територіальної громади у 2021 році (5 заходів) на загальну суму 

450,8 тис. грн. 

У звітному році активно здійснювалась діяльність з поширення 

екологічних знань серед населення та заходи з екологічної освіти. У 2021 році 

освоєно 191,0 тис. грн на виконання трьох природоохоронних заходів 

еколого-пропагандистського спрямування, зокрема: 

– за підтримки управління економіки міста впродовж жовтня-грудня 

2021 року Екологічний центр Рівненського міського Палацу дітей та молоді 

спільно із громадською організацією «Сприяння позашкільній освіті та 

соціальному захисту дітей і підлітків Палацу дітей та молоді» реалізував 

заходи проєкту «Освіта для збереження клімату». Вартість проєкту – 
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70,0 тис. грн. Заходи виконувались на базі ПДМ, а також у визначених ЗНО 

(№ 4, 9, 10, 13, 22) та ДНЗ (№ 12, 32, 35) міста Рівного, де сформовано робочі 

групи з числа вчителів, вихователів та учнів. В рамках проєкту проведені такі 

освітні заходи: тренінги, практичні заняття і творчі майстерні, навчання, 

конкурси, екскурсія в Національний природний парк «Дермансько-

Острозький». Природоохоронний ефект від реалізації заходу: підвищення 

громадської активності дітей та молоді у попередженні подальшої зміни 

клімату через створення освітніх середовищ у закладах дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти міста Рівного; формування базових знань та 

особистої відповідальності у дітей та молоді щодо проблеми глобальної зміни 

клімату; 

– розміщено 6 публікацій на актуальні теми з охорони довкілля у 

тижневику «Сім днів» на загальну суму 30,0 тис. грн; 

– проведено інформаційно-просвітницькі заходи із забезпечення 

впровадження збирання ресурсоцінних компонентів твердих побутових 

відходів в загальноосвітніх закладах міста Рівного. З метою підвищення 

обізнаності учнів, практичного навчання і розвитку навичок свідомого 

поводження з відходами в рамках заходу виготовлено 22 навчальні міні-

сортувальні станції для роздільного збору ТПВ. Виконавець заходу – 

Громадська організація «Країна зелених змін». Вартість заходу – 91,0 тис. грн; 

Рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради від 13.04.2021 

№ 31 затверджено Екологічний паспорт. Документ, який містить вичерпні дані 

про місцезнаходження, характеристику міста Рівного та селища Квасилів, 

використання природних та інших ресурсів, вплив на основні компоненти 

довкілля, динаміку розвитку екологічних проблем, систему моніторингу 

навколишнього природного середовища. Актуальність роботи полягає в 

необхідності визначення сучасного стану компонентів довкілля, їх аналізу і 

визначення подальших оптимальних шляхів розвитку системи управління в 

галузі охорони навколишнього природного середовища. 

У 2021 проведено дослідження ресурсного потенціалу Рівненської міської 

територіальної громади у сфері поводження з відходами із залученням 

експертів Центру утилізації відходів GreenAge (м. Київ). Визначено сучасний 

стан, проблеми і перспективи розвитку у даному напрямі. 

Відбулася зустріч експертів з головами ОСББ, на якій обговорювалися 

проблеми та перспективи у сфері поводження з твердими побутовими 

відходами у місті Рівному. За результатами зустрічі розроблено анкету та 

проведено онлайн-опитування 50 голів ОСББ міста Рівного. У результаті 

анкетування встановлено, що більшість ОСББ готові запроваджувати 

сортування в своїх будинках, але водночас не готові платити за вивіз сміття 

більше 25 % від поточної ціни, очікуючи на допомогу в організації 

інфраструктури від підрядної організації та міста. 

Експертами проведено аналіз ситуації із сортуванням і переробкою 

відходів у місті Рівному. Проведено персональні зустрічі з суб’єктами-

утворювачами відходів, сортувальниками, переробниками, виробниками 

обладнання, громадськими діячами тощо. Розроблено рекомендації щодо 

запуску ринку сортування і переробки відходів, а також проєкт комунікаційної 
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стратегії взаємодії виробників та споживачів відходів у Рівненській міській 

територіальній громаді. Також, проводилось дослідження підприємницьких 

ініціатив у сфері виробництва відходів-ресурсів та напрацьовано рекомендації 

щодо створення станцій компостування органічних відходів, ресурсного парку 

(центру) поводження з відходами, залучення нових інструментів для появи 

нових операторів роздільного збору ТПВ на території громади. 

Результати вищевказаних напрацювань увійшли до загального звіту, 

наданого експертами – Дорожньої карти реформи поводження з відходами 

«Рівненська громада без сміття 2030». 

Згідно висновків експертів, першим етапом у впровадженні реформи 

поводження з відходами у Рівненській міській територіальній громаді має 

стати розробка місцевої комплексної програми поводження з твердими 

побутовими відходами. 

Протягом 2021 року відділ екології розглянув та погодив комплексні 

плани роботи підприємств, установ, організацій з питань охорони 

навколишнього природного середовища в кількості 15 од. 

Тарифна політика 

Відділ тарифної політики протягом звітного періоду реалізував у 

Рівненській міській територіальній громаді тарифну політику у сфері 

комунальних послуг: з постачання теплової енергії та поводження з 

побутовими відходами, чим забезпечено ефективне функціонування та 

розвиток ринку у цій сфері. 

Надано економічне обґрунтування та винесено на розгляд виконавчого 

комітету Рівненської міської ради проєкти рішень щодо регулювання 

діяльності: 

 Комунального автотранспортного підприємства 1728 щодо 

встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами 

(вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних відходів і їх захоронення), в 

тому числі розгляд проєкту рішення Рівненської міської ради про погодження 

інвестиційної програми цього підприємства на 2020-2021 роки; 

 ПрАТ «ЕСКО-РІВНЕ» (4 проєкти рішень за результатами проведеного 

коригування розміру витрат на паливо (природний газ), електричну енергію та 

повного перегляду всіх складових структури тарифів на послугу з постачання 

теплової енергії перед початком опалювального сезону 2021-2022 років); 

 ТОВ «Альтернативна теплова компанія», ПП «Рівнетеплосервіс» 

щодо встановлення тарифів на теплову енергію, вироблену на установках з 

використанням альтернативних джерел енергії (3 проєкти рішень); 

 ТОВ «Старт» щодо встановлення тарифів на виробництво теплової 

енергії за допомогою систем автономного опалення. 

У звітному періоді відбулася передача повноважень від Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг до органів місцевого самоврядування щодо регулювання 

діяльності ТОВ «Рівнетеплоенерго». Також відбулося прийняття в комунальну 

власність Рівненської міської територіальної громади комунального 

підприємства «Рівнерайкомуненергія» Рівненської районної ради, затверджено 
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його Статут в новій редакції, згідно з яким Рівненська міська рада є єдиним 

засновником КП «Квасилівтеплоенерго». Відтак відділом тарифної політики 

оперативно забезпечено реалізацію власних повноважень органів місцевого 

самоврядування у галузі цін, про що прийняті рішення виконавчим комітетом 

Рівненської міської ради від 12.10.2021 № 98 «Про встановлення тарифів ТОВ 

«Рівнетеплоенерго» та від 09.11.2021 № 103 «Про встановлення тарифів КП 

«Квасилівтеплоенерго» Рівненської міської ради. 

Постійно здійснювалася співпраця з Державним агентством з 

енергоефективності та енергозбереження України в частині розрахунку 

середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням 

природного газу, для потреб населення, установ та організацій що 

фінансуються з державного чи місцевого бюджету, її транспортування та 

постачання.  

Відділ тарифної політики є розробником Програми відшкодування 

різниці між тарифами на послуги з постачання теплової енергії для 

потреб населення, встановленими уповноваженими органами, на 2021–

2022 роки (рішення Рівненської міської ради від 09.12.2021 № 1699). На 

реалізацію заходів програми у 2021 році теплопостачальним підприємствам 

відшкодовано 29 401,3 тис. грн. 

Питання праці 

З метою попередження виникнення заборгованості із виплати заробітної 

плати у 2021 році спеціалістами відділу з питань праці проводився 

щотижневий моніторинг стану погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати на економічно-активних підприємствах-боржниках 

Рівненської територіальної громади. Внаслідок проведеного моніторингу 

опрацьовано 240 оперативних інформацій по 9 підприємствах-боржниках та 

144 інформації представників органів виконавчої влади (статистики, 

виконавчої служби, національної поліції) щодо стану погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати. Інформація щодо стану виплати 

заробітної плати на економічно активних підприємствах-боржниках, сплати 

страхових внесків до Пенсійного фонду України та обов’язкових платежів до 

бюджетів на державних та комунальних підприємствах міста щотижнево 

надається у департамент економічного розвитку і торгівлі Рівненської 

обласної державної адміністрації.  

Для організації роботи міської комісії з питань праці та заробітної плати, 

вжиття відповідних заходів проведено аналіз інформації Головного управління 

Державної податкової служби по 2 739 підприємствах та Головного 

управління Пенсійного фонду в Рівненській області з 3 821 підприємства, у 

яких розмір середньої заробітної плати працівників становить менше 

мінімального розміру заробітної плати та працівників, які виконували роботи 

за цивільно-правовими договорами.  

З метою захисту прав найманих працівників щодо своєчасної та в 

повному розмірі виплати заробітної плати, дотримання мінімального розміру 

заробітної плати у 2021 році підготовлено матеріали та організовано 

проведення 12 засідань міської комісії з питань праці та заробітної плати. На 

засідання запрошено керівників 9 підприємств з питання виплати заробітної 
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плати та 110 керівників підприємств щодо дотримання мінімального розміру 

заробітної плати.  

Згідно рішення комісії підготовлено та направлено 48 листів керівникам 

підприємств-боржників та в органи державної влади з метою погашення 

заборгованості з виплати заробітної плати. 

За результатами проведеної роботи, станом на 01.12.2021, 3 

підприємства-боржники повністю погасили заборгованість із виплати 

заробітної плати на суму 2 837,2 тис. грн. Заборговану заробітну плату 

виплачено 423 працівникам. 

Основна діяльність 

Управління економіки міста має свій власний інформаційний ресурс – 

офіційний веб-сайт (www.economy.rv.ua). Протягом звітного періоду 

інформація на сайті постійно оновлювалась та удосконалювалась його 

структура.  

З метою досягнення більшої відкритості, прозорості та підзвітності перед 

мешканцями громади розроблено та з січня 2022 року впроваджено нову 

версію інформаційного ресурсу, який повністю модернізований та створений 

новий інтерфейс сторінки. Для зручності користувачів смартфонів 

запрацювала зручна мобільна версія сайту. 

Нова версія веб-сторінки зі зручним доступом до даних детально 

знайомить користувачів з усіма напрямами діяльності Управління, інформує 

про цікаві події, акцентує увагу мешканців громади на найбільш важливу 

інформацію. 

Крім того, в звітному періоді забезпечено адміністрування та наповнення 

акаунтів у соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/economy.rv.ua 

і Instagram https://www.instagram.com/economika.rivne/ . 

 

Упродовж 2021 року працівники Управління, відповідно до власних та 

делегованих повноважень, розглядали звернення, скарги, інформаційні запити 

від фізичних та юридичних осіб та готували пропозиції щодо вирішення 

проблем у встановлені терміни згідно чинного законодавства з питань 

соціально-економічного розвитку, тарифної політики, охорони навколишнього 

природного середовища, реалізації проєктів в рамках цільових програм тощо. 

Забезпечено кваліфікований, об’єктивний і своєчасний розгляд листів 

керівників підприємств, установ та організацій; депутатських звернень та 

запитів; звернень, скарг, пропозицій громадян, запитів на отримання публічної 

інформації. 

Крім того, упродовж 2021 року готувалися відповіді на інформаційні 

запити. Так, працівниками Управління підготовлені відповіді на 42 

інформаційних запити. В тому числі: з питань тарифної політики – 5, 

соціально-економічного розвитку – 15, енергозбереження та 

енергоефективності – 2, охорони навколишнього природного середовища – 3, 

інших питань – 17. 

Належне забезпечення розгляду заяв та звернень громадян, 

інформаційних запитів є гарантією захисту їх конституційних прав і свобод в 

http://www.economy.rv.ua/
https://www.facebook.com/economy.rv.ua
https://www.instagram.com/economika.rivne/
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нашій державі. Тому цьому напрямку роботи в Управлінні приділяється 

особлива увага.  

Спеціалісти Управління економіки міста протягом 2021 року забезпечили 

в повному обсязі виконання самоврядних і делегованих повноважень та інших 

важливих питань, покладених згідно положення про Управління та 

нормативних актів України. 

 

 

Начальник управління 

економіки міста       Володимир ЛИПКО 
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