
 
РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

(38 сесія, 7 скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

12 грудня 2019 року          № 6919 

 

 

Про затвердження Програми 

соціально-економічного розвитку 

міста Рівного на 2020—2022 роки 

 

 

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України", підпункту "а" пункту 1 частини 1 

статті 76 Бюджетного кодексу України, на виконання пункту 3 рішення 

Рівненської міської ради від 22.11.2006 № 317 "Про затвердження 

Стратегічного плану економічного розвитку міста Рівного" (із змінами та 

доповненнями), розпорядження міського голови від 03.09.2019 № 847-р "Про 

розроблення Програми соціально-економічного розвитку міста Рівного на 

2020—2022 роки", на підставі пропозицій, поданих головними 

розпорядниками коштів міського бюджету, підприємствами та організаціями 

міста, Рівненська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму соціально-економічного розвитку міста Рівного 

на 2020—2022 роки (далі — Програма), що додається. 

2. Керівникам управлінь та відділів виконавчого комітету Рівненської 

міської ради, підприємств та установ міста різних форм власності забезпечити 

виконання заходів Програми та надавати Управлінню економіки міста 

інформацію про хід виконання Програми один раз на півріччя до 20 числа 

місяця, що настає за звітним періодом. 

3. Управлінню економіки міста надавати узагальнену інформацію про 

хід виконання Програми постійній комісії з питань економічного розвитку, 

промисловості, інвестицій, підтримки підприємництва та регуляторної 

політики один раз на півріччя: за підсумками І півріччя — до 10 серпня, за 

підсумками звітного року — до 10 лютого. 

4. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Рівненської міської 

ради від 26.02.2015 № 4904 "Про Програму соціально-економічного розвитку 

міста Рівного на 2015—2019 роки" (із змінами та доповненнями). 
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5. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з 

питань економічного розвитку, промисловості, інвестицій, підтримки 

підприємництва та регуляторної політики, постійній комісії з питань бюджету, 

фінансів та управління комунальною власністю і секретарю міської ради 

С. Паладійчуку, а організацію його виконання — заступникам міського голови 

С. Васильчуку, В. Герману, Г. Кульчинській, О. Хмилецькому та керуючому 

справами виконавчого комітету Рівненської міської ради П. Середюку. 

 

 

 
Міський голова        В. Хомко 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Рівненської 

міської ради  

12.12.2019 № 6919 
 

 

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ МІСТА РІВНОГО НА 2020—2022 РОКИ 

 
ВСТУП 

Програма соціально-економічного розвитку міста Рівного на 2020—2022 
роки (далі — Програма) розроблена відповідно до Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 
України”, Бюджетного кодексу України та на виконання розпорядження 

міського голови від 03.09.2019 № 847-р “Про розроблення Програми 

соціально-економічного розвитку міста Рівного на 2020—2022 роки”. 

Програма розроблена з урахуванням завдань і положень таких 
документів: 

1) постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 “Про 

розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального 
розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного 

бюджету”; 

2) постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 “Про 

схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на  
2020—2022 роки”; 

3) розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації 

від 28.11.2014 № 612 “Про Стратегію економічного та соціального розвитку 
Рівненської області на період до 2020 року”; 

4) Стратегічного плану економічного розвитку міста Рівного (рішення 

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

5) прогнозних показників економічного і соціального розвитку 
Рівненської області на 2020—2022 роки, затверджених заступником голови 

Рівненської обласної державної адміністрації 13.09.2019 (лист від 18.09.2019 

№ 01/1001-01-712); 
6) розпорядження міського голови від 03.09.2019 № 847-р “Про 

розроблення Програми соціально-економічного розвитку міста Рівного на 

2020—2022 роки”. 

У Програмі соціально-економічного розвитку міста Рівного узагальнені 
основні напрями розроблених і діючих у місті галузевих програм. 

Програма розроблена на основі пропозицій управлінь та відділів 

виконавчого комітету Рівненської міської ради, підприємств і установ міста з 

використанням аналітичних матеріалів та статистичних даних щодо розвитку 
міста в 2018—2019 роках 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. 
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За кожним напрямом діяльності визначені проблемні питання, 
сформовані цілі та пріоритети розвитку, намічені шляхи розв’язання головних 

проблем міста в 2020—2022 роках. 

Метою Програми є створення умов для економічного зростання та 
вдосконалення механізмів управління містом на засадах ефективності, 

відкритості та прозорості, підтримки розвитку малого та середнього 

підприємництва, підвищення інвестиційної привабливості та формування 

позитивного іміджу міста, сприяння розвитку й підтримки громадських 
ініціатив, забезпечення належного функціонування транспортної та 

комунальної інфраструктури, поліпшення екологічного стану довкілля, 

зниження споживання енергоресурсів та створення комфортних умов для 

проживання в місті. 
У процесі виконання заходів до Програми можуть вноситися зміни та 

доповнення, які затверджуються Рівненською міською радою. 

 
І. ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

МІСТА У 2018 — 2019 РОКАХ 

Бюджетно-фінансова політика 

Бюджетна політика міста ґрунтується на нормах Податкового і 
Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів. У звітному періоді 

робота виконавчих органів міської ради спрямовувалась на забезпечення всіма 

учасниками бюджетного процесу виконання запланованих показників 
надходжень доходів до бюджету міста та вимог податкового законодавства, 

підвищення ефективності, оптимізацію раціонального використання 

бюджетних коштів. 

За січень — вересень 2019 року до бюджету міста надійшло 1 935,0 млн грн 
доходів, з яких 1 864,7 млн грн — до загального фонду та 70,4 млн грн — до 

спеціального фонду. 

Найвагомішим джерелом наповнення міського бюджету залишається 
податок та збір на доходи фізичних осіб, його частка в загальному обсязі 

власних надходжень (без офіційних трансфертів) становить 63,9 %. Другим за 

обсягом джерелом надходжень до загального фонду міського бюджету є 

місцеві податки та збори (їх частка в загальному обсязі надходжень без 
офіційних трансфертів становить 23,7 %). Основним джерелом формування 

місцевих податків і зборів є єдиний податок (66,3 % від усіх місцевих податків 

і зборів). 
Видатки загального фонду бюджету за січень — вересень 2019 року 

проведені в сумі 1 603,2 млн грн, або 94,2 відсотка до плану звітного періоду, 

по спеціальному фонду бюджету — 148,7 млн грн, або 43,7 відсотка до 

уточнених річних призначень. 
У структурі видатків загального фонду 72,1 відсотка (1 155,2 млн грн) 

становлять захищені статті, а саме: заробітна плата з нарахуваннями — 41,3 %, 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 3,4 %, медикаменти та 

харчування — 1,4 %, соціальне забезпечення — 23,1 %, реверсна дотація, 
субвенції іншим бюджетам — 2,9 %. Заробітна плата працівникам установ та 
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організацій, що фінансуються з міського бюджету, виплачена в установлені 
терміни та з недопущенням заборгованості. Спожиті енергоносії оплачені в 

повному обсязі. 

Управління об’єктами комунальної власності 

Провідне місце в структурі матеріальної основи територіальної громади 

міста Рівного займає комунальна власність. Одним із пріоритетних завдань 

подальшого розвитку міста є ефективне використання об’єктів комунального 

майна. 
Станом на 30.09.2019 перелік об’єктів комунальної власності міста 

Рівного налічує 814 одиниць загальною площею 622,8 тис.  м2. Фактично 

передано в оренду та користування 64,6 тис. м2 (488 договорів оренди та 

позички). 
З року в рік збільшуються надходження до міського бюджету від 

орендної плати за користування об’єктами комунальної власності (2018 рік — 

19,0 млн грн, січень — вересень 2019 року — 18,3 млн грн). Приватизовано 
шляхом викупу: впродовж 2018 року — 5 об’єктів комунальної власності, 

впродовж січня — жовтня 2019 року приватизовано шляхом викупу 10 

об’єктів комунальної власності. Від приватизації зазначених об’єктів до 

бюджету надійшло майже 7 млн грн. 

Управління земельними ресурсами 

Загальна площа міста становить 5 824 га, з них: 1 756 га — сільсько-

господарські угіддя, 3 656 га — забудовані землі, 154 га — відкриті заболочені 
землі, 35 га — землі з незначним рослинним покривом, 138 га — землі водного 

фонду, 85 га — ліси та інші лісовкриті площі (в тому числі чагарники). Рівень 

забудови земель м. Рівного становить орієнтовно 62 відсотки. 

З метою створення умов для збільшення надходжень плати за землю до 
бюджету міста, подальшого ефективного механізму регулювання земельних 

відносин у місті Рівному, забезпечення ефективного та раціонального 

використання землі, захисту права власності на землю громадян і юридичних 
осіб Рівненська міська рада прийняла рішення від 17.09.2015 № 5715 “Про 

Регіональну програму розвитку земельних відносин у місті Рівному на  

2016—2025 роки”. 

Станом на 01.10.2019 загальна площа земельних ділянок, що 
перебувають в оренді, становить 256 га. Надходження від оренди земельних 

ділянок за 2018 рік та січень — вересень 2019 року становили 54,97 млн грн та 

40,9 млн грн відповідно. Від продажу землі до міського бюджету надійшло 
19,7 млн грн за 2018 рік, а за січень  — вересень 2019 року — 17,1 млн грн. 

Відповідно до рішення Рівненської міської ради від 22.05.2019 № 6132 

“Про надання дозволу на розроблення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель міста Рівного” в 2019 році розпочато процедуру 
розроблення оновленої нормативної грошової оцінки земель. 
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Надання адміністративних послуг 

Центр надання адміністративних послуг (далі — ЦНАП) у місті Рівному 

функціонує з січня 2016 року. Через ЦНАП надається понад 220 

адміністративних послуг, зокрема у сферах державної реєстрації бізнесу, 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації 

актів цивільного стану, реєстрації місця проживання, паспортних послуг, 

землеустрою, будівництва, торгівлі, громадського харчування, побутового 

обслуговування населення, безпеки праці, екології та природних ресурсів, а 
також адміністративні послуги, що пов’язані з використанням даних 

Державного земельного кадастру. З серпня 2019 року запроваджено надання 

послуг соціального характеру, які створюють умови для отримання 

громадянами комплексу послуг “за принципом єдиного звернення відповідно  
до життєвої ситуації”. 

В приміщенні Центру надання адміністративних послуг у місті Рівному 

надають послуги комунальні підприємства міста Рівного. 
З метою покращення якості та доступності надання адміністративних 

послуг у ЦНАПі впроваджено програмний засіб “ЦНАП-Smart-quality-service” 

— автоматизовану систему, призначену для формування та ведення реєстру 

територіальної громади в електронному вигляді та надання адміністративних 
послуг у сфері реєстрації місця проживання. 

У грудні 2018 року реалізовано соціальний проект — відкриття 

територіального підрозділу Центру надання адміністративних послуг у місті 
Рівному в торговельному комплексі “ЗЛАТА ПЛАЗА”. За вагомий внесок у 

реформуванні системи надання адміністративних послуг та розбудову мережі 

ЦНАП у серпні 2019 року Центр надання адміністративних послуг міста 

Рівного отримав Подяку Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України та Офісу реформ адміністративних послуг. 

Надходження до міського бюджету за надані через Центр надання 

адміністративних послуг адміністративні послуги становлять: 2018 рік — 
13,0 млн грн, січень — вересень 2019 року — 7,6 млн грн. 

Населення 

За даними Головного управління статистики у Рівненській області, 

станом на 01.09.2019 у м. Рівному проживало 245,1 тис. осіб наявного 
населення (за оцінкою). Упродовж січня — серпня 2019 року чисельність 

населення скоротилась на 1 434 особи. Зменшення чисельності населення 

міста відбулося за рахунок міграційного скорочення, яке становило 1 439 осіб, 
тоді як природний приріст становив 5 осіб. На зміну чисельності населення 

міста значно впливають міграційні процеси, від’ємне сальдо яких 

спостерігалося впродовж останніх років. Протягом звітного періоду в 

м. Рівному спостерігалася помітна міграція населення за всіма потоками. 
Загальна рухливість характеризується здебільшого виїздом громадян, про що 

свідчить від’ємне сальдо. 
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Промисловість 

Провідною галуззю матеріального виробництва та відповідно однією з 
основних бюджетоутворювальних галузей у м. Рівному залишається 

промисловість. Підприємства промислового комплексу визначають 

економічний профіль міста та відносяться до найбільших роботодавців та 

великих платників до бюджетів усіх рівнів. 
До найбільших промислових підприємств міста належать: 

ПрАТ “Рівнеазот” (мінеральні добрива та азотні сполуки), 

ТОВ “Високовольтний союз — РЗВА” (електротехнічне обладнання високого, 
середнього та низького класів напруги), ПрАТ “Агроресурс” (опалювальна та 

водонагрівальна техніка власної конструкції під торговими марками “Данко”, 

“Рівнетерм” та “ОК”), МПП НВФ “Продекологія” (обладнання для магнітної 

та електричної сепарації, металодетекції та очистки технічної води), 
ПрАТ “Рівненська фабрика нетканих матеріалів” (неткані полотна для різних 

галузей народного господарства), ТзДВ “Поліссяхліб” (хліб та хлібобулочні 

вироби), ПрАТ “Рівнеборошно” (пшеничне та житнє борошно, висівки), 
ТзОВ “Рівень ЛТД” (виробництво та реалізація пива) тощо. 

Питома вага міста в загальному обсязі реалізованої продукції 

Рівненської області становить 29,0 %. Промисловими підприємствами міста за 

січень — вересень 2019 року реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 
8 985,8 млн грн, що в 1,2 рази більше ніж за січень — вересень 2018 року. 

Більшу частину цього обсягу становить продукція добувної та 

переробної промисловості (53,8 %), в тому числі: виробництво хімічних 
речовин і хімічної продукції (16,5 %), текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (8,3 %), машинобудування, 

крім ремонту і монтажу машин і устаткування (9,5 %), виробництво харчових 

продуктів, напоїв та тютюнових виробів (8,8 %). Постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого повітря складає (44,1 %). 

Мале та середнє підприємництво 

Згідно з Єдиним державним реєстром станом на 01.10.2019 в місті 

обліковують (за мінусом ліквідованих) 27 616 суб’єктів підприємницької 
діяльності, з них 17 160 фізичних та 10 456 юридичних осіб. За січень — 

вересень 2019 року здійснили реєстрацію 1 722 суб’єкти підприємницької 

діяльності, скасували реєстрацію 1 369 суб’єктів підприємницької діяльності. 
За даними Державної податкової інспекції у м. Рівному Головного 

управління Державної податкової служби у Рівненській області, за 9 місяців 

2019 року до зведеного бюджету від діяльності малих підприємств і фізичних 

осіб — підприємців надійшло 1 675,4 млн грн, що становить 77,8 % від 
загальних надходжень. До міського бюджету за аналогічний період 

надходження становили 793,0 млн грн, що в загальному обсязі надходжень 

становить 64,5 %. Зокрема, малими підприємствами до міського бюджету 
сплачено 559,4 млн грн, фізичними особами — підприємцями — 233,6 млн грн. 

З метою підтримки суб’єктів малого підприємництва протягом звітного 

періоду в місті діяла Програма розвитку малого і середнього підприємництва в 
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місті Рівному на 2018—2019 роки. В рамках реалізації Програми для суб’єктів 
підприємництва проведено низку заходів, частина з яких профінансована з 

міського бюджету на загальну суму 234,3 тис. грн, у тому числі: у 2018 році 

освоєно 97,8 тис. грн, у 2019 році — 136,5 тис. грн. 
З метою здешевлення кредитних ресурсів, керуючись Порядком 

використання коштів, передбачених у міському бюджеті на часткову 

компенсацію відсоткових ставок за кредитами банків, що надають на 

реалізацію проєктів суб’єктів малого та середнього підприємництва, двом 
суб’єктам підприємницької діяльності — переможцям конкурсу — на підставі 

рішення конкурсної комісії від 11.06.2019 здійснюється часткова компенсація 

відсотків за кредитами банків для реалізації бізнес-проєктів. Станом на 

01.11.2019 з міського бюджету суб’єктам підприємницької діяльності на 
реалізацію бізнес-проєктів відшкодовано 83,4 тис. грн. 

Енергозбереження та енергоефективність 

На сьогоднішній день в м. Рівному розроблено та впроваджується ряд 
програм, спрямованих на забезпечення сталого енергетичного розвитку міста. 

Так, у липні 2012 року місто Рівне стало підписантом “Угоди мерів” — 

загальноєвропейської ініціативи щодо зменшення на відповідній території до 

2020 року викидів СО2 щонайменше на 20 %, шляхом впровадження Плану дій 
для сталого енергетичного розвитку. 

З метою виконання умов “Угоди мерів” у рамках співпраці з Проектом 

USAID “Муніципальна енергетична реформа в Україні” розроблено План дій 
сталого енергетичного розвитку міста Рівного до 2020 року (далі — План дій), 

який затверджений рішенням Рівненської міської ради від 21.04.2016 № 780 (зі 

змінами). До Плану дій увійшло 60 заходів та проєктів на загальну суму 

1 944,4 млн грн, які реалізуватимуть у таких секторах: муніципальні будівлі 
(бюджетна сфера) та муніципальне обладнання / об’єкти (сфера 

теплопостачання та водопостачання), житловий сектор, транспортний сектор 

(громадський та муніципальний автотранспорт), вуличне освітлення, 
третинний сектор (сектор обслуговування). Реалізація заходів у повному обсязі 

дозволить скоротити викиди СО2 на 132,5 тис. т / рік, що становитиме 20,1 % 

від базового 2010 року. 

За результатами моніторингу виконання Плану дій, на його реалізацію 
залучено 421 млн грн коштів з різних джерел або 24 % від необхідних сум, 

скорочено викиди СО2 на 19,2 тис. т або 18 % від запланованих показників. 

Найближчим часом планується розглянути питання щодо продовження цього 
Плану дій до 2030 року та його корегування, виходячи з умов “Угоди мерів”. 

Разом з тим, з метою підвищення ефективності використання 

енергоресурсів у житловому фонді, підтримки житлових об’єднань у частині 

утримання їхніх будинків у належному стані на умовах співфінансування 
громади та міського бюджету в місті успішно впроваджуються: 

Муніципальна програма сталого розвитку міста Рівного на 2018—2022 

роки (рішення Рівненської міської ради від 15.12.2017 № 3711); 

Програма термомодернізації багатоквартирних будинків м. Рівного на 
2017—2020 роки (рішення Рівненської міської ради від 27.04.2017 № 2685); 
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Програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними 
особами на впровадження енергозберігаючих заходів у місті Рівному, на 

2019—2020 роки (рішення Рівненської міської ради від 06.12.2018 № 5352); 

Програма облаштування багатоквартирних будинків сучасними 
засобами обліку і регулювання води та теплової енергії в місті Рівному на 

2017—2018 роки (строк дії якої продовжено до 2020 року, рішення 

Рівненської міської ради від 04.09.2014 № 4358). 

На сьогодні розроблено проект Програми “Енергодім Рівне”, яка 
націлена на підтримку з міського бюджету об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, що беруть участь у Програмі підтримки 

енергомодернізації багатоквартирних будинків “Енергодім”, затвердженої 

рішенням Наглядової ради Державної установи “Фонд енергоефективності” 
від 16.08.2019, на проведення заходів з підвищення енергоефективності та 

термомодернізації будинків. 

Архітектура 

Протягом останніх років основними цілями розвитку в галузі 

архітектури є сприяння у вирішенні житлово-комунальних проблем міста 

шляхом будівництва нового сучасного житла. Містобудівна діяльність 

здійснюється відповідно до затвердженої містобудівної документації: 
генерального плану міста, плану зонування території міста та детальних планів 

територій. 

За 2018 рік Управління містобудування та архітектури надало 158 
містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, за 9 місяців 

2019 року — 148 містобудівних умов та обмежень забудови земельних 

ділянок. Також за 2018 рік управління видало 155 будівельних паспортів, а за 

9 місяців 2019 року — 110 будівельних паспортів. 
У звітному періоді тривали роботи з ведення містобудівного кадастру 

міста Рівного відповідно до чинного законодавства та державних будівельних 

норм, а також забезпечення проведення містобудівного моніторингу. Крім 
того, тривали роботи з переведення картографічних матеріалів у векторно-

цифрову форму. 

В 2019 році Управління містобудування та архітектури провело 

конкурси на кращі проектні пропозиції з облаштування та реконструкції 
кварталів забудови м. Рівного: 

Всеукраїнський конкурс на кращу проектну пропозицію щодо 

облаштування скверу на розі вулиць Соборної та Петра Дорошенка (сквер 
“на Волі”). За результатами конкурсу професійне журі обрало переможців та 

підготовлено каталог конкурсних робіт; 

Відкритий міжнародний студентський конкурс “Rivne Revital 2019” на 

кращу проектну пропозицію щодо реконструкції кварталу забудови, 
визначення найкращої проектної пропозиції щодо реконструкції кварталу 

забудови в районі вулиць Соборної, В’ячеслава Чорновола, Драгоманова, 

16 Липня. За результатами конкурсу професійне журі обрало переможців. 
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Будівництво 
Впродовж періоду 2018 — І півріччя 2019 року в місті збудовано та 

введено в експлуатацію житла загальною площею 126,6 тис. м2. Питома вага 
міста в загальному обсязі введеної в експлуатацію загальної площі житла по 
Рівненській області становить більше 25 %. 

На сьогодні залучення інвестицій у житлове будівництво залишається 
одним із ключових питань. Забудовниками міста в звітному періоді є: 
Командитне товариство “Рівнеагроенерго і компанія” (м. Рівне), ТОВ “Сігірія” 
(м. Київ), ТОВ “Офісний центр “Висока Вежа” (м. Рівне), Головне управління 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області 
(м. Рівне), Управління капітального будівництва виконавчого комітету 
Рівненської міської ради. 

Житло в місті будують за новими технологіями як за кошти підприємств 
і організацій, так і інвестиційних компаній, фізичних осіб. Споруджуються 
елітні будинки та квартири з великою площею, дворівневим плануванням, 
автономним опаленням. Відтак місто стає не тільки красивим, привабливим, а 
й зручним для проживання та відпочинку. 

Протягом звітного періоду Управління капітального будівництва 
виконавчого комітету Рівненської міської ради завершило виконання 
будівельних робіт на дванадцяти об’єктах та ввело їх в експлуатацію. Це три 
багатоквартирні житлові будинки (загальна площа квартир у яких – 
11,6 тис. м2) на об’єктах: 

будівництво кварталу житлової та громадської забудови на вулицях 
Костромській та Гагаріна у м. Рівному, ІІ черга, ІІІ пусковий комплекс, 
житловий будинок № 7 із загальною площею квартир 2,6 тис. м2; 

будівництво кварталу житлової та громадської забудови на вулицях 
Костромській та Гагаріна у м. Рівному, ІІ черга, ІV пусковий комплекс, 
житловий будинок № 8 загальною площею 2,4 тис. м2; 

будівництво кварталу житлової та громадської забудови на вулицях 
Костромській та Гагаріна у м. Рівному, І черга, І пусковий комплекс, житлові 
будинки (секції А, Б) із загальною площею квартир 6,6 тис. м2. 

Споруджували також 9 об’єктів інфраструктури: 
будівництво напірної каналізації по вул. Прилужній в місті Рівному; 
будівництво самопливного каналізаційного колектора по вул. Хмільній в 

місті Рівному; 
капітальний ремонт частини нежитлових приміщень 1 та 2 поверхів на 

вул. Вербовій, 39 в м. Рівному (утеплення фасадів); 
будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного 

(Інформаційно-телекомунікаційна система “Безпечне місто Рівне”) (І-а черга); 
капітальний ремонт загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів № 18 

Рівненської міської ради (заміна вікон та влаштування утеплення) по 
вул. Карпинського, 15 А у м. Рівному; 

капітальний ремонт загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів № 27 
Рівненської міської ради (заміна вікон та влаштування утеплення) по 
вул. Дубенській, 133 у м. Рівному; 

капітальний ремонт покрівлі нежитлового приміщення на вул. Ніла 
Хасевича, 12 у м. Рівному; 
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будівництво гідротехнічних споруд на озері в парку Молоді, на річці 
Устя (біля стадіону “Авангард”, кафе “La-Riva”) в місті Рівному; 

відновлення системи водообміну декоративних озер в районі вулиць 

Замкової та Драгоманова шляхом будівництва свердловини на рівні 
крейдяного горизонту в районі вул. 24 Серпня в місті Рівному. 

Крім цього, у 2019 році в місті Рівному в житловому комплексі 

“На Щасливому” введено в експлуатацію приватний дошкільний навчальний 

заклад, що на вулиці Чорновола, 91-Х (на 120 місць, забудовник — 
Радченя І. В.). 

Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність. Міжнародне 

співробітництво 

У січні — серпні 2019 року обсяг експорту товарів становив 
63,5 млн дол. США, обсяг імпорту — 82,5 млн дол. США. Порівняно із  

січнем — серпнем 2018 року експорт збільшився на 19,2 %, імпорт скоротився 

на 7,4 %. Негативне сальдо становило 19,0 млн дол. США. Коефіцієнт 
покриття експортом імпорту становив 0,77 (у січні — серпні 2018 року — 0,60). 

Основу товарної структури експорту міста становили продукти 

рослинного походження, деревина і вироби з деревини, продукція хімічної та 

пов’язаних з нею галузей промисловості, машини, обладнання та механізми, 
електротехнічне обладнання. Найвагоміші експортні поставки товарів 

здійснювали до Німеччини, Польщі, Італії, Угорщини, Франції, Чехії, 

Нідерландів. 
Основу товарної структури імпорту міста становили засоби наземного 

транспорту, крім залізничного, машини, обладнання та механізми, 

електротехнічне обладнання, мінеральні продукти. Найбільші імпортні 

надходження товарів були з Німеччини, Польщі, Білорусі, Литви. 
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), 

залучених в економіку міста, станом на 01.07.2019 становив 

71,2 млн дол. США, а в розрахунку на одну особу населення становив 
292,9 дол. США. На підприємствах будівництва зосереджено 44,2 % від 

загального обсягу прямих інвестицій, на промислових підприємствах — 

11,7 %. Іноземні інвестиції (акціонерний капітал) вкладено у 85 підприємств 

міста. Інвестування здійснювали представники 29 країн світу. Найактивніше 
співпрацюють інвестори з Великої Британії, Італії, Нідерландів, Кіпру. 

Проєкти НЕФКО. Співпраця виконавчого комітету Рівненської міської 

ради з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (далі — НЕФКО) 
розпочалася влітку 2015 року. В звітному періоді в місті Рівному в рамках 

реалізації проєкту “Впровадження енергозбереження у трьох школах та 

системи енергоменеджменту в бюджетних установах м. Рівне” проведено 

роботи з упровадження заходів з термомодернізації в загальноосвітніх 
навчальних закладах № 18 та № 27, які профінансовано за рахунок залучених 

коштів НЕФКО та міського бюджету. Загальна вартість проєкту становила 

25,4 млн грн. Результати реалізації проєкту такі: покращення клімату в 

приміщеннях, комфортними стали умови роботи для вчителів, покращились 
матеріально-технічні, санітарні, естетичні умови для перебування учнів та 
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іншого персоналу в школах, відповідно знизились витрати на оплату 
енергоносіїв та видатки з місцевого бюджету на їх оплату.  

З початку 2018 року розпочато роботи з підготовки до впровадження 

спільно з НЕФКО інвестиційного проєкту “Впровадження енергозберігаючих 
технологій у навчальному закладі м. Рівне”. Проєктом передбачено здійснення 

капітального ремонту Рівненського навчально-виховного комплексу 

“Загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів — спеціалізована спортивна школа” 

№ 26 Рівненської міської ради (заміна вікон та влаштування утеплення) на 
вул. Павлюченка, 24 в м. Рівному: утеплення фасадів, утеплення цоколя нижче 

нульової відмітки, заміна вікон та склоблоків, дверей, утеплення покрівлі, 

влаштування гідроізоляції підвального поверху, влаштування 

асфальтобетонної відмостки, заміна вентиляційних решіток у цоколі, 
влаштування металевого пандуса для маломобільних груп населення перед 

головним входом тощо. Загальна вартість проєкту становить 22,0 млн грн. 

Підготовка до реалізації проєкту НЕФКО-3. Вартість проєкту становить 
близько 6 млн євро, є можливість залучення грантових коштів (у розмірі 

близько 30 % від загальної вартості проекту), кредитних коштів НЕФКО та 

коштів міського бюджету. 

Наразі проводять відбір об’єктів, на яких буде впроваджено 
енергоефективні заходи, та збір інформації про споживання енергоносіїв за 

останні три роки, кухонне обладнання та систему освітлення. Проєктом 

передбачено здійснення енергоефективних заходів на об’єктах бюджетної 
сфери: утеплення стін, даху, заміна старих вікон, влаштування відмостки, 

ізоляція підвалу, вдосконалення системи тепловіддачі, реконструкція системи 

опалення, реконструкція системи вентиляції тощо. 

Станом на 01.10.2019 місто Рівне має 11 партнерських міст, з якими 
укладено угоди про партнерство та меморандуми про співпрацю. Міжнародна 

співпраця на теперішньому етапі спрямована не лише на розширення та 

поглиблення вже існуючого співробітництва, але й на активний пошук нових 
потенційних іноземних партнерів. Зокрема, відбувається постійний обмін 

творчими колективами, делегаціями освітян, лікарів, науковців, спортсменів, 

молоді та учнів, обмін офіційними делегаціями. Рівне тісно співпрацює з 

іноземними дипломатичними представництвами в Україні. Про неабиякий 
інтерес до нашого міста з боку іноземних держав та міжнародних структур 

свідчать постійні візити до м. Рівного надзвичайних і повноважних послів, 

консулів та представників міжнародних організацій. 

Транспорт 

Структура міського пасажирського транспорту представлена 

комунальним електротранспортом та автомобільним транспортом приватної 

форми власності. 
Комунальне підприємство “Рівнеелектроавтотранс” Рівненської міської 

ради надає послуги з перевезення пасажирів міським електричним 

транспортом на 12 тролейбусних маршрутах загальною протяжністю 60,8 км. 

Щоденно маршрути міста обслуговує в середньому 64 тролейбуси, з них 15 
тролейбусів пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними 
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можливостями. Середній вік рухомого складу — 24 роки. Протягом останніх 
років у місті відкрито чотири нові соціально важливі маршрути: № 11 

“вул. Енергетиків — Торгові Центри”, № 12 “Мікрорайон Північний — Луцьке 

кільце”, М-4а “Мототрек — Льонокомбінат (через автовокзал)”, М-9а 
“Мототрек — мікрорайон Північний (через автовокзал)”. 

На маршрутній мережі м. Рівного працює 285 одиниць автобусів, які 

обслуговують 25 автобусних маршрутів. Середній вік автобусів — 15 років. У 

місті працює 39 автоперевізників, серед яких 8 приватних підприємств та 
31 фізична особа — підприємець. 

За січень — вересень 2019 року перевезено автомобільним транспортом 

41,6 млн пасажирів, що на 3,8 % менше ніж за січень — вересень 2018 року. 

Послугами тролейбусного транспорту скористалося 28,3 млн пасажирів, що на 
4,2 % більше ніж за січень — вересень 2018 року. 

В рамках реалізації заходів Програми розвитку міського 

електротранспорту міста Рівного на 2016—2020 роки за рахунок коштів 
міського бюджету в сумі 34,6 млн грн у 2018 році придбано 7 сучасних нових 

тролейбусів з низьким рівнем підлоги, обладнаних спеціальними площадками 

для людей з особливими потребами. Проведено реконструкцію контактно-

кабельної мережі, на яку використано 2,2 млн грн. У 2019 році придбано ще 
2 нових тролейбуси на загальну суму 9,6 млн грн, також з міського бюджету 

виділено 1,0 млн грн для реконструкції контактно-кабельної мережі. 

З метою оптимізації наявної транспортної мережі, приведення обсягів 
руху пасажирського транспорту у відповідність із потребами населення у 

перевезеннях у 2019 році затверджено Програму розвитку автомобільного 

транспорту загального користування міста Рівного на 2019—2023 роки, 

заходами якої за рахунок коштів міського бюджету передбачається розробка 
плану сталої міської мобільності та транспортної моделі міста Рівного, а також 

придбання 50 великомістких автобусів, у тому числі пристосованих для 

перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. 
На території громадських та паркових зон міста Рівного, а також на 

окремих зупинках міського пасажирського транспорту організовані та 

підтримуються інформаційні зони з некомутованим доступом до 

інформаційних ресурсів (безкоштовна мережа WI-FI), витрати на ліцензійний 
супровід яких у 2018—2019 роках становлять 90,0 тис. грн на рік. 

Торгівля 

Місто Рівне має досить розвинену мережу підприємств торгівлі, закладів 
ресторанного господарства та побутового обслуговування, а саме: 

268 магазинів з реалізації продовольчих та непродовольчих товарів, 

519 закладів ресторанного господарства, 615 підприємств побутового 

обслуговування, 19 ринків. 
Норматив торговельної площі магазинів на 1 000 жителів у цілому по 

Україні (для міст) — 499 м2, у місті Рівному він фактично становить 968 м2, що 

перевищує норматив на 469 м2. Забезпеченість місцями в закладах 

ресторанного господарства загальнодоступної мережі в місті становить 83,4 
місця при нормативі 45 місць на 1 000 мешканців. 
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У 2019 році в місті відкрито ряд фірмових та спеціалізованих 
підприємств галузі: студія краси — перукарня “Голден лайн” на 

вул. Набережній, 14; заклад швидкого обслуговування “Східна кухня” на 

вул. Міцкевича, 34; магазин “Карапуз” на вул. Романа Шухевича, 2; пральня 
“Фабрика свіжості” на вул. Петра Могили, 28; кафе “Пекарня-кав’ярня 

“Пишний краусан” на вул. Олекси Новака, 50-А; кав’ярня “Приватна пекарня” 

на вул. Вербовій, 44-Б; ресторан “Адалін” на проспекті Миру, 19; гриль-бар 

“Розмарин” на вул. Міцкевича, 7; кафе морозива “Mio gelato” на 
проспекті Миру, 10; ресторан грузинської кухні “Пурі” на вул. Степана 

Бандери, 31, а також ряд інших об’єктів. 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють 

діяльність з роздрібної торгівлі, за І півріччя 2019 року становив 
3 597,5 млн грн, що в порівнянних цінах на 13,4 % більше обсягу відповідного 

періоду 2018 року. Питома вага міста в загальному обсязі роздрібного 

товарообороту по Рівненській області становить 61,8 %. 

Житлове господарство 

Житловий фонд м. Рівного всіх форм власності на початок 2019 року 

становив 4 783,4 тис. м2 загальної площі. Станом на 01.10.2019 в місті 

налічується 1 286 багатоквартирних житлових будинків, серед яких: 675 
будинків, які перебувають на утриманні (обслуговуванні, управлінні) житлово-

комунальних підприємств (ЖКП “Галицьке”, ЖКП “Покровське”) та 

управляючих компаній (ТОВ “Керуюча компанія “Західна”, ТОВ “Управляюча 
компанія “Сонячне”, ТОВ “Управляюча компанія “Чистота і порядок”, 

ТОВ “Управляюча компанія “Житло Сервіс Рівне”, ТОВ “Рівне Дім Сервіс”, 

ТОВ “Спектрум Сервіс”); 575 будинків, у яких зареєстровано об’єднання 

співвласників багатоквартирних будинків; 19 будинків, у яких зареєстровано 
житлово-будівельні кооперативи та обслуговуючі кооперативи; 15 будинків 

відомчого житлового фонду; 2 гуртожитки, в яких зареєстровано громадські 

організації. 
Житловий фонд обладнано централізованим холодним водопостачанням 

(1 286 будинків), централізованим водовідведенням (1 239 будинків), 

централізованим опаленням (827 будинків), індивідуальним (автономним) 

опаленням (459 будинків), централізованим гарячим водопостачанням (354 
будинки). Станом на 01.10.2019 оснащеність житлових будинків з 

централізованим теплопостачанням загальнобудинковими приладами обліку 

споживання теплової енергії становить 100 %. 
У м. Рівному налічується 333 житлових будинки, які обладнані ліфтами, 

загальна кількість пасажирських ліфтів — 1 074. Технічне обслуговування  

та ремонт ліфтів у місті здійснюють 6 спеціалізованих підприємств:  

ТзОВ “Арм-Еко”, ТзОВ “Чорне Море Плюс”, ПрАТ “Рівнеліфт”, МПП “Леда”, 
ПрАТ “Вертика ЛТД”, ТзОВ “Рівнеліфтсервіс”. 

Протягом 2018—2019 років у 70 житлових будинках створені об’єднання 

співвласників багатоквартирних будинків (станом на 01.10.2019 в місті 

налічується 575 ОСББ). 
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Комунальне господарство 

На обслуговуванні та утриманні комунальних підприємств м. Рівного 
перебуває 300,5 км доріг, 19 одиниць транспортних споруд (підземних 

переходів, мостів, шляхопроводів), 29,9 км мереж зливової каналізації, один 

сміттєзвалювальний полігон площею 21,15 га, 9 кладовищ площею 73,96 га, 

287,5 км мереж зовнішнього освітлення. Загальна проща всіх зелених 
насаджень у місті станом на 01.01.2019 становить 563,9 га, в тому числі на 

території міста розташовані 10 парків загальною площею 104,4 га. Одним із 

найбільших парків є парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодер-
жавного значення ім. Т. Г. Шевченка площею 22,8 га. 

Комунальні підприємства м. Рівного постійно виконують значні обсяги 

робіт з ремонту та утримання об’єктів благоустрою міста, дорожньо-мостового 

господарства, засобів безпеки дорожнього руху, мереж зовнішнього 
освітлення, кладовищ, озеленення міста тощо. За 2018 рік на об’єкти 

дорожнього господарства освоєно 93,2 млн грн. У 2019 році на об’єкти 

благоустрою освоєно 136,1 млн грн. За рахунок цих коштів виконували 
поточний ремонт доріг, прибудинкових територій, проїздів. Роботи 

виконували на вулицях Соборній, Київській, В’ячеслава Чорновола, 

Набережній, Степана Бандери, Відінській, Академіка Грушевського, 

Костромській, Павлюченка, Петра Могили та інших. 
На озеленення міста використано відповідно 21,2 млн грн у 2018 році та  

18,2 млн грн за 9 місяців 2019 року. За рахунок цих коштів влаштовано нові 

газони із завезенням ґрунту, в парках, скверах, на вулицях міста висаджено 
декоративні дерева та кущі. Також проведено формувальну та 

омолоджувальну обрізку дерев, виконано роботи з улаштування газонів, 

догляду за зеленими насадженнями і санітарного прибирання зелених зон, 

пішохідних доріжок парків та скверів. 
На утримання мереж зовнішнього освітлення у 2018 році освоєно 

19,4 млн грн, за 9 місяців 2019 року — 13,9 млн грн. Це дозволило виконати 

планово-попереджувальні ремонти шаф управління зовнішнім освітленням 

І-710, замінити аварійні опори, провести обрізку гілля в охоронній зоні мереж 
зовнішнього освітлення, пофарбувати понад 20 металевих паркових опор, 108 

кронштейнів та траверс, замінити понад 15 контурів повторного заземлення на 

ПЛ-04 КВ, проводити своєчасну заміну ламп та освітлювального обладнання, 
усувати пошкодження в мережах. 

На утримання кладовищ, меморіалів, пам’ятних місць, захоронення 

безрідних, поточний ремонт у 2018 році освоєно 7,3 млн грн, за 9 місяців 2019 

року — 6,0 млн грн. За рахунок цих коштів виконували також роботи з косіння 
на кладовищах, покладання вінків, звалювання аварійних дерев, прибирання 

кладовищ від сміття, снігу, опалого листя, вивезення сміття та ремонтні 

роботи. 
КАТП-1728 освоїло відповідно 11,3 млн грн у 2018 році та 

715,0 тис. грн. за 9 місяців 2019 року.  
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Освіта 

З метою створення умов для забезпечення повної загальної середньої 

освіти мережу закладів освіти приведено у відповідність із соціальними 
потребами мешканців міста, вона відповідає сучасним вимогам. У 2018—2019 

навчальному році в місті функціонували 75 закладів освіти, в тому числі 36 

закладів загальної середньої освіти, 36 закладів дошкільної освіти, 2 

позашкільних заклади (Рівненський міський палац дітей та молоді, міський 
центр творчості учнівської молоді), міжшкільний навчально-виробничий 

комбінат. 

Максимальне охоплення дітей дошкільною освітою досягається шляхом 
розширення мережі, ефективного використання наявного організаційного, 

фінансового, кадрового потенціалу дошкільних навчальних закладів. Згідно з 

дорожньою картою розвитку мережі закладів дошкільної освіти 

реорганізовано Навчально-виховний комплекс № 37 в заклад дошкільної 
освіти № 37, що дало можливість збільшити кількість закладів дошкільної 

освіти в місті. Відкриття додаткової групи в закладі дошкільної освіти № 7 

дало змогу забезпечити місцями 30 дітей дошкільного віку і тим самим 

зменшити електронну чергу в заклад. До кінця 2019 року заплановано 
відкрити заклад дошкільної освіти № 17 (5 груп), що дасть можливість 

додатково охопити 150 дітей. 

Відсотки охоплення дітей дошкільними навчальними закладами такі: 
дітей віком від 1 до 6 / 7 років – 81 %, дітей віком від 3 до 6 / 7 років — 95 %, 

дітей 5-річного віку — 99 %. 

У 36 закладах загальної середньої освіти навчалися 28 383 учні, що на 

1 373 учні більше ніж у попередньому навчальному році. У 2018—2019 
навчальному році для 2 056 учнів у 30 закладах загальної середньої освіти 

міста запроваджено профільне вивчення предметів. 4 390 учнів шкіл міста 

поглиблено вивчали навчальні предмети. 
Мережа закладів освіти та класів з інклюзивним навчанням з року в рік 

збільшується. В 2018—2019 навчальному році в 19 закладах сформовано 59 

класів, у яких навчалися 102 учні. Для здійснення супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами введено 23 посади асистента вчителя. 
 Позитивним є те, що в місті випадків відмови в зарахуванні дітей з 

особливими освітніми потребами до навчального закладу не було. Сьогодні 

кожній сім’ї надається право вибору освіти для своєї дитини незалежно від 
того, чи має дитина фізичні або інтелектуальні порушення. 

Значну увагу в місті приділено роботі зі здібними та обдарованими 

учнями. Щорічно в І етапі олімпіад (на рівні школи) беруть участь до 14 тисяч 

дітей. 
Найбільше переможців всеукраїнського рівня підготували у 

Спеціалізованій школі № 15, Рівненській гуманітарній гімназії, Навчально-

виховному комплексі “Колегіум”. 
У 2018—2019 навчальному році слухачами Малої академії наук (МАН) 

зареєстровано 1 082 учні, а в контрольних випробуваннях у системі МАН з 12 

навчальних предметів взяли участь 848 учнів 8––11 класів. 
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За результатами зовнішнього незалежного оцінювання у 2018—2019 
навчальному році місто Рівне посіло 3 місце в Україні. 

Охорона здоров’я 

Медичну допомогу жителям міста надають у 9 міських комунальних 
медичних закладах. З метою впровадження реформування галузі у 2018 році 

всі дев’ять закладів охорони здоров’я міста перетворені в комунальні 

некомерційні підприємства (далі — КНП). Первинна ланка повністю відділена 

від багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги. На 2020 рік планується 
впровадження реформи на вторинному рівні надання медичної допомоги. 

На базі КНП “Центральна міська лікарня” Рівненської міської ради 

впроваджено сучасні технології лікування кістково-м’язової системи та 

серцево-судинної системи. З 02.05.2018 в центральній міській лікарні 
розпочало свою роботу відділення інтервенційної радіології (кардіології) та 

реперфузійної терапії, яке надає невідкладну допомогу хворим на гострий 

коронарний синдром з елевацією сегмента ST в режимі 24 / 7 / 365 (24 години 
на добу, 7 днів на тиждень, протягом року). 

Завдяки урядовій програмі співфінансування з місцевими бюджетами 

для центральної міської лікарні придбано ангіографічне обладнання, 

облаштовано нову рентгенопераційну для надання ургентної допомоги хворим 
на інфаркт міокарда в перші години. В квітні 2019 року спільно з лікарями 

Національного Інституту хірургії та трансплантології ім. О. Шалімова в 

центральній міській лікарні вперше проведено операцію на відкритому 
працюючому серці. Два відділення центральної міської лікарні (відділення 

планової хірургії та відділення ургентної хірургії) отримали статус “Чиста 

лікарня, безпечна для пацієнта”. Запроваджена лабораторно-інформаційна 

система LIS в клініко-діагностичній лабораторії центральної міської лікарні 
дозволяє отримувати пацієнтам результати аналізів за допомогою мережі 

Інтернет. 

В усіх центрах первинної медико-санітарної допомоги міста діє 
електронний запис пацієнта до лікарів первинного рівня надання медичної 

допомоги. Центри допомоги зареєстровані в електронній системі обміну 

медичною інформацією (eHealth). У центрах первинної медико-санітарної 

допомоги (далі — ЦПМСД) міста Рівного 69 лікарів набрали рекомендований 
об’єм пацієнтів на медичне обслуговування та близько 80 % населення міста 

Рівного обрали для себе лікаря. 

Медична інформаційна система, яка впроваджена в ЦПСМД міста, 
забезпечила роботу з електронними амбулаторними картками в тестовому 

режимі на первинному рівні надання медичної допомоги. Згодом, після 

набуття чинності відповідними нормативними документами, в закладах 

охорони здоров’я міста розпочнеться впровадження й інших електронних 
інструментів: е-направлення, е-лікарняний. 



Продовження додатка до рішення Рівненської 
міської ради від 12.12.2019 № 6919 

 

16 

Культура. Туризм 

У м. Рівному збережено базову мережу комунальних закладів культури і 
налагоджено активну співпрацю з творчими об’єднаннями, національно-

культурними товариствами, науковцями. На сьогодні в місті функціонують 

такі комунальні заклади: 3 заклади клубного типу (Рівненський міський Палац 

культури, міський Будинок культури, клуб мікрорайону Новий Двір), 2 дитячі 
музичні школи, 1 дитяча художня школа, 11 комунальних бібліотек (10 філій у 

складі Централізованої бібліотечної системи, міська бібліотека мікрорайону 

Ювілейний). 
На базі закладів культури клубного типу діє 66 аматорських колективів, 

з яких 29 — народні та 15 — зразкові. Міський Будинок культури та міський 

Палац культури стали центрами культурного та мистецького життя міста. В 

мистецьких школах навчаються 2 246 дітей (з яких близько 763 належать до 
пільгових категорій). 

Рівненський зоологічний парк загальнодержавного значення й надалі 

залишається улюбленим місцем сімейного відпочинку, вважається найкращим 
в усьому західному регіоні нашої держави. Тут проводять активну екскурсійну 

роботу, тут розміщено майже 200 видів тварин. Очікується, що в 2019 році 

зоопарк відвідають понад 210 тис. осіб. 

Комунальне підприємство “Міське об’єднання парків культури та 
відпочинку” провело реконструкцію літньої естради, частково облагородило 

територію парку. Парк активно бере участь у реабілітації дітей з особливими 

потребами, близько 2 тисяч таких дітей відвідали парк атракціонів. У 2018 
році наш парк вдруге отримав відзнаку від Всеукраїнської Асоціації парків у 

номінації "Лідер індустрії дозвілля 2018". 

В місті Рівному започаткували та проводять такі міжнародні фестивалі й 

конкурси: міжнародний фольклорний фестиваль “ЕтноРівне”, міжнародний 
етнічний фестиваль “ЛіраФест на Покрову”, міжнародний кінофестиваль 

“Місто Мрії”, міжнародний фестиваль ковальського мистецтва “Металеве 

серце України”, мистецький проект “Рівне. Літо. Музика”, культурно-

мистецький проект “Рівне — місто унікальних подій” тощо. 
З метою підвищення туристичної привабливості м. Рівного в 2018 році 

успішно реалізовано проєкт “Від мамонтів до Рівного. Історичними стежками 

міста”, в ході його реалізації встановили вказівні знаки, інформаційні стенди, 
капітелі. За допомогою мобільного додатка можна вибудувати туристичний 

маршрут. 

З липня 2018 року розпочав свою діяльність туристично-інформаційний 

центр, послугами якого скористались майже 1 000 туристів. 
Управління культури і туризму реалізовує проєкт “Таємничі підземелля 

Рівного. Культурна спадщина, як елемент інтерактивного вивчення історії 

краю”, який фінансує Європейська Комісія в Україні в рамках програми 
“Підтримка громадянського суспільства, органів місцевої влади і прав людини 

в Україні”. Головна мета проєкту — зберегти та популяризувати історію і 

культурну спадщину Рівного, перетворити це на захопливе дійство, через 
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квестову гру залучити до вивчення історії міста якомога більшу кількість його 
жителів, а також привабити більше туристів. 

На місці нещодавно розкопаного підземного міста в парку 

ім. Т. Г. Шевченка постануть дві атракційні квест-кімнати з мультимедійним 
інтерактивним оснащенням. Тут буде атракційний комплекс — не традиційний 

музейний формат, а самодостатня атракція з навчально-розважальним змістом. 

Фінансування заплановано здійснювати за рахунок грантових коштів 

Євросоюзу (орієнтовно 15,2 млн грн) та коштів міського бюджету (орієнтовно 
1,5 млн грн). 

Фізична культура і спорт 

У місті функціонують 13 фізкультурно-спортивних закладів (дитячо-

юнацьких спортивних шкіл), шість із них підпорядковані Управлінню у 
справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради. 

В місті функціонують Комунальний заклад “Стадіон Авангард 

Рівненської міської ради”, Комунальний заклад ”Рівненський міський центр 
фізичного здоров’я населення ”Спорт для всіх” Рівненської міської ради, 

Комунальний заклад “Рівненський міський спортивно-технічний клуб” 

Рівненської міської ради, стадіон з технічних видів спорту “Мототрек” 

Товариства сприяння обороні України та інші. 
Протягом 2018—2019 років у місті забезпечено проведення спортивно-

масових заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту, в тому числі 

участь у змаганнях обласного (Всеукраїнського) рівня. Також забезпечено 
розвиток фізичної культури і спорту за місцем проживання та в місцях 

відпочинку населення шляхом утримання та функціонування Комунального 

закладу “Рівненський міський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для 

всіх”, фахівці якого організовують заходи з фізичної культури з нагоди 
державних свят та пам’ятних дат, заходи серед відпочивальників у місцях 

відпочинку та в літніх пришкільних таборах. Забезпечується проведення 

будівницта нових, капітальні ремонти та утримання наявних спортивних 
майданчиків за місцем проживання та в місцях відпочинку населення. Станом 

на 01.10.2019 в м. Рівному є 39 спортивних майданчиків за місцем 

проживання. Протягом 2018—2019 років збудовано 5 таких майданчиків. 

Гідно представляють наше місто в розіграшах чемпіонатів (кубків) 
України з окремих видів спорту баскетбольний клуб “Рівне” (чоловіча та 

жіноча команди), волейбольна команда “Регіна–МЕГУ–ОШВСМ”, бейсбольна 

та софтбольна команда “Західний вогонь”, футзальна команда 
МФК “Кардинал–Рівне”, футбольна команда Народного клубу “Верес–Рівне”. 

Молодіжна та сімейна політика 

Молодь є активною складовою сучасного суспільства. Незважаючи на 

певні позитивні зміни, які відбуваються в молодіжному середовищі, все ще є 
певні проблеми. В ході економічного і соціального реформування з’явився ряд 

несприятливих факторів, які негативно впливають на становище сімей. 

Передусім це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, 

економіки сімей, сімейного безробіття, виховання дітей у сім’ї та їх навчання. 
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Потребують розв’язання проблеми професійної підготовки, продуктивної 
зайнятості, охорони здоров’я, соціального забезпечення. Для вирішення 

нагальних проблем сім’ї, дітей та молоді в місті діють певні програми: 

Програма підтримки молоді на 2017—2021 роки, Програма підтримки сім’ї та 
демографічного розвитку на 2017—2021 роки, Програма забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків на 2017—2021 роки, Програма протидії 

торгівлі людьми на 2017—2021 роки та інші. 

Станом на 01.10.2019 при Управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту 
виконавчого комітету Рівненської міської ради функціонують 16 підліткових 

клубів за місцем проживання, з них 5 — спортивного напрямку, 11 — 

художньо-естетичного. У підліткових клубах за місцем проживання працюють 

60 штатних працівників. Гуртковою роботою охоплено 2 103 дитини віком від 
6 до 18 років. Основним контингентом вихованців підліткових клубів є діти із 

сімей, члени яких належать до соціально незахищених категорій. Заняття в 

гуртках проводять безкоштовно. 
В 2019 році на базі підліткового клубу “Молодіжний центр” 

(вул. Соборна, 14-А) створено Комунальний заклад “Дитячо-юнацький 

Пластовий центр міста Рівного” (рішення Рівненської міської ради від 

21.02.2019 № 5688). 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

Пріоритетним завданням під час реалізації державної політики у сфері 

соціальної підтримки ветеранів, людей похилого віку та осіб і дітей з 
інвалідністю, осіб з числа учасників антитерористичної операції, операції 

об’єднаних сил (далі — учасники АТО, ООС) і Революції Гідності, членів 

їхніх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС і 

Революції Гідності, реабілітованих та громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, є підвищення рівня їх соціальної захищеності, 

шляхом надання (як доповнення до державного соціального забезпечення) 

додаткових гарантій і допомог для покращення їхнього добробуту та 
соціального самопочуття. Значну роль у вирішенні повсякденних потреб 

мешканців міста Рівного відіграє розвиток системи заходів з надання різних 

видів соціальної допомоги та послуг. 

Головним інструментом у розв’язанні соціальних проблем міста стала 
Комплексна міська соціальна програма “Турбота” на 2016—2020 роки 

(рішення Рівненської міської ради від 20.08.2015 № 5658), завдяки якій 

отримано можливість для оперативного реагування на потреби сьогодення, а 
також досягнено позитивних зрушень на шляху до створення нової якості 

життя рівнян. 

На безпосередню реалізацію заходів програми “Турбота” в 2018 році 

витрачено 5 930,3 тис. грн, а на 2019 рік затверджено кошти в сумі 
7 800,0 тис. грн. Тенденція до збільшення обсягів видатків спостерігається за 

всіма напрямками фінансування програми, зокрема збільшились видатки, 

передбачені на проведення цільових соціальних виплат різним категоріям 

громадян: у 2018 році — 2 728,1 тис. грн, у 2019 році — 4 905,2 тис. грн. У 
першу чергу це пов’язане зі збільшенням сум виплат та впровадженням нових 
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видів, якими охоплюються незахищені верстви населення. Так, з 2018 року 
проводять одноразові виплати в розмірі 10,0 тис. грн для вирішення соціально-

побутових питань ветеранам війни — добровольцям АТО. В 2019 році 

впроваджено проведення щомісячних виплат дітям, які зареєстровані та 
фактично проживають у м. Рівному і батьки яких загинули (пропали безвісти) 

під час безпосередньої участі в АТО, ООС і Революції Гідності чи померли 

внаслідок травм, поранень, контузій, каліцтв, захворювань, одержаних під час 

безпосередньої участі в АТО, ООС і Революції Гідності у період їх 
проведення, в розмірі одного прожиткового мінімуму для дітей відповідного 

віку. 

Крім того, в 2019 році з міського бюджету виділено 100,0 тис. грн на 

придбання допоміжних засобів для особистої рухомості, переміщення та 
підйому для поповнення пункту прокату технічних засобів реабілітації. 

На утримання Центру “Крок”, який надає понад 40 видів послуг з 

комплексної реабілітації 1,9 тис. особам і дітям з інвалідністю, в 2018 році 
витрачено 5 127,5 тис. грн, а також кошти спеціального фонду в сумі 

871,7 тис. грн, за рахунок яких покращено матеріально-технічну базу Центру 

“Крок” та здійснено капітальний ремонт приміщення відділення ранньої 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів Центру “Крок”, розташованого на 
вулиці Соломії Крушельницької, 44 (із заміною системи опалення, каналізації, 

освітлення, підлоги, вікон і дверей тощо). Для забезпечення діяльності Центру 

“Крок” у 2019 році виділено кошти в сумі 5 986,5 тис. грн та кошти 
спеціального фонду в сумі 50,0 тис. грн, за рахунок яких придбано 

обладнання. 

На фінансування діяльності Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного, в якому 1,1 тис. осіб 
отримують понад 30 видів соціальних послуг, у 2018 році виділено 

11 177,6 тис. грн та кошти спеціального фонду в сумі 279,8 тис. грн, за рахунок 

яких придбано побутову та комп’ютерну техніку, проведено капітальний 
ремонт адміністративної будівлі та будівлі медико-соціальної реабілітації, 

розташованих за адресою: вулиця Дубенська, 27/29. Для забезпечення 

діяльності Територіального центру в 2019 році затверджено кошти в сумі 

14 503,0 тис. грн та кошти спеціального фонду в сумі 517,0 тис. грн, які 
спрямовано на продовження проведення капітального ремонту будівель та 

придбання швейної машинки для ремонту взуття. 

Оплата праці 

Головними складовими підвищення добробуту населення є зростання 

середньомісячної заробітної плати та пенсій. Так, середньомісячна заробітна 

плата, нарахована на одного штатного працівника у 2018 році, порівняно з 

2017 роком зросла на 1 204 грн (або на 20,0 %) і становила 7 233 грн. За 
підсумками 2018 року за розміром заробітної плати Рівне посідає четверте 

місце в області після м. Вараша, Здолбунівського та Костопільського районів. 

Середня заробітна плата в місті Рівному є нижчою ніж у середньому по 

Рівненській області та в середньому по Україні. 
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Найвищий рівень середньої заробітної плати за видами економічної 
діяльності — на підприємствах промисловості, фінансової та страхової 

діяльності, сільського господарства, лісового господарства та рибного 

господарства, державного управління та обов’язкового соціального 
страхування. Також порівняно високий рівень заробітної плати — у 

працівників галузей будівництва, транспорту, складського господарства, 

поштової та кур’єрської діяльності. Все ще низьким залишається середній 

рівень заробітної плати працівників у галузі тимчасового розміщування й 
організації харчування. 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у м. Рівному на 

підприємствах, в установах та організаціях у І кварталі 2019 року становила 

7 717 грн, що на 19,4 % більше відповідного періоду 2018 року; за ІІ квартал 
2019 року вона становила 8 511 грн, що на 20,3 % більше відповідного періоду 

2018 року. 

За інформацією Головного управління статистики у Рівненській області, 
станом на 01.10.2019 загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати 

зменшилась у порівнянні з 01.01.2019 на 17 840,3 тис. грн та становила 

6 806,4 тис. грн, у тому числі: працівникам економічно активних підприємств 

— 6 300,7 тис. грн, суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються 
процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом, — 505,7 тис. грн. 

Ринок праці 

Станом на 30.09.2019 чисельність зареєстрованих безробітних становила 

2 078 осіб і до 30.09.2018 зменшилась на 184 особи. Із загальної кількості 

безробітних 66,7 % становили жінки, 35,6 % — молодь у віці до 35 років. 

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної 
служби зайнятості на кінець вересня 2019 року, становила 1 823. 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце на 

кінець серпня 2019 року становило 1 особу. За професійними групами 
найбільший попит на робочу силу спостерігався на кваліфікованих робітників 

з інструментом (30,3 %); працівників сфери торгівлі та послуг (17,9 % від 

загальної кількості заявлених вакансій); робітників з обслуговування, 

експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, 
складання устаткування та машин (18,0 %), а найменший — на кваліфікованих 

робітників сільського та лісового господарства (1,0 %). 

Рівненський міський центр зайнятості у 2018—2019 роках здійснював 
заходи, націлені на забезпечення економіки міста кваліфікованими кадрами, 

сприяння зайнятості населення та розширення сфери застосування праці, 

сприяння зайнятості громадян з числа соціально вразливих категорій, 

підвищення професійної якості працівників, надання соціальних послуг 
незайнятим громадянам та профілактику настання безробіття. 
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ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ НА 2020—2022 РОКИ. РИЗИКИ ПРОГНОЗУ 

В 2020—2022 роках передбачається продовження позитивних тенденцій 

2018—2019 років та їх незначне покращення з урахуванням припущень, що 
враховують вплив зовнішніх і внутрішніх чинників та ризиків. 

Прогноз основних показників економічного і соціального розвитку міста 

Рівного на 2020—2022 роки розроблено відповідно до Закону України “Про 

державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 
розвитку України”, він базується на аналізі розвитку економіки міста у 2018 

році, поточної соціально-економічної ситуації і очікуваннях до кінця 2019 

року. 
Також під час розрахунків враховано основні положення постанови 

Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 “Про схвалення Прогнозу 

економічного і соціального розвитку України на 2020—2022 роки” та ризики, 

пов’язані з цим прогнозом. 
Ризиками прогнозу мікроекономічних показників є: 

1) зниження обсягів надходжень як іноземних, так і внутрішніх 

інвестицій в економіку міста та згортання іноземними компаніями 

інвестиційних планів або перенесення термінів їх реалізації на майбутній 
період; 

2) можливі проблеми з постачанням природного газу (для найбільшого 

підприємства міста — Приватного акціонерного товариства “Рівнеазот” — 
природний газ є сировиною для виробництва мінеральних добрив); 

3) погіршення платоспроможності реального сектору економіки; 

4) суттєве підвищення ціни на природний газ для промислових 

підприємств; 
5) ризик нової хвилі дестабілізації в банківському секторі; 

6) посилення інфляційних процесів; 

7) погіршення кредитної активності комерційних банків, невідновлення 
довгострокового кредитування малого та середнього бізнесу тощо; 

8) погіршення купівельної спроможності населення; 

9) можливе розгортання нової хвилі глобальної фінансово-економічної 

кризи, про яку попереджають ряд міжнародних та вітчизняних експертів; 
10) подальше збільшення міграції населення; 

11) суттєве зростання цін на світових енергетичних ринках. 

 
ІІ. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ. ЦІЛІ ТА ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ 

У 2020—2022 РОКАХ. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ ТА 

ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ У 2020—2022 РОКАХ. 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

1. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІСТА 

1.1. Бюджетно-фінансова політика 

Проблемні питання: 

– законодавче скорочення джерел доходів місцевих бюджетів; 
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– нестабільність законодавства, у тому числі бюджетного та податкового; 
– наявність та зростання податкового боргу перед бюджетом міста; 

– нестабільність розвитку економіки; 

– передача на місцевий рівень додаткових повноважень щодо 
фінансування видатків. 

Цілі та основні пріоритети розвитку в 2020—2022 роках: 

– посилення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування 

та місцевих органів виконавчої влади через державну політику щодо 

фінансового забезпечення місцевих бюджетів; 

– проведення ефективної податково-бюджетної політики на території 
міста. 

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених 

цілей в 2020—2022 роках: 

– прогнозування доходів міського бюджету на основі реальних 

прогнозних показників економічного та соціального розвитку міста з 

урахуванням фактичного рівня відповідних надходжень у минулому та 
поточному роках, досягнення їх відповідності та узгодження на всіх стадіях 

бюджетного процесу; 

– організація своєчасного затвердження, перегляду ставок місцевих 
податків і зборів; 

– збільшення інвестиційної складової частини міського бюджету, 

зокрема шляхом збільшення надходжень до бюджету розвитку; 

– залучення додаткових фінансових ресурсів шляхом здійснення 
місцевих запозичень, у тому числі, від міжнародних фінансових установ;  

– спрямування коштів міського бюджету на надання фінансової 

допомоги та на внески у статутні фонди комунальним підприємствам міста; 
– затвердження видатків бюджету розвитку на відповідний рік окремим 

додатком та фінансування таких видатків з бюджету в межах фактично 

отриманих доходів до бюджету розвитку; 

– забезпечення оптимізації витрат головних розпорядників коштів 
міського бюджету шляхом виключення непріоритетних та неефективних 

витрат, оптимізації штатної чисельності працівників бюджетних установ, що 

фінансуються з бюджету міста; 
– здійснення фінансування окремих заходів і програм, затверджених 

Рівненською міською радою та виконавчим комітетом Рівненської міської 

ради, відповідно до бюджетних призначень та в межах наявного фінансового 

ресурсу (обсяг фінансування з бюджету міста заходів окремих галузевих 
програм, що затверджені Рівненською міською радою, передбачається згідно з 

окремим додатком до рішення Рівненської міської ради про бюджет міста на 

відповідний рік або змінами до нього); 
– забезпечення фінансування з бюджету видатків, пов’язаних з виплатою 

заробітної плати працівникам бюджетної сфери, розрахунками за спожиті 

енергоносії та комунальні послуги, реалізацією соціальних гарантій і 

соціального захисту вразливих верств населення, утриманням і оновленням 
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матеріально-технічної бази закладів бюджетної сфери, комунальних 
підприємств та соціальної інфраструктури; 

– формування резервного фонду щорічно; 

– формування в міському бюджеті коштів на заходи із стабілізації та 
соціально-економічного розвитку території (головний розпорядник коштів — 

Управління бюджету і фінансів) з наступним спрямуванням на поточні і 

капітальні видатки (в разі спрямування на капітальні видатки застосовувати 

механізм передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду 
(бюджету розвитку)); 

– здійснення перерозподілу видатків у процесі виконання бюджету 

міста; 

– приведення доходів і видатків бюджету міста у відповідність зі 
змінами і доповненнями до бюджетної та відомчої класифікації; 

– інформування громадськості про надходження та використання коштів 

міського бюджету шляхом розміщення інформації на сайті Рівненської міської 
ради; 

– залучення громадськості міста до активної співпраці під час реалізації 

проектів Громадського бюджету міста Рівного. 

Очікувані результати: 

– забезпечення формування та прийняття збалансованого бюджету міста;  

– підвищення ефективності використання бюджетних коштів; 
– реалізація на території міста затверджених заходів і програм, 

спрямованих на забезпечення потреб громади; 

– підвищення рівня податкової культури населення; 
– посилення контролю та відповідальності усіх учасників бюджетного 

процесу за дотриманням бюджетного законодавства. 

 

1.2. Управління об’єктами комунальної власності 

Проблемні питання: 

– необхідність забезпечення охорони та утримання в належному стані 

об’єктів комунальної власності, що перебувають на балансі Управління 

комунальною власністю та не передані в оренду, в тому числі об’єктів 
цивільного захисту населення; 

– необхідність покращення інформаційного забезпечення ведення 

реєстру об’єктів комунальної власності. 

Цілі та основні пріоритети розвитку в 2020—2022 роках: 

– забезпечення управління комунальним майном; 

– виконання дохідної частини міського бюджету в частині надходжень 
коштів від приватизації та оренди об’єктів міської комунальної власності; 

– дотримання прозорості процедури передачі в оренду та приватизації 

об’єктів комунальної власності. 
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Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених 

цілей в 2020—2022 роках: 

– проведення інвентаризації майна, що перебуває в комунальній 

власності міста; 

– здійснення обліку комунального майна, забезпечення контролю за 

ефективністю збереження і використання майна, що передане до 
господарського відання структурних підрозділів міської ради та підприємств 

комунальної власності; 

– забезпечення охорони та утримання в належному стані об’єктів 
комунальної власності, що перебувають на балансі Управління комунальною 

власністю та не передані в оренду, в тому числі об’єктів цивільного захисту 

населення; 

– забезпечення прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста об’єктів права державної та інших форм власності; 

– здійснення державної реєстрації права комунальної власності за 

територіальною громадою м. Рівного на об’єкти нерухомого майна; 
– оновлення переліків вільних нежитлових приміщень, які можуть бути 

надані в оренду або продані з аукціону; 

– посилення роботи з погашення заборгованості з орендної плати за 

оренду об’єктів комунальної власності та недопущення її виникнення; 
– спрямування коштів на відновлення комунального майна, яке може 

бути передане в оренду та на цей час не є привабливим для оренди; 

– проведення ремонту об’єктів цивільного захисту (цивільної оборони); 
– спрямування коштів на здійснення оплати послуг з утримання будинку 

та прибудинкової території в порядку, встановленому Законом України “Про 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, щодо нежитлових 

приміщень, які є власністю територіальної громади м. Рівного та не передані в 
оренду. 

 

Кількісні та якісні показники ефективності реалізації завдань 

Інформація про приватизацію об’єктів комунальної власності міста 

Показники 2018 

рік, 
факт 

2019 рік, 

очікуване 

Прогноз 

2020 2021 2022 

Кількість об’єктів, одиниць 5 10 10 10 10 

Загальна площа об’єктів 

комунальної власності, які 

були приватизовані чи 

планується приватизувати, м2 

669,2 1 800,0 700 700 700 

Вартість продажу, тис. грн 2 519,5 4 400,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 
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Інформація про продаж земельних ділянок 

Показники 2018 рік, 

факт 

2019 рік, 

очікуване 
Прогноз 

2020 2021 2022 

Кількість реалізованих 
земельних ділянок, одиниць 

56 46 21 20 20 

у тому числі через аукціони 6 6 3 3 3 

Загальна площа 
реалізованих земельних 

ділянок, га 

19,6 15,0 8,0 8,0 8,0 

у тому числі через аукціони 0,1 1,0 0,5 0,5 0,5 

Надходження від продажу 

земельних ділянок, тис. грн 

19 694,3 22 500,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 

у тому числі через аукціони, 

тис. грн 

144,6 3 285,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Очікувані результати: 

– здійснення ефективного управлінням майном комунальної власності 

територіальної громади міста Рівного. 

 
1.3. Регулювання земельних відносин 

Проблемні питання: 

– необхідність проведення нормативної грошової оцінки земель міста 

Рівного; 

– недосконалість законодавчої та нормативної бази з питань земельних 
відносин, у тому числі щодо важелів впливу та відповідальності за самовільне 

захоплення земельних ділянок, використання не за цільовим призначенням та 

без зареєстрованого відповідно до чинного законодавства права на них; 

– недостатня кількість земельних ділянок, придатних для розподілу між 
військовослужбовцями — учасниками антитерористичної операції та членами 

сімей загиблих військовослужбовців. 

Цілі та основні ключові завдання розвитку у 2020—2022 роках: 

– збільшення надходжень до міського бюджету м. Рівного від плати за 

землю; 
– забезпечення безперешкодної реалізації громадянами, юридичними 

особами та державою права власності на землю. 

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених 

цілей у 2020—2022 роках: 

– проведення інвентаризації земель міста Рівного; 

– проведення нормативної грошової оцінки земель міста Рівного;  
– формування переліку вільних земельних ділянок, які підлягають 

продажу на конкурентних засадах (земельних торгах); 
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– реалізація заходів Регіональної програми розвитку земельних відносин 
у місті Рівному на 2016—2025 роки; 

– забезпечення ефективного використання земельних ділянок, що 

перебувають у комунальній власності, шляхом передачі цих ділянок в оренду 
громадянам та юридичним особам на конкурентних засадах. 

 
Кількісні та якісні показники ефективності реалізації завдань 

Показники 2018 рік, 

факт 

2019 рік, 

очікуване 

Прогноз 

2020 2021 2022 

Загальна площа земельних 

ділянок, що перебувають в 

оренді, га 

251 256 250 252 250 

Кількість укладених 

договорів оренди станом на 
кінець року, одиниць 

1 932 1 940 1 935 1 950 1 935 

Надходження від оренди 
земельних ділянок, тис. грн 

54 966,5 55 000,0 53 066,0 56 261,0 59 608,0 

 

Очікувані результати: 

– збільшення надходжень до бюджету міста від плати за землю; 

– завершення інвентаризації земельного фонду міста в повному обсязі.  
 

1.4. Надання адміністративних послуг 

Проблемні питання: 

– необхідність створення зручних, доступних і комфортних умов для 

отримання громадянами адміністративних послуг; 
– відсутність електронного документообігу як форми забезпечення 

швидкої та ефективної взаємодії між Центром надання адміністративних 

послуг та суб’єктами надання адміністративних послуг; 

– потреба у розширені переліку послуг, які надаються через Центр 
надання адміністративних послуг у місті Рівному. 

Цілі та основні пріоритети розвитку в 2020—2022 роках: 

– забезпечення надання через Центр надання адміністративних послуг 

широкого спектру адміністративних послуг; 

– створення умов для територіальної доступності надання 
адміністративних послуг жителям віддалених мікрорайонів міста; 

– запровадження електронного документообігу між Центром надання 

адміністративних послуг та суб’єктами надання адміністративних послуг; 

– спрощення процедури отримання адміністративних послуг. 
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Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених 

цілей у 2020—2022 роках: 

– впровадження нових видів адміністративних послуг, у тому числі у 

сфері реєстрації транспортних засобів та онлайн послуг; 

– розробка та впровадження програмного засобу для налагодження 

електронного документообігу із суб’єктами надання адміністративних послуг; 
– відкриття територіального підрозділу Центру надання 

адміністративних послуг у мікрорайоні Ювілейний. 

Кількісні та якісні показники ефективності реалізації завдань 

Показники 
2018 рік, 

факт 

2019 рік, 

очікуване 

Прогноз 

2020 2021 2022 

Надходження до 

бюджету міста, тис. грн 

13 015,71 10 709,86 11 100,0 11 350,0 11 350,0 

Кількість наданих 

адміністративних послуг 

368 282 432 756 452 897 468 327 478 891 

Очікувані результати: 

– покращення якості та доступності надання адміністративних послуг 

для громадян та суб’єктів господарювання. 

 
2. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

2.1. Промисловість 

Проблемні питання: 

– зниження попиту на промислову продукцію внаслідок її високої 
собівартості та низької конкурентоспроможності; 

– використання застарілих технологій та значний знос основних засобів;  

– нестача обігових коштів у підприємств; 

– підвищення цін на енергоносії; 
– дефіцит робітничих кадрів, висококваліфікованих фахівців. 

Цілі та основні пріоритети розвитку у 2020—2022 роках: 

– створення умов для збереження економічного потенціалу міста; 

– залучення інвесторів у промисловість міста; 

– переорієнтація на нові ринки збуту продукції; 
– нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, 

розширення її асортименту та підвищення якості, застосування нових 

технологій та адаптація до вимог світових стандартів, комплексної механізації 

та автоматизації трудомістких процесів. 

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених 

цілей у 2020—2022 роках: 

– модернізація, реконструкція, введення нових промислових 

потужностей, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції; 
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– запровадження енергозберігаючих технологій та підготовки 
висококваліфікованих фахівців; 

– зменшення дефіциту висококваліфікованих фахівців шляхом 

підвищення рівня оплати праці та її детінізація; 
– адаптація продукції місцевих товаровиробників до вимог європейських 

стандартів і норм. 

Очікувані результати: 

– створення умов для стабільної роботи промислових підприємств, їх 

технічного переоснащення та зростання обсягів виробництва 

конкурентоспроможної продукції. 
 

2.2. Енергозбереження та енергоефективність 

Проблемні питання: 

– відсутність комплексного підходу до проведення енергоефективних 

заходів у будівлях бюджетної та комунальної сфери міста; 

– недостатні фінансові можливості для проведення комплексної 
термомодернізації будівель бюджетної та житлово-комунальної сфери міста; 

– низький рівень впровадження енергоефективних технологій та 

обладнання; 
– недостатня активність громад у вирішенні власних проблем 

соціального, економічного та екологічного характеру, в покращенні добробуту 

та якості життя, у створенні сталої платформи для ефективного 

господарювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. 

Цілі та основні пріоритети розвитку в 2020—2022 роках: 

– забезпечення скорочення споживання та ефективного використання 
паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері міста та житлово-

комунальному господарстві; 

– скорочення бюджетних витрат на закупівлю енергоресурсів; 
– підвищення культури енергоспоживання мешканцями міста; 

– подальше залучення громад міста до вирішення проблем соціального, 

економічного та екологічного характеру для покращення власного добробуту 

та якості життя. 

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених 

цілей у 2020—2022 роках: 

– реалізація міських програм, спрямованих на впровадження заходів з 

термомодернізації та підвищення енергоефективності будівель бюджетної 

сфери та житлового фонду, з використанням механізмів співфінансування 
бюджетів усіх рівнів та населення; 

– реалізація Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Рівного; 

– забезпечення ефективної роботи системи енергетичного менеджменту 

в бюджетній та комунальній сферах міста; 
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– проведення енергоефективної модернізації житлово-комунальної 
інфраструктури; 

– впровадження новітніх енергоефективних та енергоощадних 

технологій; 
– стимулювання та популяризація енергоощадних заходів; 

– формування в суспільстві свідомого ставлення до енергоощадливості 

та необхідності підвищення енергоефективності; 

– розвиток кадрового потенціалу, підвищення рівня компетентності 
працівників з питань енергозбереження (здобування знань, передача досвіду 

тощо); 

– скорочення поточних видатків міського бюджету за рахунок реалізації 

капітальних проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності, 
встановлення контролю за споживанням енергоносіїв у бюджетній сфері міста; 

– започаткування часткового використання нетрадиційних та 

відновлюваних джерел енергії бюджетною та комунальною сферами міста. 

Очікувані результати: 

– створення ефективної системи управління енергозбереженням, 
моніторингу та контролю за споживанням паливно-енергетичних ресурсів 

об’єктами бюджетної та комунальної сфери; 

– зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів 

установами, організаціями, які утримуються за рахунок місцевого бюджету;  
– проведення модернізації об’єктів комунального господарства, 

впровадження новітніх енергоефективних технологій; 

– зниження собівартості надання житлово-комунальних послуг; 
– підвищення якості надання комунальних послуг, забезпечення потреб 

та комфорту мешканців міста; 

– поліпшення добробуту та якості проживання громадян, активізація 

об’єднань громад для вирішення власних проблем соціально-економічного та 
екологічного характеру і створення сприятливого середовища для сталого 

розвитку м. Рівного. 
 

2.3. Розвиток малого та середнього підприємництва 

Проблемні питання: 

– нормативне регулювання підприємницької діяльності; 

– податковий тиск та складність адміністрування податків; 
– зростання конкуренції на ринку, низький рівень доходів населення; 

– відсутність достатньої кількості кваліфікованого персоналу, трудова 

міграція; 

– нерозвиненість інфраструктури підтримки і розвитку малого 
підприємництва; 

– нерозвиненість механізмів фінансово-кредитної підтримки, 

страхування ризиків малих підприємств; 

– невисокий рівень кваліфікації підприємців, що значно ускладнює 
перспективи інноваційного розвитку. 
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Цілі та основні пріоритети розвитку у 2020—2022 роках: 

– розвиток інноваційної інфраструктури; 
– посилення ринкових позицій підприємництва на міжрегіональному та 

міжнародному рівнях; 

– розширення доступу суб’єктів підприємництва до фінансових ресурсів;  

– популяризація ідей підприємництва та підтримка місцевих виробників; 
– розвиток молодіжного підприємництва та сприяння професійному 

росту кадрів; 

– активізація взаємодії місцевої влади з підприємницькою громадськістю. 

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених 

цілей у 2020—2022 роках: 

– впровадження ефективної регуляторної політики; 

– забезпечення прозорого та стабільного правового середовища; 

– налагодження конструктивного діалогу між владою і бізнесом; 

– розбудова та координація діяльності інфраструктури розвитку бізнесу; 
– розвиток та підтримка інноваційних ідей та стартапів; 

– поглиблення міжрегіонального та міжнародного співробітництва; 

– стимулювання внутрішнього ринку, створення конкурентного 
середовища; 

– підвищення кваліфікації кадрів у сфері підприємницької діяльності; 

– реалізація заходів Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва в місті Рівному на 2020—2021 роки; 
– здешевлення фінансово-кредитних ресурсів; 

– підготовка висококваліфікованих фахівців, створення нових програм 

навчання; 
– зменшення адміністративного тиску контролюючих органів; 

– участь громадськості у прийнятті управлінських рішень з питань 

покращення бізнес-середовища. 

Очікувані результати: 

– скорочення числа безробітних та збільшення кількості нових робочих 

місць; 
– збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності 

суб’єктів підприємництва. 

 
2.4. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність 

Проблемні питання: 

– недостатнє просування інвестиційного потенціалу міста серед 

вітчизняних та закордонних інвесторів; 

– недостатня активність у впровадженні нових форм інвестування, 

зокрема щодо використання інструментів державно-приватного партнерства. 
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Цілі та основні пріоритети розвитку у 2020—2022 роках: 

– активізація роботи щодо залучення додаткових фінансових ресурсів 
для забезпечення участі міста у грантах та проектах; 

– формування привабливого інвестиційного іміджу міста Рівного та 

створення ефективної системи інформаційно-рекламного забезпечення; 

– удосконалення системи обслуговування інвесторів, сприяння в 
процесах проходження ними дозвільно-погоджувальних процедур; 

– активізація транскордонного співробітництва. 

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених 

цілей у 2020—2022 роках: 

– реалізація заходів Інвестиційної програми міста Рівного на 2017—2020 
роки; 

– підтримка реалізації пріоритетних інвестиційних проектів та розвиток 

інфраструктури підтримки інвестиційної діяльності; 

– залучення до співпраці місцевих і міжнародних фондів та програм; 
– підвищення рівня освіченості працівників органів місцевого 

самоврядування щодо вимог оформлення інвестиційних проектів; 

– залучення громад міста до вирішення проблем соціального, 
економічного та екологічного характеру для покращення власного добробуту 

та якості життя. 

Очікувані результати: 

– створення привабливого інвестиційного іміджу міста Рівного в Україні 

та за її межами; 

– залучення технічної допомоги через міжнародні організації та їхні 
програми співробітництва; 

– покращення поінформованості потенційних інвесторів про можливості 

вкладання коштів у місто Рівне; 
– збільшення обсягу інвестицій у реальний сектор економіки. 

 

2.5. Містобудівна та будівельна діяльність. Житлове будівництво 

Проблемні питання: 

обмеженість територіальних ресурсів для розвитку міста, в тому числі 

для розміщення багатоквартирної та садибної житлової забудови; 
відсутність містобудівної документації на реконструкцію районів 

застарілого житлового фонду. 

Цілі та основні пріоритети розвитку у 2020—2022 роках: 

– забезпечення відкритого доступу до містобудівної документації (в 

онлайн режимі); 
– актуалізація та приведення містобудівної документації у відповідність 

із сучасним станом з урахуванням розвитку в перспективі; 

– сприяння у вирішенні житлово-комунальних проблем міста шляхом 

будівництва нового сучасного житла; 
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– наповнення містобудівного кадастру міста Рівного відповідно до 
чинного законодавства та державних будівельних норм; 

– забезпечення проведення містобудівного моніторингу; 

– належне розміщення елементів благоустрою, рекламних засобів, 
тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності; 

– збільшення обсягів будівництва об’єктів житлового, соціально-

культурного та комунального призначення; 

– нарощування обсягів введення в експлуатацію житла та об’єктів 
соціальної сфери; 

– сприяння залученню інвестицій у житлове будівництво; 

– зменшення кількості незавершеного будівництва; 

– сприяння здешевленню вартості будівництва. 

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених 

цілей у 2020—2022 роках: 

– розроблення генерального плану міста Рівного; 

– розроблення історико-архітектурного опорного плану міста; 

– розроблення детальних планів територій міста; 
– розроблення комплексної схеми розташування тимчасових споруд;  

– розроблення схеми планування території приміської зони міста; 

– проведення архітектурних та містобудівних конкурсів; 

– реалізації заходів Програми комплексної забудови застарілого 
житлового фонду міста Рівного на період 2009—2020 років; 

– реалізації заходів Програми створення, розроблення (оновлення) 

містобудівної та іншої документації міста Рівного на 2019—2022 роки; 
– реалізації заходів цільової Програми створення та ведення 

містобудівного кадастру в місті Рівному на 2014—2020 роки; 

– залучення інвестицій у житлове будівництво, в тому числі коштів 

громадян та інвесторів різних форм власності; 
– залучення іноземних інвестицій для реалізації проектів впровадження 

енергозберігаючих технологій; 

– збільшення видатків із бюджетів усіх рівнів на будівництво об'єктів 
соціальної сфери та будівництва житла; 

– розроблення нових проектів розміщення житлового будівництва, в 

тому числі соціального та доступного житла; 

– зменшення вартості будівництва за рахунок удосконалення 
архітектурно-планувальних рішень, застосування ефективних будівельних та 

інженерних систем на основі сучасних енергозберігаючих технологій та 

матеріалів; 
– завершення будівництва важливих для соціального розвитку міста 

об’єктів, а саме: "Реконструкція стадіону “Авангард” на вул. Замковій, 34 у 

м. Рівному", "Добудова незавершеного будівництва приміщення на 

вул. Драгоманова, 7 в м. Рівному під управління праці та соціального захисту 
населення Рівненського міськвиконкому", "Реконструкція з добудовою 

навчально-виховного комплексу “Престиж” на вул. Д. Галицького, 15 у 

м. Рівному" та інші. 
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Очікувані результати: 

– забезпечення ефективного використання територій міста, створення 
комфортного відпочинкового простору в спальних районах міста; 

– формування забудови відповідно до розроблених детальних планів 

територій; 

– створення комфортного середовища для праці та проживання; 
– підвищення рівня забезпечення житлом громадян, вирішення їхніх 

житлових та соціальних проблем; 

– будівництво нових та реконструкція наявних об’єктів соціальної, 
інженерної та транспортної інфраструктури міста; 

– створення якісних умов для навчання дітей, підвищення медичного та 

культурного обслуговування населення. 

 

2.6. Транспорт та інформаційний простір 

Проблемні питання: 

– недосконалість мережі та зношеність рухомого складу громадського 

транспорту; 

– високий рівень автомобілізації; 
– обмежена кількість водіїв автобусів та тролейбусів. 

Цілі та основні пріоритети розвитку у 2020—2022 роках: 

– організація зручного та безпечного перевезення пасажирів міським 

транспортом загального користування; 

– забезпечення пільгового перевезення пасажирів відповідно до чинного 

законодавства; 
– забезпечення населення міста доступом до інформаційного простору; 

– забезпечення інформаційної прозорості діяльності Рівненської міської 

ради та її виконавчого комітету. 

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених 

цілей у 2020—2022 роках: 

– оновлення рухомого складу комунального транспорту за рахунок 

коштів міського бюджету, коштів інвесторів; 

– реконструкція наявних мереж громадського транспорту, впровадження 

динамічної транспортної моделі; 
– впровадження гнучкої системи оплати проїзду в міському 

громадському транспорті; 

– компенсація за пільгові перевезення; 
– реалізація заходів Програми розвитку міського електротранспорту 

Рівного на 2016—2020 роки, Програми розвитку автомобільного транспорту 

загального користування міста Рівного на 2019—2023 роки; 

– подальше вдосконалення схем та графіків руху міського 
пасажирського транспорту; 

– запровадження безготівкового розрахунку у транспорті (електронний 

квиток); 
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– розширення інформаційних зон з некомутованим доступом до 
інформаційних ресурсів; 

– проведення медіа-заходів, постійне наповнення офіційного сайту 

Рівненської міської ради, проведення онлайн трансляцій апаратних нарад, 
засідань виконавчого комітету, співпраця з місцевими теле- та радіоканалами, 

проведення єдиних інформаційних днів. 

Очікувані результати: 

– збільшення кількості оновленого громадського транспорту; 

– покращення якості надання послуг з транспортного обслуговування в 

місті; 
– забезпечення розвитку інформаційного простору в місті. 

 

2.7. Житлово-комунальне господарство 

Проблемні питання: 

– високий ступінь зносу житлового фонду (потребують капітального 

ремонту покрівлі, інженерні мережі), в тому числі ліфтового господарства;  
– недостатній рівень впровадження заходів з термомодернізації в 

житловому фонді, що не дає суттєвої економії в споживанні енергоносіїв; 

– недостатній рівень конкурентного середовища на ринку надання 
послуг з управління багатоквартирними будинками; 

– необхідність реконструкції системи водовідведення міста; 

– необхідність ремонту капітального характеру окремих мостових споруд; 

– рівень зносу основних засобів, що задіяні на утриманні дорожньої 
мережі, становить 70 %; 

– відсутність досконалого сортувального збирання сміття. 

Цілі та основні пріоритети розвитку в 2020—2022 роках: 

– поліпшення технічного стану житлового фонду та ліфтового 

господарства шляхом проведення робіт з їх капітального ремонту; 
– забезпечення належного співфінансування робіт з капітального 

ремонту житлового фонду; 

– забезпечення належного рівня та якості надання послуг з управління 

багатоквартирними будинками; 
– створення умов для конкурентного середовища на ринку послуг з 

управління багатоквартирними будинками; 

– благоустрій міських територій, зокрема зон відпочинку та пішохідних 
зон, парків, скверів; 

– проведення паспортизації доріг, дорожніх споруд, об’єктів озеленення; 

– розвиток мережі міських доріг, забезпечення їх належного санітарного 

стану; 
– проведення заходів щодо покращення організації безпеки дорожнього 

руху; 

– запровадження сортувального збирання сміття; 
– розвиток мережі зовнішнього освітлення; 
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– надання якісних ритуальних послуг населенню, благоустрій 
нововідведених та покращення благоустрою наявних кладовищ; 

– вирішення питання водовідведення з територій підтоплення міста; 

– покращення санітарно-екологічного стану водних об’єктів, 
водоохоронних зон та прибережних смуг; 

– затвердження схеми організації дорожнього руху; 

– створення притулку довічного утримання для бездомних тварин. 

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених 

цілей у 2020—2022 роках: 

– залучення організацій різних форм власності для обслуговування 
житлового фонду; 

– реалізація заходів Програми підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків у місті Рівному на 2019—2021 роки; 

– реалізація проектів та програм з ремонту житлового фонду і ліфтів на 
умовах співфінансування громади та міського бюджету; 

– обладнання багатоквартирних будинків приладами обліку споживання 

гарячої та холодної води; 
– продовження практики створення об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків; 

– реконструкція, капітальний та поточний ремонт доріг; 

– придбання спеціалізованої техніки для покращення санітарно-очисних 
робіт для Комунального Рівненського шляхово-експлуатаційного управління 

автомобільних доріг, забезпечення їх належного стану в зимовий період; 

– благоустрій нововідведеної ділянки кладовища “Нове”, асфальтування 
доріжок на наявних кладовищах, прокладання водопроводу на кладовищі 

“Дубенське”, впорядкування пам’ятних місць; 

– виконання робіт з організації безпеки дорожнього руху (встановлення 

огорож, дорожніх знаків, світлофорних об’єктів тощо); 
– реконструкція об’єктів озеленення; 

– будівництво нових мереж зовнішнього освітлення та реконструкція 

наявних; 
– будівництво нових колекторів зливової каналізації та гідропромивання 

наявних; 

– забезпечення належного санітарного стану доріг та міських територій; 

– благоустрій територій зон відпочинку, парків, скверів;  
– реалізація заходів Програми регулювання чисельності безпритульних 

тварин у місті Рівному. 

Очікувані результати: 

– підвищення рівня та якості надання житлово-комунальних послуг; 

– забезпечення ефективного управління житловим фондом; 
– поліпшення умов проживання мешканців міста; 

– підвищення соціальної активності та самоорганізації громад задля 

ефективного утримання житлового фонду та прибудинкових територій;  

– покращення благоустрою міста Рівного. 
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2.8. Споживчий ринок (торгівля, ресторанне господарство та 

побутове обслуговування) 

Проблемні питання: 

– використання одноразових поліетиленових пакетів у торговій мережі 

міста, що призводить до забруднення навколишнього природного середовища;  

– порушення тиші під час роботи підприємств торгівлі в нічну пору 
доби; 

– недотримання температурних режимів під час реалізації продуктів 

харчування тваринного походження на ринках міста; 

– наявність стихійної, несанкціонованої торгівлі на вулицях міста, 
особливо на вулицях біля ринків. 

Цілі та основні пріоритети розвитку у 2020—2022 роках: 

– сприяння розвитку мережі, особливо спеціалізованих підприємств 

торгівлі та фірмової мережі, закладів ресторанного господарства як 

національної кухні, так і кухні інших країн; 

– сприяння підтримці як місцевого, так і вітчизняного товаровиробника 
шляхом проведення виставок-продажів, ярмарків; 

– сприяння збереженню і розвитку мережі книжкової торгівлі, торгівлі 

пресою та іншими друкованими виданнями; 
– сприяння відкриттю спеціалізованих підприємств ресторанного 

господарства з приготуванням національних страв, франчайзингових і 

незалежних мереж швидкого приготування їжі; 

– сприяння розвитку дрібнороздрібної мережі, особливо у весняно-літній 
період. 

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених 

цілей у 2020—2022 роках: 

– прийняття зареєстрованих у Верховній Раді України законопроектів 

щодо поетапного запровадження скорочення використання та / або обмеження 
використання пластикових пакетів (Рівненська міська рада прийняла рішення 

від 25.07.2019 № 6234 “Про обмеження комерційного використання 

одноразових поліетиленових пакетів у торговій мережі міста Рівного”, яке має 

рекомендаційний характер);  
– дотримання суб’єктами господарювання закладів торгівлі та 

ресторанного господарства законів України “Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення”, “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму”;  

– створення інтерактивної карти розташування закладів торгівлі, 

ресторанного господарства та побутового обслуговування міста Рівного; 

– проведення моніторингу цін на основні продукти харчування в 
торговельних закладах та на продовольчих ринках міста; 

– вдосконалення системи електронного документообігу шляхом 

модернізації комп’ютерної мережі; 
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– проведення реконструкції діючих ринків з метою забезпечення 
холодильним обладнанням місць реалізації продуктів харчування тваринного 

походження; 

– вдосконалення роботи діючих ринків міста шляхом проведення 
реконструкцій, дотримання вимог щодо зонування товарів, недопущення 

несанкціонованої торгівлі за межами діючих ринків тощо; 

– проведення роз’яснювальної роботи серед торгуючих щодо наявності 

вільних місць на діючих ринках, якісна робота правоохоронних органів з 
ліквідації місць стихійної, несанкціонованої торгівлі на вулицях міста. 

Очікувані результати: 

– збільшення обсягу роздрібного товарообороту підприємств; 

– збільшення в обігу питомої ваги асортименту товарів місцевого та 

вітчизняного товаровиробника; 

– збереження і розширення фірмової та спеціалізованої мережі закладів 
торгівлі та ресторанного господарства; 

– збільшення нормативу торговельних площ та місць у закладах 

ресторанного господарства на 1 000 мешканців міста; 
– поступовий та повний перехід на використання в торговельній мережі 

міста біопаперових та біополімерних пакетів; 

– забезпечення населення міста широким спектром якісних послуг через 

розвинену мережу підприємств торгівлі, ресторанного господарства та 
побутового обслуговування. 

 

2.9. Розвиток туризму 

Проблемні питання: 

– необхідність підвищення рівня конкурентоспроможності міста на 
національному та міжнародному туристичному ринках. 

Цілі та основні пріоритети розвитку в 2020—2022 роках: 

– становлення місцевого туристичного продукту на національному та 

міжнародному туристичному ринках; 

– розвиток системи туристичної інформації міста. 

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених 

цілей в 2020—2022 роках: 

– підвищення якості надання туристичних послуг, сприяння роботі 
туристично-інформаційного центру; 

– сприяння створенню нових туристичних продуктів, зокрема “Зеленої 

стежки Рівного”; 
– будівництво скансену на території Басівкутського городища; 

– розробка і виготовлення промоційної поліграфічної та сувенірної 

продукції про місто; 
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– участь у міжнародних і національних туристичних виставках, форумах, 
конференціях, фестивалях, семінарах та представлення туристичного 

потенціалу міста; 

– активізація участі в міжнародних програмах, створення умов для 
забезпечення залучення додаткових донорських коштів у розвиток культурних 

інституцій міста; 

– завершення проекту “Таємничі підземелля Рівного. Культурна 

спадщина як елемент інтерактивного вивчення історії краю”. 

Очікувані результати: 

– формування позитивного туристичного іміджу міста; 
– створення якісного регіонального туристичного продукту. 

 

2.10. Розвиток та підтримка іміджу міста. Міжнародна співпраця 

Проблемні питання: 

– необхідність підвищення рівня міжнародного співробітництва в місті 

Рівному; 
– необхідність популяризації міста Рівного в Україні та за її межами. 

Цілі та основні пріоритети розвитку в 2020—2022 роках: 

– встановлення та поглиблення економічних, соціальних, освітніх, 

культурних, туристичних та інших відносин з іноземними державами; 

– подальше підвищення рівня міжнародного співробітництва в місті 
Рівному, розвиток інвестиційного, культурного, соціального та інших 

напрямків співробітництва міста з адміністративно-територіальними 

одиницями іноземних країн; 

– підвищення рівня поінформованості міжнародного співтовариства про 
місто Рівне, його економічні та інвестиційні можливості, культурні й історичні 

традиції, промоція міста в Україні і за кордоном, позиціонування його як 

туристично-привабливого обласного центру; 
– участь міста в роботі асоціацій, у конкурсах та проектах з метою 

розвитку та підтримки іміджу міста. 

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених 

цілей у 2020—2022 роках: 

– реалізація Міської програми розвитку міжнародної співпраці на  

2019—2021 роки; 
– участь міста Рівного у спеціалізованих міжнародних виставках та 

конференціях; 

– проведення в місті Рівному фестивалів, свят та інших заходів 
місцевого, державного та міжнародного рівнів; 

– міжнародний обмін робочими та офіційними делегаціями, випуск 

інформаційних, презентаційних матеріалів про місто;  
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– участь міста в роботі Асоціації міст України, Асоціації 
“Енергоефективні міста України”, участь у конкурсах з реалізації проектів і 

програм розвитку тощо; 

– підтримка громадських ініціатив; 
– впровадження системи управління якістю в роботі виконавчих органів 

Рівненської міської ради відповідно до міжнародного стандарту 

ISO 9001:2015. 

Очікувані результати: 

– підвищення рівня міжнародного співробітництва в місті для створення 

позитивного міжнародного іміджу Рівного; 
– встановлення нових перспективних зв’язків з адміністративно-

територіальними одиницями іноземних країн. 

 

3. РОЗВИТОК ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

3.1. Охорона здоров’я 

Проблемні питання: 

– необхідність підвищення якості та ефективності первинної медико-
санітарної допомоги; 

– необхідність покращення надання медичних послуг первинного рівня в 

мікрорайонах міста Рівного; 
– відсутність можливості забезпечення на належному медико-

санітарному рівні паліативно-хоспісної допомоги верствам населення, які її 

потребують; 

– недостатній рівень комунікації медичних закладів міста з установами 
освіти, підприємствами, іншими зацікавленими структурами з питань 

організації та надання санітарно-освітньої допомоги населенню. 

Цілі та основні пріоритети розвитку в 2020—2022 роках: 

– надання кваліфікованої медичної допомоги, підвищення якості та 

ефективності медико-санітарної допомоги, забезпечення прав громадян на 
охорону здоров’я; 

– забезпечення лікувально-діагностичної допомоги, спрямованої на 

збереження санітарного благополуччя населення; 

– забезпечення наближення (пішої доступності) місць надання первинної 
медико-санітарної допомоги до жителів міста, віддалених від центрів 

первинної медичної допомоги; 

– покращення надання паліативної та хоспісної допомоги жителям міста; 
посилення профілактичної спрямованості медичної допомоги. 

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених 

цілей у 2020—2022 роках: 

– реформування вторинного рівня надання медичної допомоги, 

оптимізація ліжкового фонду та штатів закладів охорони здоров’я міста, 

створення консультативно-діагностичних відділень (центрів); 
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– забезпечення реалізації заходів з ранньої діагностики та профілактики 
захворювань; 

– відкриття амбулаторій загальної практики сімейної медицини в 

мікрорайонах м. Рівного (Північний, Щасливе тощо); 
– створення та забезпечення на базі Комунального некомерційного 

підприємства “Міська лікарня № 2” Рівненської міської ради паліативно-

хоспісного відділення; 

– підвищення кваліфікації лікарів загальної практики сімейної медицини, 
підвищення якості медичного, профілактичного обслуговування населення 

міста; 

– організація та надання санітарно-освітньої допомоги населенню із 

залученням фахівців зацікавлених структур; 
– впровадження інформаційних технологій у галузі охорони здоров’я 

міста; 

– зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я міста, 
що надають допомогу дитячому та жіночому населенню.  

Очікувані результати: 

– збереження та зміцнення здоров’я населення міста, підвищення якості 

та ефективності первинної медико-санітарної допомоги; 

– забезпечення прав громадян на охорону здоров’я. 

 
3.2. Освіта 

Проблемні питання: 

– недостатня кількість місць у закладах дошкільної освіти (на 100 місць 

припадає 126 дітей-вихованців); 

– недостатня забезпеченість сучасними меблями закладів освіти; 
– зношеність мережі водо- та теплопостачання; 

– навчання в дві зміни. 

Цілі та основні пріоритети розвитку в 2020—2022 роках: 

– розширення мережі закладів дошкільної освіти; 

– продовження роботи щодо створення освітнього простору в початковій 

школі (вимоги концепції нової української школи); 
– підвищення якості системи управління закладами освіти (конкурсний 

відбір директорів закладів); 

– створення умов для якісного доступу до використання інформаційно-
комунікаційних технологій; 

– покращення функціонування елементів системи національно-

патріотичного виховання як необхідність консолідації та розвитку суспільства;  

– реформування освітньої галузі згідно із законодавчою та нормативно-
правовою базами; 

– оновлення змісту освіти на основі національних традицій, світового 

досвіду та принципів сталого розвитку; 
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– сприяння відкриттю дошкільних закладів різних типів і форм власності 
шляхом здійснення консультативно-методичної роботи. 

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених 

цілей у 2020—2022 роках: 

– відновлення функціонування закладу дошкільної освіти № 26; 

– реорганізація навчально-виховного комплексу № 1 у заклад дошкільної 
освіти № 1; 

– продовження проведення конкурсів щодо відбору директорів 

навчально-виховних комплексів № № 14, 19, загальноосвітніх шкіл 

№ № 8, 11, 16, 18, 22, 25, Рівненського навчально-реабілітаційного центру 
“Особлива дитина”; 

– організація роботи Центру дистанційної освіти на базі Рівненської 

загальноосвітньої школи № 1 ім. В. Короленка; 

– забезпечення умов для організації навчання дітей та підлітків через 
доступні форми здобуття освіти: сімейну (домашню), педагогічний патронаж, 

екстернат; 

– сприяння зміцненню навчально-матеріальної бази в закладах освіти, в 
яких впроваджують такі науково-педагогічні проекти: Інтелект України, 

“Росток”, Система розвивального навчання; 

– створення міжшкільного ресурсного Центру з національно-

патріотичного виховання; 
– створення координаційної ради з питань національно-патріотичного 

виховання як дорадчого органу при виконавчому комітеті Рівненської міської 

ради; 
– забезпечення кабінетів фізики, хімії, біології, географії, математики 

необхідним обладнанням, придбання комп’ютерної техніки та програмного 

забезпечення для кабінетів інформатики; 

– забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасними шкільними 
меблями; 

– сприяння розвитку мережі закладів загальної середньої освіти з 

інклюзивним навчанням; 
– організація заходів для обдарованих дітей “Рівненські таланти”; 

– впровадження заходів з енергозбереження в освітніх закладах міста. 

Очікувані результати: 

– збільшення кількості місць у дошкільних навчальних закладах міста; 

– подальше покращення матеріально-технічної бази закладів освіти; 

– оптимізація мережі закладів дошкільної, загальної середньої та 
позашкільної освіти; 

– забезпечення інклюзивним навчанням та рівним доступом до освіти 

дітей з особливими освітніми потребами; 
– покращення матеріально-технічного оснащення навчальних кабінетів; 

– підвищення енергоефективності закладів освіти. 
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3.3. Культура. Охорона та примноження культурної спадщини 

Проблемні питання: 

– недостатні промоція та просування культурного потенціалу міста в 
Україні та за кордоном; 

– недостатньо розвинуті недержавний сектор та культурні індустрії; 

– невідповідність наявних людських та матеріальних ресурсів і 
обладнання сучасним вимогам; 

– недостатні видатки на утримання та розвиток закладів культури. 

Цілі та основні пріоритети розвитку в 2020—2022 роках: 

– модернізація закладів культури, підвищення якості культурних послуг;  

– забезпечення охорони, утримання, збереження та популяризації 

культурної спадщини, розвиток народних ремесел; 
– активізація соціокультурної діяльності в мікрорайонах міста; 

– забезпечення комплексного розвитку інформаційних ресурсів та 

технологій; 

– створення якісних конкурентоспроможних культурних продуктів, 
розвиток культурних індустрій; 

– активізація міжнародного культурного співробітництва; 

– промоція культурного потенціалу міста Рівного; 
– активізація співпраці з громадськими осередками культури, підтримка 

творчих ініціатив; 

– забезпечення діяльності закладів початкової спеціалізованої 

мистецької освіти, доступності для дітей та інших верств населення; 
– збереження та відтворення об’єктів культурної спадщини: 

паспортизація, забезпечення утримання, збереження та популяризація 

культурної спадщини, розвиток народних ремесел. 

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених 

цілей у 2020—2022 роках: 

– впровадження нових моделей функціонування культурних інституцій 

відповідно до потреб громади, забезпечення їх модернізації, осучаснення, в 

тому числі створення музею міста Рівного; 

– проведення свят мікрорайонів, вулиць, інших творчих заходів; 
– модернізація читацьких залів бібліотек-філій централізованої 

бібліотечної системи, а також бібліотеки мікрорайону Ювілейний із 

перетворенням їх на громадські простори; 
– сприяння реалізації заходів Всеукраїнських та міжнародних програм і 

проектів, у тому числі Українського культурного фонду; 

– покращення менеджменту культури; 

– підвищення ефективності використання наявного культурного 
потенціалу; 

– забезпечення розвитку мистецької освіти шляхом затвердження нової 

редакції статутів відповідно до Положення про мистецьку школу, а також 
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реалізації заходів із впровадження Закону України “Про освіту” (щодо 
реформи організації навчання в мистецьких школах); 

– реалізація заходів у сфері охорони культурної спадщини, в тому числі 

проведення заходів з музеєфікації цегляних кладок на місці виявлених решток 
Рівненського замку; 

– здійснення моніторингу об’єктів (пам’яток) культурної спадщини, їх 

інвентаризація, паспортизація та утримання. 

Очікувані результати: 

– створення рівних умов для вільного доступу членів громади до 

культурних процесів; 
– відродження, збереження та примноження національної культурної 

спадщини, популяризація аматорської творчості, забезпечення конституційних 

прав населення на доступ до культурних цінностей, розвиток початкової 

мистецької освіти; 
– покращення матеріально-технічної бази галузі; 

– підвищення якості надання культурних послуг, сприяння розвитку 

культурних індустрій. 
 

3.4. Молодіжна та сімейна політика 

Проблемні питання: 

– низький рівень соціальної активності молоді в суспільно-політичній та 

соціально-економічній діяльності; 

– низький рівень патріотизму, духовності та моралі, знижений інтерес 
молоді до літератури, мистецтва, культурної спадщини, раціоналістично-

споживацьке ставлення молоді до життєвих цінностей; 

– соціально негативні явища в молодіжному середовищі, поширення 
шкідливих звичок, соціально небезпечних захворювань, розладів психіки та 

поведінки через вживання психоактивних речовин (наркологічні розлади), 

скоєння злочинів; 

– наявність домашнього насильства та торгівлі людьми; 
– необхідність забезпечення процесу деінституціалізації дітей і розвитку 

сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування (створення патронатних та прийомних сімей, дитячих будинків 
сімейного типу); 

– необхідність удосконалення системи соціальної роботи із сім’ями, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. 

Цілі та основні пріоритети розвитку в 2020—2022 роках: 

– національно-патріотичне виховання, формування громадянської 

позиції, духовності, моральності, здорового способу життя, загальнолюдських 
цінностей у дітей та молоді; 

– створення умов для формування лідерських якостей, правової 

культури, культури дозвілля серед підростаючого покоління; 
– створення молодіжного центру в місті Рівному; 
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– забезпечення функціонування мережі підліткових клубів за місцем 
проживання; 

– створення та розповсюдження соціальної реклами з питань сім’ї, 

ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання і протидії 
домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми; 

– надання соціально-правової допомоги дітям і сім’ям, що перебувають у 

складних життєвих обставинах, з метою профілактики соціального сирітства;  

– створення умов для реалізації права кожної дитини-сироти та дитини, 
позбавленої батьківського піклування, на виховання в сім’ї; 

– захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа, забезпечення дітей цієї категорії житлом. 

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених 

цілей у 2020—2022 роках: 

– проведення в сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання 
інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на формування стандартів 

позитивної поведінки, здорового способу життя; 

– організація та проведення мистецьких, культурологічних та інших 
заходів, інтелектуальних ігор, фестивалів, конкурсів із залученням 

громадських організацій, підліткових клубів за місцем проживання, а також 

органів студентського та учнівського самоврядування; 

– оздоровлення та організація відпочинку дітей із сімей, які належать до 
соціально незахищених верств населення; 

– реалізація міських програм підтримки молоді, розвитку пластового 

руху, військово-патріотичного виховання молоді та організації підготовки 
громадян міста Рівного до призову і до служби у Збройних Силах України, 

відпочинку та оздоровлення дітей, підтримки сім’ї та демографічного 

розвитку, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії 

торгівлі людьми, соціально-правового захисту дітей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб із їх числа тощо; 

– покращення якості соціальних послуг сім’ям і дітям, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, дітям, позбавленим батьківського піклування; 

– забезпечення доступу мешканців міста до об’єктивної інформації з 

питань усиновлення, опіки та піклування, створення патронатних і прийомних 

сімей, дитячих будинків сімейного типу; 
– придбання житла для потреб дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб із їх числа. 

Очікувані результати: 

– удосконалення системи роботи з різними категоріями дітей та сімей; 

– покращення якості надання послуг сім’ям, дітям та молоді; 
– підвищення престижу сім’ї та посилення сімейних орієнтацій 

населення; 

– збільшення кількості дітей, залучених у підліткові клуби за місцем 

проживання; 
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– збільшення кількості оздоровлених дітей із сімей з числа соціально 
незахищених верств населення; 

– підвищення рівня відповідальності батьків за утримання, виховання та 

розвиток дітей, їхнє життя та здоров’я; 
– забезпечення спрямування зусиль органів місцевого самоврядування, 

громадськості на підвищення ефективності проведення державної політики у 

сфері забезпечення ґендерної рівності; 

– підвищення рівня інформованості населення про проблеми, що 
постають унаслідок торгівлі людьми, усвідомлення цих проблем і як результат 

— зменшення кількості людей, що стають жертвами цього злочину;  

– підвищення рівня громадської активності, морально-етичних засад, 

зміцнення патріотичних настроїв у свідомості молодих людей; 
– зменшення кількості дітей, позбавлених батьківського піклування 

(соціальне сирітство), та дітей, охоплених інституційними формами 

виховання; 
– влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, в патронатні сім’ї, сім’ї опікунів, прийомні сім’ї, дитячі будинки 

сімейного типу; 

– забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб із їх числа. 

 

3.5. Фізична культура і спорт 

Проблемні питання: 

– морально та фізично застаріла і недостатня матеріально-технічна база; 
– недостатність фахових кадрів, у зв’язку з недостатнім рівнем 

заробітної плати. 

Цілі та основні пріоритети розвитку в 2020—2022 роках: 

– модернізація наявної матеріально-технічної бази; 

– розвиток спортивної інфраструктури в житлових районах міста; 

– створення необхідних умов для тренування й виступів провідним 
спортсменам, командам міста Рівного та для роботи тренерів; 

– проведення спортивно-масових заходів, забезпечення участі 

спортсменів і команд у змаганнях обласного та Всеукраїнського рівнів. 

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених 

цілей у 2020—2022 роках: 

– оновлення інвентарю та обладнання для дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл; 

– проведення реконструкції стадіону “Авангард” та інших спортивних 

споруд міста, будівництво нових (у тому числі палацу спорту) шляхом 
кооперації коштів місцевого й обласного бюджетів та коштів інвестора;  

– збільшення фінансування галузі “Фізична культура та спорт” з 

місцевого бюджету; 
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– забезпечення будівництва мультифункціональних спортивних 
майданчиків за місцем проживання та в місцях відпочинку населення.  

Очікувані результати: 

– збільшення кількості спортивних споруд у місті Рівному та їх 

оновлення, відповідність сучасним вимогам (спортивних майданчиків за 

місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення); 
– збільшення кількості громадян, залучених до занять фізичною 

культурою та масовим спортом, залучення дітей і молоді до занять спортом на 

базах дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів міста; 

– зменшення кількості хвороб серед населення внаслідок проведення 
регулярних занять фізичною культурою та спортом; 

– покращення спортивних результатів спортсменів м. Рівного на 

змаганнях усіх рівнів. 

 
3.6. Соціальний захист та соціальне забезпечення 

Проблемні питання: 

– зростання кількості людей старшого віку, які потребують сторонньої 

допомоги, догляду і нагляду; 

– необхідність підтримки громадян, які потрапили в скрутні життєві 
ситуації, та надання їм матеріальної, психологічної допомоги; 

– відсутність центру надання послуг соціального характеру у форматі 

“Прозорий офіс”, в якому мешканці мали б можливість вирішити всі питання 

соціального характеру: оформлення пільг, допомог та соціальних послуг. 

Цілі та основні пріоритети розвитку в 2020—2022 роках: 

– вивчення потреб і проблем осіб і дітей з інвалідністю; ветеранів війни і 
праці; громадян старшого покоління; реабілітованих та громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення 

зазначених заходів, і учасників Революції Гідності та членів їхніх сімей, а 
також членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС і Революції 

Гідності; 

– удосконалення системи заходів з надання різних видів соціальної 

допомоги та надання соціальних і реабілітаційних послуг;  
– координація дій щодо соціального партнерства з громадськими 

організаціями ветеранів і осіб з інвалідністю, яка спрямована на забезпечення 

потреб та вирішення проблем мешканців міста Рівного. 
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Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених 

цілей у 2020—2022 роках: 

– надання додаткових соціальних гарантій соціально вразливим групам 

населення з числа ветеранів війни та праці, осіб і дітей з інвалідністю, 

громадян старшого покоління, реабілітованих та громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників АТО, ООС і Революції 
гідності та членів їхніх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих) 

учасників АТО, ООС і Революції Гідності для зміцнення їхнього становища, 

підвищення їхньої соціальної захищеності; 
– посилення орієнтації на адресність під час надання матеріальної, 

натуральної та гуманітарної допомоги соціально вразливим групам населення 

міста Рівного для забезпечення їхнього добробуту та створення нової якості 

життя для кожної особи; 
– удосконалення системи надання соціальних і реабілітаційних послуг у 

Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) м. Рівного і Рівненському міському центрі комплексної реабілітації 
осіб і дітей з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату “Крок” та 

підвищення якості їх надання; 

– добудова незавершеного будівництва приміщення на 

вул. Драгоманова, 7 у м. Рівному для Управління праці та соціального захисту 
населення з метою створення Центру надання послуг соціального характеру у 

форматі “Прозорий офіс”; 

– створення сприятливих умов для діяльності громадських організацій 
ветеранів і осіб з інвалідністю, надання їм фінансової підтримки на реалізацію 

проектів, які відповідають напрямкам і завданням, визначеним як пріоритетні 

для міста Рівного, та для здійснення їхньої статутної діяльності; 

– здійснення заходів щодо підвищення рівня інформування населення з 
питань соціального захисту та надання консультаційно-правової допомоги. 

Завдяки реалізації зазначених напрямків і здійсненню конкретних 

заходів, спрямованих на задоволення інтересів і повсякденних потреб 

мешканців міста Рівного, буде досягнуто забезпечення права кожного на 
достатній рівень життя, що значною мірою підвищить рівень позитивного 

ставлення до влади міста та зміцнення довіри до неї. 

Очікувані результати: 

– охоплення максимальної кількості осіб, які потребують підтримки 

держави та місцевої влади; 
– закріплення встановлених партнерських відносин між владою та 

громадськістю; 

– покращення стану надання соціальних і реабілітаційних послуг.  

 
3.7. Ринок праці та зайнятість населення 

Проблемні питання: 

– потреба у кваліфікованих працівниках робітничих професій; 
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– незбалансованість попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці, 
деформація у структурі ринку праці, зокрема його професійно-кваліфікаційної 

та освітньо-кваліфікаційної складових; 

– проблема працевлаштування молоді, особливо випускників вищих 
навчальних закладів. 

Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку в 2020—2022 

роках: 

– зменшення диспропорції між попитом та пропозицією робочої сили, 

забезпечення роботодавців кваліфікованими кадрами; 

– сприяння створенню нових робочих місць, підтримка розвитку 
підприємництва, сприяння легалізації робочих місць; 

– вирішення проблеми збереження робочих місць, що запобігатиме 

виникненню соціальної напруги на ринку праці міста. 

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених 

цілей у 2020—2022 роках: 

– співпраця служби зайнятості та роботодавців щодо формування попиту 
на робочу силу; 

– розширення співпраці з роботодавцями; 

– сприяння безробітним у започаткуванні власної справи, консультування 
безробітних щодо самостійної зайнятості, навчання безробітних основам 

підприємницької діяльності, надання правової, фінансової та організаційної 

підтримки під час започаткування ними власної справи; 

– проведення навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 
безробітних, у тому числі на замовлення роботодавців, за професіями та 

спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці; 

– продовження активної роботи щодо залучення безробітних громадян 
до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру; 

– здійснення виплат компенсації фактичних витрат роботодавця на 

сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування за працевлаштування осіб, яким надано статус безробітного, на 
нові робочі місця; 

– сприяння підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці 

громадян, старших за 45 років, шляхом отримання ваучера на навчання; 
– підвищення конкурентоспроможності молоді та інших вразливих 

верств населення; 

– сприяння працевлаштуванню громадян, які потребують соціального 

захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці; 
– співпраця служби зайнятості з громадськими організаціями, 

роботодавцями та місцевими органами влади щодо забезпечення 

працевлаштування незайнятих громадян, які потребують соціального захисту;  
– забезпечення функціонування спеціалізованого банку вакансій робочих 

місць для працевлаштування осіб з інвалідністю; 

– реалізація на території міста заходів обласної та міської програм 

зайнятості населення. 
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Очікувані результати: 

– забезпечення соціального захисту безробітних та працюючих 
громадян, стабілізація ринку праці; 

– підвищення професійної компетенції робочої сили; 

– працевлаштування за сприянням Рівненського міського центру 

зайнятості незайнятих громадян; 
– збільшення рівня та умов зайнятості громадян; 

– створення нових робочих місць шляхом працевлаштування 

безробітних з компенсацією фактичних витрат роботодавцям у розмірі єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

самозайнятості безробітних за рахунок виплати одноразової допомоги по 

безробіттю; 

– забезпечення тимчасової зайнятості незайнятих та безробітних 
громадян до вирішення питання працевлаштування на постійне робоче місце; 

– вирішення проблем працевлаштування молоді. 

 
4. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

4.1. Екологія та охорона навколишнього природного середовища 

Проблемні питання: 

– забруднення повітря викидами стаціонарних і пересувних джерел;  

– забруднення річки Устя та її приток, Басівкутського водосховища;  
– застарілі технології очистки господарсько-побутових стоків; 

– екологічно безпечне поводження з побутовими відходами та відходами 

виробництва; 
– необхідність збереження природно-заповідного фонду; 

– недостатній рівень екологічної освіти населення. 

Цілі та основні пріоритети розвитку в 2020—2022 роках: 

– 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. 

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених 

цілей у 2020—2022 роках: 

– залучення коштів бюджетів усіх рівнів (у тому числі коштів міського 

фонду охорони навколишнього природного середовища) на реалізацію 
природоохоронних заходів для вирішення екологічних проблем міста; 
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– збереження і відновлення природного стану водних об’єктів; 
– реалізація заходів Програми розчищення і впорядкування малих річок 

та охорони підземних вод від забруднення на 2015—2020 роки; 

– зменшення кількості скидів у водні об’єкти та їх негативного впливу на 
навколишнє середовище і здоров’я людини; 

– збереження та розвиток ландшафтів міста; 

– проведення заходів з підвищення екологічної культури, знань та 

інформованості населення міста. 

Очікувані результати: 

– поліпшення стану навколишнього природного середовища до рівня, 
безпечного для життєдіяльності населення; 

– зведення до мінімального рівня забруднення поверхневих водних 

об’єктів та ґрунтів; 

– поліпшення стану і збереження наявних зелених насаджень, 
збільшення кількості зелених насаджень у межах міста; 

– підвищення рівня екологічної свідомості населення, інформування з 

питань охорони навколишнього природного середовища. 
 

5. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЖИТЕЛІВ МІСТА.  

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

5.1. Безпека життєдіяльності жителів міста 

Проблемні питання: 

– необхідність забезпечення належного рівня безпеки населення і 

захисту території міста. 

Цілі та основні пріоритети розвитку в 2020—2022 роках: 

– забезпечення особистої безпеки громадян, захисту їхніх прав, свобод і 
законних інтересів від протиправних посягань; 

– підвищення рівня захисту прав, свобод і власності громадян, створення 

безпечних умов життя; 
– залучення громадян до участі у зміцненні громадського порядку та 

дотримання законності. 

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених 

цілей у 2020—2022 роках: 

– реалізація Комплексної програми профілактики правопорушень та 

боротьби зі злочинністю в місті Рівному на 2016—2020 роки; 
– реалізація Комплексної програми заходів з організації роботи 

громадських формувань з охорони громадського порядку та профілактики 

правопорушень у місті Рівному на 2016—2020 роки; 
– активізація роботи громадських формувань з охорони громадського 

порядку, залучення до співпраці у сфері охорони громадського порядку 

зацікавлених установ, підприємств і організацій; 
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– підвищення рівня правової освіти населення та правового виховання 
молоді шляхом запровадження сучасних форм і методів профілактики, 

розроблення інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних 

програм. 

Очікувані результати: 

– забезпечення безпеки життєдіяльності жителів міста; 
– підтримання публічної безпеки і правопорядку на максимально 

високому рівні, зменшення кількості вчинених правопорушень на вулицях та в 

громадських місцях. 

 
5.2. Цивільний захист населення 

Проблемні питання: 

– необхідність оновлення приладів системи оповіщення населення про 

загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, забезпечення функціонування апаратури і технічних 

засобів оповіщення. 

Цілі та основні пріоритети розвитку в 2020—2022 роках: 

– зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій на території 
міста та забезпечення готовності органів управління і сил цивільного захисту;  

– реалізація заходів у сфері цивільного захисту. 

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених 

цілей у 2020—2022 роках: 

– здійснення комплексу заходів підвищення рівня протипожежного 
захисту, створення сприятливих умов для реалізації державної політики у 

сфері пожежної та техногенної безпеки; 

– впровадження заходів щодо вдосконалення системи централізованого 

оповіщення цивільного захисту на сучасній елементній базі та зв’язку; 
– підвищення рівня безпеки населення від можливого впливу хімічного 

забруднення шляхом забезпечення засобами індивідуального захисту органів 

дихання від небезпечних речовин непрацюючого населення, яке проживає в 
зонах можливого хімічного забруднення; 

– забезпечення заходів щодо створення, поповнення та зберігання 

матеріально-технічних цінностей матеріального резерву місцевого рівня; 

– удосконалення механізму взаємодії виконавчих органів Рівненської 
міської ради, підприємств, установ та організацій у процесі здійснення заходів 

цивільного захисту. 

Очікувані результати: 

– створення умов для забезпечення запобігання і ліквідації надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру. 
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IІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м. РІВНОГО  НА 2020—2022 РОКИ 

3.1. ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

№ 
пор. 

Показники Одиниця 
вимірю-

вання 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очікуване 

Прогноз 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Чисельність наявного населення тис. осіб 246,5  246,0 246,3 246,5 247,0 

2 Середньооблікова кількість штатних працівників тис. осіб 63,4 64,1 64,3 64,5 65,0 

3 Середньомісячна номінальна заробітна плата 

штатних працівників 

грн 7 233 8 610 9 729 11 040 12 550 

4 Середньомісячна номінальна заробітна плата 

штатних працівників у % до відповідного періоду 
минулого року 

% 120,0 119,0 113,0 113,5 113,7 

5 Всього пенсіонерів, які перебувають на обліку осіб 61 341 61 232 60 753 59 832 58 843 

6 Середній розмір призначених пенсій з цільовою 
грошовою допомогою 

грн 2 627 3 017 3 327 3 698 4 053 

7 Обсяг реалізованої промислової продукції, (товарів, 

послуг) 

млн грн 10 382,0 12 656,8 13 363,8 14 283,0 15 193,0 

8 Обсяг роздрібного товарообороту підприємств млн грн 6 725,6 7 000,0 7 280,0 7 570,0 7 870,0 

9 Обсяг експорту товарів млн дол. 

США 

81,2 86,00 95,00 96,00 105,00 

10 Обсяг імпорту товарів млн дол. 

США 

132,0 138,00 140,00 145,00 152,00 
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3.2. ДОХОДИ ТА ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ 

№ 
пор. 

Показники Одиниця 
вимірю-

вання 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очікуване 

Прогноз 

2020 2021 2022 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доходи міського бюджету тис. грн 2 584 552,6 2 597 594,2 2 134 459,8 2 159 249,3 2 273 072,3 

 Податкові надходження, разом тис. грн 1 248 528,1 1 463 341,6 1 597 697,5 1 624 035,2 1 707 493,6 

 Неподаткові надходження, разом тис. грн 159 136,4 135 785,7 114 495,3 113 351,0 116 313,5 

 Доходи від операцій з капіталом, разом тис. грн 22 267,6 28 600,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 

 Офіційні трансферти, разом тис. грн 1 154 620,5 969 866,9 411 267,0 410 863,1 438 265,2 

 – субвенції тис. грн 1 154 620,5 969 866,9 411 267,0 410 863,1 438 265,2 

2 Видатки міського бюджету       

 Освіта тис. грн 868 126,2 971 301,4 1 040 437,5 1 126 163,2 1 192 764,6 

 Охорона здоров’я тис. грн 384 687,9 345 468,7 218 224,2 180 641,4 189 583,0 

 Соціальний захист та соціальне забезпечення тис. грн 747 687,3 555 431,8 115 564,5 121 595,2 128 016,4 

 Державне управління тис. грн 111 052,7 129 273,8 144 291,2 152 427,9 161 425,0 

 Житлово–комунальне господарство тис. грн 287 390,1 233 665,4 269 507,3 288 159,2 311 576,6 

 Культура і мистецтво тис. грн 45 964,0 44 394,8 46 979,4 49 849,8 52 663,5 

 Фізична культура і спорт тис. грн 45 724,3 35 832,0 36 949,9 39 013,1 41 121,0 

 Економічна діяльність тис. грн 157 957,6 190 808,6 180 442,6 111 817,5 95 542,6 

 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, 

телекомунікації та інформатика 

тис. грн 102,3 140,0    
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Інше тис. грн 52 686,9 79 692,1 75 066,5 84 407,8 96 862,0 

 Всього видатків тис. грн 2 701 379,2 2 586 008,6 2 127 463,1 2 154 075,1 2 269 554,7 

 Кредитування (надання та повернення) тис. грн 1 651,3 3 805,5 2 058,9 57,7 52,4 

 Разом видатків та кредитування тис. грн 2 703 030,5 2 589 814,1 2 129 522,0 2 154 132,8 2 269 607,1 

 

3.3. ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ 

№ 

пор. 

Показники Одиниця 

вимірю-
вання 

2018 рік, 

факт 

2019 рік, 

очікуване 

Прогноз 

2020 2021 2022 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, 

послуг) 

млн грн 10 382,0 12 656,8 13 363,8 14 283,0 15 193,0 

 у тому числі за основними видами економічної 
діяльності: 

      

1.1 Добувна та переробна промисловість: млн грн 5 223,6 6 337,9 6 819,6 7 383,0 8 012,4 

  виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції 

млн грн 1 059,4 1 870,6 2 048,3 2 261,3 2 500,0 

  металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім машин і устаткування 

млн грн 330,4 279,7 298,4 335,0 367,5 

  виробництво гумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції 

млн грн 468,0 468,5 493,8 525,0 548,6 

  виробництво виробів з деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна діяльність 

млн грн 236,5 311,1 338,8 363,5 400,0 

  виробництво харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 

млн грн 959,4 1 053,2 1 105,9 1 161,2 1 257,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  текстильне виробництво, виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 

млн грн 1 047,3 940,2 1 029,5 1 102,6 1 141,2 

  машинобудування, крім ремонту і монтажу 

машин і устаткування 

млн грн 963,7 1 143,6 1 205,4 1 290,0 1 393,2 

  інше виробництво, не віднесене до інших 

угрупувань 

млн грн 158,1 271,0 299,5 344,4 404,3 

1.2 Постачання електроенергії, газу пари та 

кондиційованого повітря 

млн грн 4 914,2 5 900,3 6 106,8 6 440,0 6 697,6 

1.3 Водопостачання, каналізація, поводження з 
відходами 

млн грн 244,2 418,6 437,4 460,0 483,0 

 

 

3.4. ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО 

№ 

пор. 

Показники Одиниця 

вимірю-
вання 

2018 рік, 

факт 

2019 рік, 

очікуване 

Прогноз 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введення в експлуатацію об'єктів соціальної сфери 

за рахунок усіх джерел фінансування, в тому числі: 

тис. м2 87,1 76,3 115,0 126,5 139,2 

  Управління капітального будівництва 
виконавчого комітету Рівненської міської ради 

тис. м2 5,0 11,5 11,4 13,5 13,0 
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3.5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

№ 
пор. 

Показники Одиниця 
вимірю-

вання 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очікуване 

Прогноз 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Обсяг експорту товарів млн дол. 

США 

81,2 86,00 95,00 96,00 105,00 

2 Обсяг імпорту товарів млн дол. 

США 

132,0 138,00 140,00 145,00 152,00 

3 Обсяг прямих іноземних інвестицій наростаючим 

підсумком з початку інвестування станом на кінець 
року 

млн дол. 

США 

70,9 73,00 80,00 85,00 90,00 

 

3.6. МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 

№ 
пор. 

Показники Одиниця 
вимірю-

вання 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очікуване 

Прогноз 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Обсяг реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

млн грн 10 507,5 11 200,0 12 000,0 12 500,0 13 300,0 

2 Кількість малих підприємств на 10 тисяч наявного 

населення  

одиниць 112 113 114 116 117 

3 Кількість найманих працівників на малих 

підприємствах  

тис. осіб 13,6 13,7 13,9 14,0 14,2 

4 Кількість підприємців – фізичних осіб на кінець 

звітного періоду  

тис. осіб 17,1 17,3 17,5 17,9 18,3 
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3.7. ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО 

№ 
пор. 

Показники Одиниця 

вимірю-
вання 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очікуване 

Прогноз 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Обладнання житлового фонду, всього по місту, у % 
від загальної площі: 

      

  водопроводом % 95,1 95,2 95,2 95,3 95,4 

  каналізацією % 95,1 95,1 95,2 95,2 95,3 

  опаленням % 95,1 95,1 95,1 95,1 95,2 

  гарячим водопостачанням % 84,2 84,2 84,2 84,3 84,3 

  газом % 90,5 90,5 90,5 90,6 90,6 

2 Кількість квартир, які мають лічильники на кінець 
року: 

 
     

  холодної води тис. од. / % 67,0 / 86,9 68,1 / 88,3 68,5 / 88,8 70,0 / 90,8 70,5 / 91,4 

  гарячої води тис. од. / % 37,7 / 88,7 38,0 / 89,4 38,5 / 90,6 39,0 / 91,7 39,5 / 92,9 

3 Кількість будинків, які мають лічильники теплової 

енергії 

одиниць 827 827 827 827 827 

4 Створено об’єднань власників квартир (на кінець 

року) 

одиниць 535 585 615 650 700 
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3.8. КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

№ 
пор. 

Показники Одиниця 
вимірю-

вання 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очікуване 

Прогноз 

2020 2021 2022 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі, в 

межах міста,  

км 300,5 300,5 300,5 300,5 300,5 

2 Загальна протяжність мостів та шляхопроводів км 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

3 Дорожнє господарство, в тому числі: тис. грн 112 262,4 133 601,0 217 280,0 250 888,0 279 606,0 

  будівництво і реконструкція тис. грн 2 540,0 2 800,0 3 100,0 3 410,0 3 751,0 

  капітальний ремонт тис. грн 26 235,0 7 261,0 7 980,0 8 778,0 9 655,0 

  утримання тис. грн 82 017,5 122 000,0 203 000,0 235 000,0 262 000,0 

  ремонт та заміна тротуарних плит, ремонт 
підземних переходів, ремонт освітлення 

тис. грн – 840,0 2 500,0 3 000,0 3 500,0 

  оплата за зливові стоки тис. грн 1 469,9 700,0 700,0 700,0 700,0 

4 Озеленення: тис. грн 19 317,3 24 316,5 18 000,0 20 000,0 22 000,0 

  загальна площа усіх зелених насаджень у місті  га 148,95 148,95 148,95 148,95 148,95 

  створено газонів  га 0,167 0,2 0,2 0,3 0,3 

  посадка дерев і чагарників  тис. штук 0,732 3,76 4,0 4,0 4,5 

5 Вуличне освітлення: тис. грн 9 600,0 19 292,9 25 000,0 27 000,0 29 000,0 

  загальна протяжність мереж зовнішнього 

освітлення 

км 287,5 287,5 291,0 295,6 295,6 

  будівництво нових мереж км – – 3,5 4,6 – 

6 Санітарна очистка: тис. грн 5 294,6 4 000,0 4 000,0 4 500,0 5 000,0 

  сміттєзвалища  одиниць / га 1 / 21,15 1 / 21,15 1 / 21,15 1 / 21,15 1 / 21,15 

  вивезення сміття  тис. м3 514,8 680,0 680,0 680,0 680,0 

  накопичення сміття на одного мешканця  м3 / рік 2,32 2,6 2,6 2,6 2,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Кладовища: тис. грн 11 502,1 7 300,0 9 000,0 12 000,0 15 000,0 

  всього кладовищ, із них комплексно 
благоустроєні  

одиниць / га 9 / 74 9 / 74 9 / 74 9 / 74 9 / 74 

 

3.9. ТОРГІВЛЯ, РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

№ 
пор. 

Показники Одиниця 

вимірю-
вання 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очікуване 

Прогноз 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Загальний обсяг роздрібного товарообороту 

підприємств  

млн грн 6 725,6 7 000,0 7 280,0 7 570,0 7 870,0 

2 Роздрібний товарооборот на одну особу  грн 27 273 28 455 29 557 30 710 31 862 

3 Роздрібний товарооборот у % до попереднього року % 104,1 104,1 104 103,9 103,9 

4 Кількість об’єктів роздрібної торгівлі       

  магазини  одиниць 1 259 1 280 1 310 1 340 1 370 

  палатки (кіоски)  одиниць 160 150 140 120 100 

5 Кількість підприємств ресторанного господарства  одиниць 499 535 550 570 600 

6 Кількість місць на підприємствах ресторанного 

господарства 

місць 20 064 21 000 21 500 21 700 21 900 

7 Кількість стаціонарних ринків / робочих місць  одиниць / 
місць 

19 / 5 100 19 / 5 100 19 / 5 100 19 / 4 900 19 / 4 900 

8 Кількість підприємств побутового обслуговування  одиниць 612 618 620 623 625 
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3.10. ТРАНСПОРТ 

№ 
пор. 

Показники Одиниця 
вимірю-

вання 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очікуване 

Прогноз 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Загальна довжина автобусних ліній км 728,6 728,6 730,0 730,0 730,0 

2 Загальна довжина тролейбусних ліній км 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 

3 Кількість маршрутів: одиниць 44 44 42 39 39 

  автобусних одиниць 2 2 3 3 3 

  тролейбусних одиниць 12 12 13 13 13 

  маршрутних таксомоторів одиниць 30 30 27 23 23 

4 Відкрито нових маршрутів: одиниць – – 2 – – 

  автобусних одиниць – – 1 – – 

  тролейбусних одиниць – – 1 – – 

  маршрутних таксомоторів одиниць – – – – – 

5 Загальний обсяг перевезення пасажирів усіма 

видами транспорту (всього), в тому числі: 

тис. чол. 94 409,7 94 255,0 94 500,0 95 500,0 95 500,0 

  автобусами тис. чол. – – 500 1 500 2 500 

  тролейбусами тис. чол. 36 114,5 38 255,0 39 000,0 40 000,0 41 000,0 

  маршрутними таксомоторами тис. чол. 58 295,2 56 000,0 55 000,0 54 000,0 52 000,0 

6 На маршрутах міського пасажирського транспорту 
загального користування задіяно транспорту (всього), 

в тому числі: 

одиниць 384 355 358 353 333 

  автобусів одиниць – – 5 10 10 

  тролейбусів одиниць 70 70 73 73 73 

  маршрутних таксомоторів одиниць 314 285 280 270 250 
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3.11. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

№ 
пор. 

Показники Одиниця 
вимірю-

вання 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очікуване 

Прогноз 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Всього пенсіонерів, які перебувають на обліку, в 

тому числі: 

осіб 61 341 61 232 60 753 59 832 58 843 

  за віком осіб 44 416 44 343 43 900 43 022 42 162 

  отримують соціальні пенсії осіб 427 409 395 381 368 

  за інвалідністю осіб 8 302 8 320 8 332 8 344 8 261 

  отримують пенсії в разі втрати годувальника осіб 3 462 3 412 3 373 3 334 3 296 

  отримують пенсії за вислугу років осіб 4 705 4 718 4 723 4 721 4 726 

  довічне утримання суддів осіб 29 30 30 30 30 

2 Загальна сума призначених місячних пенсій, в тому 
числі: 

тис. грн 161 114,3 184 757,0 202 113,6 221 270,3 238 464,5 

  за віком тис. грн 113 408,1 128 899,0 140 149,3 152 384,4 164 288,0 

  отримують соціальні пенсії тис. грн 639,2 640,0 636,5 642,9 649,3 

  за інвалідністю тис. грн 17 954,0 22 063,2 24 752,0 27 770,1 29 794,4 

  отримують пенсії в разі втрати годувальника тис. грн 8 318,0 9 577,4 10 114,0 10 747,2 11 121,1 

  отримують пенсію за вислугу років тис. грн 20 007,0 22 236,0 25 120,4 28 383,3 31 270,3 

  довічне утримання суддів тис. грн 788,0 1 341,4 1 341,4 1 341,4 1 341,4 

3 Середній розмір призначених пенсій з цільовою 

грошовою допомогою  

грн 2 627 3 017 3 327 3 698 4 053 

4 Кількість сімей, які отримують соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям 

сімей / 
тис. грн 

677 /  

27 223,0 

671 /  

27 900,0 

646 /  

28 364,7 

646 /  

29 782,9 

646 /  

29 782,9 
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3.12. РИНОК ПРАЦІ 

№ 
пор. 

Показники Одиниця 
вимірю-

вання 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очікуване 

Прогноз 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кількість незайнятих осіб, які звернулися з питань 
працевлаштування в міській центр зайнятості у 
звітному періоді 

осіб 12 065 12 000 12 060 12 100 12 100 

2 Чисельність незайнятого населення, яке 
передбачається зайняти (всього), в тому числі шляхом: 

осіб 9 989 9 990 10 010 10 030 10 030 

  працевлаштування в галузях народного господарства осіб 8 420 8 400 8 420 8 440 8 440 

  направлення на навчання та підвищення кваліфікації осіб 1 051 1 050 1 050 1 050 1 050 

  направлення на громадські роботи та інші роботи 
тимчасового характеру  

осіб 518 540 540 540 540 

3 Чисельність зареєстрованих безробітних на кінець 
звітного періоду 

осіб 2 283 2 200 2 200 2 200 2 200 

4 Чисельність незайнятого населення осіб 17 953 18 880 18 900 18 950 18 950 

5 Працевлаштовано незайнятих громадян протягом 
року 

осіб 8 420 8 400 8 420 8 440 8 440 

6 Чисельність осіб, які знімаються з обліку для 
самостійного вирішення питання про участь у 
трудовій діяльності та з інших причин протягом року 

осіб 2 332 2 400 2 400 2 300 2 200 

7 Створено нових робочих місць (дані міського 
центру зайнятості): 

одиниць 238 217 228 240 245 

8 Працевлаштовано за рахунок одноразової виплати 
допомоги по безробіттю для започаткування 
власної справи 

осіб 28 25 28 30 30 

9 Працевлаштовано безробітних з компенсацією 
єдиного внеску роботодавцям 

осіб 210 192 200 210 215 
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3.13. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

№ 

пор. 

Показники Одиниця 
вимірю-

вання 

2018 рік, 

факт 

2019 рік, 

очікуване 

Прогноз 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Заклади міського підпорядкування       

1 Кількість закладів охорони здоров’я, які 

фінансуються з міського бюджету, всього 

одиниць 9 9 9 9 9 

2 Кількість лікарняних ліжок одиниць 1 170 1 160 1 160 1 160 1 160 

 у тому числі на 10 тисяч населення одиниць 48,1 47,7 47,7 47,7 47,7 

3 Амбулаторно-поліклінічні заклади одиниць 3 3 3 3 3 

4 Амбулаторно-поліклінічні заклади тисяч 
відвідувань 

за зміну 

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

 у тому числі на 10 тисяч населення  228,3 228,3 228,3 228,3 228,3 

5 Укомплектованість спеціалістами:       

  лікарі всіх спеціальностей штатних 
одиниць 

913 686,5 686,5 686,5 686,5 

 у тому числі на 10 тисяч населення осіб 37,5 28,2 28,2 28,2 28,2 

  середній медперсонал штатних 
одиниць 

1 701 1 344 1 344 1 344 1 344 

 у тому числі на 10 тисяч населення осіб 70,1 55,3 55,3 55,3 55,3 

6 Охоплення населення закладами сімейної медицини % 100 100 100 100 100 
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3.14. ОСВІТА 

№ 
пор. 

Показники Одиниця 
вимірю-

вання 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очікуване 

Прогноз 

2020 2021 2022 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Заклади міського підпорядкування       

1 Загальна кількість дітей дошкільного віку осіб 19 090 19 150 19 200 19 250 19 300 

2 Заклади дошкільної освіти (міського 

підпорядкування) 

одиниць 36 37 38 39 40 

3 Кількість місць у закладах дошкільної освіти місць 8 881 9 006 9 056 9 286 9 586 

4 Кількість дітей у закладах дошкільної освіти осіб 11 257 11 195 11 245 11 445 11 745 

5 Охоплення дітей закладами дошкільної освіти 
(у % від кількості дітей відповідного віку): 

      

  від 3-х до 6–7 років % 94 95 96 97 98 

  від 1 року % 81 83 84 85 86 

6 Завантаженість закладів дошкільної освіти міського 

підпорядкування (кількість дітей на 100 місць) 

дітей / 100 

місць 

126 123 123 122 120 

7 Загальна кількість педагогічних працівників у 

закладах дошкільної освіти 

осіб 1 078 1 094 1 100 1 125 1 155 

8 Заклади загальної середньої освіти (міського 
підпорядкування) 

одиниць 36 36 35 35 35 

9 Кількість місць у закладах загальної середньої 

освіти 

місць 34 670 34 670 34 670 34 670 34 670 

10 Кількість учнів у денних закладах загальної 

середньої освіти 

осіб 28 384 29 690 30 948 32 040 33 004 

11 Випуск з 9-х класів осіб 2 225 2 251 2 252 2 448 2 652 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

12 Випуск з 11-х класів осіб 1 164 1 089 1 402 1 509 1 576 

13 Результати ЗНО за високим рівнем освіти (від 180 

до 200 балів) / та показником “не подолали поріг”: 

      

  українська мова та література % / % 29,5 / 3,3 27,9 / 2 30 / 0 32 / 0 35 / 0 

  історія України % / % 8,9 / 8,6 12,5 / 2,6 15 / 0 18 / 0 20 / 0 

  математика % / % 18,1 / 4,5 19 / 5,6 20 / 0 21 / 0 22 / 0 

 

3.15. МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА 

№ 

пор. 

Показники Одиниця 

вимірю-
вання 

2018 рік, 

факт 

2019 рік, 

очікуване 

Прогноз 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кількість підліткових клубів одиниць 17 16 16 16 16 

2 Кількість штатних працівників підліткових клубів штатних 

одиниць 

62 60 60 60 60 

3 Середньорічна кількість дітей, які відвідують 

підліткові клуби 

дітей 2 170 2 103 2 103 2 103 2 103 

4 Кількість гуртків у підліткових клубах одиниць 52 51 51 51 51 

5 Дитячі будинки сімейного типу одиниць / 
осіб 

2 / 12 2 / 12 2 / 12 2 / 12 2 / 12 

6 Кількість дітей у прийомних сім’ях сімей / осіб 6 / 15 7 / 15 6 / 13 6 / 13 6 / 13 

7 Патронатні сім’ї сімей / осіб     1 / 4 2 / 8 2 / 8 
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3.16. КУЛЬТУРА 

№ 
пор. 

Показники Одиниця 

вимірю-
вання 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очікуване 

Прогноз 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Масові та універсальні бібліотеки одиниць 11 11 11 11 11 

2 Музеї одиниць 1 1 1 1 1 

3 Заклади культури клубного типу одиниць / 
місць 

3 / 1 620 3 / 1 620 3 / 1 620 3 / 1 620 3 / 1 620 

4 Парки  одиниць 10 10 10 10 10 

  в тому числі парки культури і відпочинку одиниць 1 1 1 1 1 

5 Постійно діючі кінотеатри одиниць / 

місць 

1 / 715 1 / 715 1 / 715 1 / 715 1 / 715 

6 Театри одиниць / 
місць 

2 / 819 2 / 819 2 / 819 2 / 819 2 / 819 

7 Зоопарк одиниць 1 1 1 1 1 

8 Відвідувачі зоопарку осіб 199 500 210 000 210 000 212 000 215 000 

9 Дитячі школи естетичного виховання одиниць 3 3 3 3 3 

10 Середньорічна кількість учнів шкіл естетичного 

виховання 

учнів 2 218 2 243 2 243 2 243 2 243 
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3.17. ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ 

№ 
пор. 

Показники Одиниця 
вимірю-

вання 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очікуване 

Прогноз 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі – 

ДЮСШ), всього 

одиниць 13 13 13 13 13 

 в тому числі ДЮСШ міського підпорядкування  одиниць 6 6 6 6 6 

2 Кількість штатних тренерів-викладачів ДЮСШ, 

всього 

штатних 

одиниць 

101 104 104 104 104 

 в тому числі ДЮСШ міського підпорядкування штатних 

одиниць 

56 57 57 57 57 

3 Кількість учнів ДЮСШ, всього учнів 3 651 3 587 3 500 3 500 3 500 

 в тому числі ДЮСШ міського підпорядкування учнів 2 236 2 280 2 300 2 300 2 320 

4 Кількість спортивних споруд (стадіонів, площинних 

спортивних споруд, приміщень для фізкультурно-

оздоровчих занять, спортивних залів, плавбасейнів, 
стрілецьких тирів, інше) 

одиниць 446 448 450 452 454 

5 Залучення громадян до занять масовим спортом 

(кількість осіб, що займаються всіма видами 

фізкультурно-оздоровчої роботи) 

осіб 34 949 34 950 34 990 35 000 35 500 
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3.18. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 № 
пор. 

Показники Одиниця 

вимірю-
вання 

2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очікуване 

Прогноз 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами забруднення 

т 2 609 2 600 2 500 2 400 2 300 

2 Забір прісної води млн м3 11,9 11,9 11,0 10,0 10,0 

3 Використано свіжої води, в тому числі млн м3 18,1 18,5 19,1 19,1 19,1 

  для побутово-питних потреб млн м3 9,9 10,3 11,0 11,0 11,0 

  для виробництва млн м3 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 

4 Утворення відходів (І—ІV класів небезпеки) т 92 162 92 100 90 000 85 000 80 000 

5 Фонд охорони навколишнього природного 

середовища: 
      

  залишок на початок року тис. грн 1 818,8 1 914,4 32,4 0 0 

  надходження коштів тис. грн 640,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

  використання коштів тис. грн 544,4 2 282,0 432,4 400,0 400,0 
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ІV. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ МІСТА РІВНОГО  

 
 

№ 

пор. Заходи 

Одиниця 

вимірю-

вання 

Прогноз 

на 2020 

рік 

Джерела 

фінансування Виконавці 

1 2 3 4 5 6 

1 ПРОМИСЛОВІСТЬ. РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

1.1 Залучення місцевих товаровиробників до 

участі у щорічних виставково-ярмаркових 
заходах, акціях, фестивалях, які проводяться 

у місті 

тис. грн без  

залучення 
коштів 

без залучення 

коштів 

Виконавчі органи Рівненської 

міської ради. Підприємства, 
установи, організації 

1.2 Організація зустрічей роботодавців –

керівників промислових підприємств та 

директорів закладів професійно-технічної 
освіти з метою працевлаштування 

випускників на підприємства міста 

тис. грн без  

залучення 

коштів 

кошти Фонду 

загально-

обов’язкового 
соціального 

страхування  

на випадок 

безробіття,  
інші кошти 

Міський центр зайнятості. 

Управління освіти. 

Підприємства, установи, 
організації 

1.3 Реалізація заходів Програми розвитку малого 

та середнього підприємництва в місті 

Рівному на 2020–2021 роки  

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський 

бюджет, інші 

залучені кошти 

Управління економіки міста. 

Виконавчі органи Рівненської 

міської ради. Залучені 
організації 
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№ 

пор. Заходи 

Одиниця 

вимірю-

вання 

Прогноз 

на 2020 

рік 

Джерела 

фінансування Виконавці 

 

1 2 3 4 5 6 

2 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 

2.1 Реалізація заходів Плану дій сталого 

енергетичного розвитку міста Рівного до 

2020 року (рішення Рівненської міської ради 

від 21.04.2016 № 780 зі змінами) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський бюджет, 

державний 

бюджет, кошти 

підприємств, 
кредити і гранти 

міжнародних 

фондів, кошти 
населення, інші 

кошти 

Виконавчі органи Рівненської 

міської ради. Бюджетні 

установи. Підприємства, що 

перебувають у комунальній 
власності міста 

2.2 Реалізація заходів Програми відшкодування 

відсотків за кредитами, залученими 

фізичними особами на впровадження 
енергозберігаючих заходів у місті Рівному на 

2019–2020 роки (рішення Рівненської міської 

ради від 06.12.2018 № 5352 зі змінами) 

тис. грн  згідно з 

кошторисом 

міський 

бюджет, 

кредитні 
ресурси, кошти 

населення 

Управління економіки міста. 

Кредитно-фінансові установи. 

Фізичні особи (населення) 
міста 

2.3 Реалізація заходів Програми 

термомодернізації багатоквартирних 
будинків міста Рівного на 2017–2020 роки 

(рішення Рівненської міської ради від 

27.04.2017 № 2685 зі змінами) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський 

бюджет, 
кредитні 

ресурси, кошти 

громади 

житлових 
об’єднань 

Управління економіки міста. 

Об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків. 

Житлово-будівельні 

кооперативи. Кредитно-

фінансові установи 
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2.4 Реалізація заходів Програми “Енергодім 
Рівне” на 2020—2023 роки (рішення 

Рівненської міської ради від 21.11.2019 

№ 6805) 

тис. грн  згідно з 
кошторисом 

міський 
бюджет, 

кредитні 

ресурси, кошти 

громади 
житлових 

об’єднань 

Управління економіки міста. 
Об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків. 

Кредитно-фінансові установи 

2.5 Проведення щоденного моніторингу 

споживання енергоносіїв та контролю за 

ефективністю їх використання в бюджетній 
сфері міста 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський 

бюджет 

Управління економіки міста. 

Приватне акціонерне 

товариство “ЕСКО-РІВНЕ” 

2.6 Проведення комплексу заходів, спрямованих 

на забезпечення сталого енергетичного 

розвитку міста та виконання Європейської 

ініціативи “Угода мерів” 

тис. грн  згідно з 

кошторисом 

міський 

бюджет 

Управління економіки міста. 

Приватне акціонерне 

товариство “ЕСКО-РІВНЕ” 

2.7 Впровадження енергозберігаючих технологій 
у навчальному закладі м. Рівне 

тис. грн  згідно з 
кошторисом 

міський 
бюджет, 

кредитні кошти 

Виконавчі органи Рівненської 
міської ради. Управління з 

питань стратегічного розвитку 

та інвестицій 

2.8 Впровадження енергозбереження в закладах 

та установах, що належать до комунальної 
власності м. Рівне та модернізація вуличного 

освітлення 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський 

бюджет, 
кредитні кошти 

Виконавчі органи Рівненської 

міської ради. Управління з 
питань стратегічного розвитку 

та інвестицій 
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2.9 Реалізація заходів Муніципальної програми 
сталого розвитку міста Рівного на 2018–2022 

роки (рішення Рівненської міської ради від 

15.12.2017 № 3711 зі змінами та 

доповненнями) 

тис. грн згідно з 
кошторисом 

міський 
бюджет, кошти 

громади, інші 

джерела 

Управління економіки міста. 
Об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків. 

Житлово-будівельні 

кооперативи. Громадські 
організації при закладах освіти, 

охорони здоров’я, культури та 

спорту 

2.10 Реалізація заходів Програми 

енергозбереження та енергоефективності 
міста Рівного на 2020–2022 роки 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

кошти бюджетів 
усіх рівнів, кошти 

підприємств, 

кредити і гранти 
міжнародних 
фондів, інші 

кошти 

Виконавчі органи Рівненської 

міської ради. Бюджетні 
установи. Комунальні 

підприємства 

3 АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

3.1 Реалізація заходів Програми створення, 

розроблення (оновлення) містобудівної та 
іншої документації міста Рівного на  

2019–2022 роки (рішення Рівненської міської 

ради від 20.12.2018 № 5364 зі змінами) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський 

бюджет 

Управління містобудування та 

архітектури 

3.2 Реалізація заходів цільової Програми 

створення та ведення містобудівного 
кадастру в місті Рівному на 2014–2020 роки 

(рішення Рівненської міської ради від 

15.05.2014 № 3981), продовженої до 2020 
року включно 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський 

бюджет 

Управління містобудування та 

архітектури 
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3.3 Реалізація заходів Програми комплексної 
реконструкції застарілого житлового фонду 

міста Рівного на період 2009–2020 років 

(рішення Рівненської міської ради від 

10.07.2009 № 2654) 

тис. грн згідно з 
кошторисом 

міський 
бюджет 

Управління містобудування та 
архітектури 

3.4 Організація та проведення демонтажу 
самовільно розміщених вивісок 

тис. грн 120,0 міський 
бюджет 

Управління містобудування та 
архітектури 

3.5 Реалізація заходів Міської програми 
забезпечення молоді житлом 2015–2019 роки 

(рішення Рівненської міської ради від 

18.12.2014 № 4725 зі змінами), продовженої 
на 2020 рік включно 

тис. грн згідно з 
кошторисом 

міський 
бюджет 

Управління містобудування та 
архітектури. Управління у 

справах сім’ї, молоді та спорту 

4 БУДІВНИЦТВО 

4.1 Будівництво загальноосвітньої школи № 14 

на вул. Боженова у м. Рівному, ІІ черга 

(коригування) 

тис. грн 4 240,0 кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 

4.2 Будівництво поліклініки на 

вул. Драгоманова, 7 у м. Рівному, ІІ черга 

тис. грн 800,0 кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 
кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 
містобудування та архітектури 

4.3 Добудова незавершеного будівництва 

приміщення на вул. Драгоманова, 7 в 

м. Рівному під управління праці та 

соціального захисту населення Рівненського 
міськвиконкому, в тому числі проектні 

роботи 

тис. грн 31 800,0 кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 
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4.4 Реконструкція з добудовою навчально-
виховного комплексу “Престиж” на 

вул. Д. Галицького, 15 у м. Рівному 

(коригування ПКД) 

тис. грн 66 905,0 кошти бюджетів 
усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 
будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 

4.5 Реконструкція стадіону “Авангард” на 

вул. Замковій, 34 у м. Рівному 

тис. грн 150 000,0 кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 
кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 
містобудування та архітектури 

4.6 Будівництво дороги на вул. Гетьмана 
Виговського від вул. Орлова до бульвару 

Б. Хмельницького у м. Рівному 

тис. грн 4 415,0 кошти бюджетів 
усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 
будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 

4.7 Реконструкція вулиці Студентської у 

м. Рівному (від ПК 0+10 до ПК 5+04) 

тис. грн 5 376,0 кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 

4.8 Будівництво та облаштування притулку для 
утримання безпритульних тварин в 

м. Рівному (ІІ черга), в тому числі проектні 

роботи (коригування з поділом на черги) 

тис. грн 9 230,0 кошти бюджетів 
усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 
будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 

4.9 Будівництво пам’ятного знаку воїнам АТО  

та Героям Небесної сотні на 
бульварі Незалежності у м. Рівному, в тому 

числі проектні роботи 

тис. грн 3 466,0 кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 
кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 
містобудування та архітектури 

4.10 Будівництво пам’ятника Степану Бандері на 

розі вулиць В. Чорновола – Ст. Бандери у 

м. Рівному, в тому числі проектні роботи 

тис. грн 1 000,0 кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 

4.11 Будівництво водопроводу з підключенням до 
централізованого водопостачання в 

мікрорайоні “Тинне” у м. Рівному, в тому 

числі проектні роботи 

тис. грн 12 720,0 кошти бюджетів 
усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 
будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 
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4.12 Реконструкція з добудовою гаражів по 
вул. Лермонтова, 6 у м. Рівному, в тому числі 

проектні роботи 

тис. грн 1 500,0 кошти бюджетів 
усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 
будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 

4.13 Будівництво підземного переходу під 

залізничними коліями на км 230 ПК 9 

перегону Здолбунів–Рівне (між вулицями 
Дворецька та Малорівненська) у м. Рівному 

тис. грн 18 388,0 кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 

4.14 Будівництво дошкільного навчального 
закладу ясла-садок за адресою 

вул. Коновальця, 16 у м. Рівному 

тис. грн 125 664,0 кошти бюджетів 
усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 
будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 

4.15 Будівництво інженерних мереж 

водопостачання житлового району на 

вул. Костромській в м. Рівне 

тис. грн 20 000,0 кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 

4.16 Будівництво інженерних мереж 
водовідведення житлового району на 

вул. Костромській в м. Рівне 

тис. грн 20 000,0 кошти бюджетів 
усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 
будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 

4.17 Будівництво інженерних мереж 

електропостачання житлового району на 

вул. Костромській в м. Рівне 

тис. грн 20 000,0 кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 

4.18 Будівництво інженерних мереж 
газопостачання житлового району на 

вул. Костромській в м. Рівне 

тис. грн 29 606,0 кошти бюджетів 
усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 
будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 

4.19 Капітальний ремонт адмінбудинку по 

вул. Лермонтова, 6 м. Рівне 

тис. грн 7 275,0 кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 

4.20 Капітальний ремонт вулиці Макарова на 

ділянці від вулиці Дубенської до буд. № 17 в 
м. Рівне 

тис. грн 26 773,66 кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 
кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 
містобудування та архітектури 



Продовження додатка до рішення Рівненської міської ради від 12.12.2019 № 6919 76 

1 2 3 4 5 6 

4.21 Капітальний ремонт пішохідної 
вул. Директорії в м. Рівне 

тис. грн 4 034,0 кошти бюджетів 
усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 
будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 

4.22 Капітальний ремонт вул. Енергетиків в 

м. Рівне 

тис. грн 13 821,0 кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 

4.23 Капітальний ремонт майдану Незалежності в 

м. Рівному 

тис. грн 6 239,0 кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 
кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 
містобудування та архітектури 

4.24 Будівництво проїзду з вул. Курчатова до 

вул. Поліщука в м. Рівне 

тис. грн 1 700,0 кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 

4.25 Реконструкція скверу на вул. Набережній в 

м. Рівне 

тис. грн 24 260,0 кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 
кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 
містобудування та архітектури 

4.26 Капітальний ремонт шляхопроводу по 

вул. Соборній в м. Рівне 

тис. грн 1 400,0 кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 

4.27 Капітальний ремонт вул. Курчатова на 

ділянці від перехрестя з вул. Енергетиків до 
буд. № 60 в м. Рівне 

тис. грн 12 077,0 кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 
кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 
містобудування та архітектури 

4.28 Будівництво тротуару та зовнішніх мереж 
освітлення по вул. Ярослава Гашека в 

м. Рівному 

тис. грн 200,0 кошти бюджетів 
усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 
будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 

4.29 Реконструкція майдану Магдебурзького 

Права в м. Рівному 

тис. грн 1 572,0 кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 
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4.30 Реконструкція вул. Новодвірська на ділянці 
вул. Серпанкова – вул. Григоренка в 

м. Рівному 

тис. грн 4 089,0 кошти бюджетів 
усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 
будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 

4.31 Реконструкція вулиці Чорновола від вулиці 

Карнаухова до вулиці Новодвірська в місті 

Рівне, в тому числі проектні роботи 

тис. грн 800,0 кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 

4.32 Будівництво накопичувача дощових вод 

басейну вулиці В. Чорновола на розі вулиць 
В. Чорновола – Ст. Бандери у м. Рівному 

тис. грн 500,0 кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 
кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 
містобудування та архітектури 

4.33 Будівництво внутрішньоквартальних 

проїздів між вулицями Гагаріна –

 Гайдамацька в м. Рівне 

тис. грн 540,0 кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 

4.34 Капітальний ремонт ділянки 

вул. Костромської з облаштуванням зупинок 
громадського транспорту в районі будинків 

№ 73–77 в м. Рівному 

тис. грн 1 223,0 кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 
кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 
містобудування та архітектури 

4.35 Будівництво каналізаційної мережі на 

вул. Світличній у м. Рівному 

тис. грн 600,0 кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 

4.36 Будівництво каналізаційної мережі на 
вул. Корсунській у м. Рівному 

тис. грн 1 702,0 кошти бюджетів 
усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 
будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 

4.37 Будівництво мережі зливової каналізації від 

вул. Бульби Боровця до вул. Гетьмана 

Виговського в м. Рівне 

тис. грн 1 310,0 кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 

4.38 Реконструкція кінцевої зупинки “Боярка” в 

м. Рівне 

тис. грн 200,0 кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 
кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 
містобудування та архітектури 
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4.39 Реконструкція вул. Павлюченка у м. Рівному тис. грн 500,0 кошти бюджетів 
усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 
будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 

4.40 Реконструкція пам’ятного знаку Жертвам 
Чорнобильської катастрофи з благоустроєм 
прилеглої території у м. Рівному 

тис. грн 1 300,0 кошти бюджетів 
усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 
будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 

4.41 Реконструкція вулиці Гетьмана Мазепи в 
м. Рівному 

тис. грн 300,0 кошти бюджетів 
усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 
будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 

4.42 Реконструкція мереж водопостачання від 
вул. Тиннівської до вул. Чернігівської в 
мікрорайоні Тинне у м. Рівному 

тис. грн 1 500,0 кошти бюджетів 
усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 
будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 

5 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ 

5.1 Використання коштів на забезпечення 
процесу приватизації нерухомого майна, 
продажу земельних ділянок, управління та 
впорядкування обліку нерухомого майна, що 
перебуває у власності територіальної 
громади міста Рівного (згідно з Положенням 
про використання Управлінням комуналь-
ною власністю коштів на забезпечення 
процесу приватизації нерухомого майна, 
продажу земельних ділянок, управління та 
впорядкування обліку нерухомого майна, що 
перебуває у власності територіальної 
громади міста Рівного) (рішення Рівненської 
міської ради від 10.02.2009 № 2236, з ураху-
ванням змін до вищевказаного Положення, 
які затверджені рішеннями Рівненської 
міської ради від 18.08.2011 № 1103, від 
16.07.2015 № 5506 та від 16.03.2017 № 2598) 

тис. грн згідно з 
кошторисом 

міський 
бюджет 

Управління комунальною 

власністю 



Продовження додатка до рішення Рівненської міської ради від 12.12.2019 № 6919 79 

1 2 3 4 5 6 

6 РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

6.1 Реалізація заходів Регіональної програми 
розвитку земельних відносин у місті Рівному 

на 2016–2025 роки (рішення Рівненської 

міської ради від 17.09.2015 № 5715) 

тис. грн згідно з 
кошторисом 

міський 
бюджет 

Управління земельних 
відносин 

7 ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

7.1 Реалізація заходів Програми підтримки 
населення в проведенні капітального 

ремонту житлового фонду міста Рівного на 

2019–2021 роки (рішення Рівненської міської 
ради від 22.08.2019 № 6385) 

тис. грн згідно з 
кошторисом 

міський 
бюджет, інші 

кошти 

Управління житлово-
комунального господарства 

7.2 Реалізація заходів Програми розвитку та 
збереження зелених насаджень міста Рівного 

на 2019–2023 роки (рішення Рівненської 

міської ради від 20.12.2018 № 5384) 

тис. грн згідно з 
кошторисом 

міський 
бюджет 

Управління житлово-
комунального господарства, 

Комунальне підприємство 

“Рівненський трест зеленого 
господарства” 

7.3 Реалізація заходів Програми розвитку мереж 
зовнішнього освітлення м. Рівного на  

2017–2021 роки (рішення Рівненської міської 

ради від 06.12.2016 № 2137) 

тис. грн згідно з 
кошторисом 

міський 
бюджет 

Управління житлово-
комунального господарства. 

Комунальне підприємство 

“Міськсвітло” 

7.4 Реалізація заходів Програми облаштування 

багатоквартирних будинків сучасними 
засобами обліку і регулювання води та 

теплової енергії у місті Рівному на  

2014–2017 роки (продовжено строк дії на 
2018–2020 роки) (рішення Рівненської міської 

ради від 04.09.2014 № 4358 зі змінами) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський 

бюджет 

Управління житлово-

комунального господарства 
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7.5 Реалізація заходів Програми міської 
підтримки організації громадських робіт, 

спрямованих на соціальний розвиток та на 

інтереси територіальної громади Рівного, на 

2017–2020 роки (рішення Рівненської міської 
ради від 06.12.2016 № 2144 зі змінами) 

тис. грн згідно з 
кошторисом 

міський бюджет, 
Фонд загально-

обов’язкового 

державного 

соціального 
страхування 

України на 

випадок 

безробіття 

Управління житлово-
комунального господарства. 

Управління праці та 

соціального захисту населення. 

Управління культури і туризму. 
Управління охорони здоров’я. 

Управління освіти. Рівненський 

міський центр зайнятості 

7.6 Реалізація заходів Програми регулювання 
чисельності безпритульних тварин у місті 

Рівному на 2017–2021 роки (рішення 

Рівненської міської ради від 06.12.2016 

№ 2139) 

тис. грн 800,0 міський 
бюджет 

Управління житлово-
комунального господарства.  

КАТП-1728  

7.7 Організація та проведення демонтажу 
самовільно встановлених малих 

архітектурних форм та тимчасових споруд, 

які розміщені без відповідної дозвільної 
документації  

тис. грн згідно з 
кошторисом 

міський 
бюджет 

Управління житлово-
комунального господарства 

7.8 Реалізація заходів Програми підтримки 
об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків у місті Рівному на 2019–2021 роки 

(рішення Рівненської міської ради від 
25.04.2019 № 5760) 

тис. грн згідно з 
кошторисом 

міський 
бюджет 

Виконавчий комітет 
Рівненської міської ради 

8 ТРАНСПОРТ 

8.1 Залучення на конкурсних засадах автобусів 

великої місткості 

одиниць 5 кошти 

перевізників 

Управління транспорту і зв’язку 
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8.2 Обладнання засобами GPS–навігації:     

 – автобусів тис. грн згідно з 
кошторисом 

кошти 
перевізників 

Управління транспорту і зв’язку 

– тролейбусів (шляхом надання фінансової 

допомоги Комунальному підприємству 

“Рівнеелектроавторанс” Рівненської міської 

ради) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський 

бюджет 

8.3 Реалізація заходів Програми розвитку 
міського електротранспорту Рівного на  

2016–2020 роки (рішення Рівненської міської 

ради від 14.01.2016 № 61 зі змінами) 

тис. грн згідно з 
кошторисом 

кошти 
бюджетів усіх 

рівнів, інші 

джерела 

Управління транспорту і зв’язку. 
Комунальне підприємство 

“Рівнеелектроавтотранс” 

Рівненської міської ради  

8.4 Відшкодування 50 % вартості проїзду в 

міському електричному транспорті учням та 

студентам 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський 

бюджет 

Управління транспорту і зв’язку 

8.5 Благоустрій зупинок та павільйонів 

очікування на зупинках міського 
пасажирського транспорту, оновлення 

вказівників на зупинках міського 

пасажирського транспорту 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський 

бюджет 

Управління транспорту і зв’язку. 

Комунальне підприємство 
“Рівнеелектроавтотранс” 

Рівненської міської ради 

8.6 Транспортне забезпечення загальноміських 
заходів 

тис. грн згідно з 
кошторисом 

міський 
бюджет 

Управління транспорту і зв’язку 

8.7 Реалізація заходів Програми розвитку 

автомобільного транспорту загального 

користування міста Рівного на 2019–2023 

роки (рішення Рівненської міської ради від 
25.04.2019 № 5753) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський 

бюджет, інші 

кошти 

Управління транспорту і зв’язку. 

Комунальне підприємство 

“Рівнеелектроавтотранс” 

Рівненської міської ради 
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9 РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 

9.1 Організація і підтримка протягом року 
інформаційних зон із некомутованим 

доступом до інформаційних ресурсів (майдан 

Незалежності, парк імені Тараса Шевченка, 
парк “Ювілейний”, парк Молоді, бульвар 

Незалежності тощо) 

тис. грн згідно з 
кошторисом 

міський 
бюджет 

Управління транспорту і зв’язку 

9.2 Реалізація заходів Міської програми 

розвитку інформаційного простору на  

2019–2021 роки (рішення Рівненської міської 
ради від 22.11.2018 № 5142) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський 

бюджет 

Відділ інформаційно-

аналітичного забезпечення. 

Відділ автоматизації 
інформаційного забезпечення 

та управління 

10 ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

10.1 Реалізація заходів Інвестиційної програми 

міста Рівного на 2017–2020 роки (рішення 
Рівненської міської ради від 06.12.2016 

№ 2143 зі змінами) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський 

бюджет, інші 
кошти 

Виконавчі органи Рівненської 

міської ради. Управління з 
питань стратегічного розвитку 

та інвестицій. Залучені 

організації 

11 РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА ІМІДЖУ МІСТА. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

11.1 Впровадження системи управління якістю в 
роботі виконавчих органів Рівненської 

міської ради відповідно до міжнародного 

стандарту ISO 9001:2015 

тис. грн згідно з 
кошторисом 

міський 
бюджет 

Управління з питань 
стратегічного розвитку та 

інвестицій. Управління та 

відділи виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 
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11.2 Сертифікація системи управління якістю в 
роботі виконавчих органів Рівненської 

міської ради відповідно до міжнародного 

стандарту ISO 9001:2015 

тис. грн згідно з 
кошторисом 

міський 
бюджет 

Управління забезпечення 
надання адміністративних 

послуг 

11.3 Реалізація заходів Міської програми 

розвитку міжнародної співпраці на  
2019–2021 роки (рішення Рівненської міської 

ради від 06.12.2018 № 5357) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський 

бюджет, інші 
кошти 

Виконавчий комітет 

Рівненської міської ради. 
Відділ міжнародних зв’язків 

11.4 Реалізація заходів Міської цільової програми 

“Громадський бюджет у місті Рівному на 

2016–2020 роки” (рішення Рівненської 
міської ради від 18.08.2016 № 1456 зі 

змінами та доповненнями) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський 

бюджет 

Відділ інформаційно-

аналітичного забезпечення 

виконавчого комітету 
Рівненської міської ради. 

Виконавчі органи Рівненської 

міської ради 

11.5 Сплата членських внесків за участь міста в 

роботі Асоціації міст України 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський 

бюджет 

Виконавчий комітет 

Рівненської міської ради 

11.6 Сплата внесків за участь міста в роботі 

Асоціації “Енергоефективні міста України” 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський 

бюджет 

Управління економіки міста 

11.7 Відзначення кращих громадян міста, гостей з 
нагоди державних свят, ювілейних дат, 

інших подій (придбання квітів, грамот, рамок 

тощо) 

тис. грн згідно з 
кошторисом 

міський 
бюджет 

Виконавчий комітет 
Рівненської міської ради 

11.8 Підвищення кваліфікації працівників 

виконавчих органів Рівненської міської ради 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський 

бюджет 

Управління та відділи 

виконавчого комітету 
Рівненської міської ради 
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11.9 Підготовка проектів програм до участі в 
міжнародних конкурсах, супровід, 

організація виконання (у разі перемоги в 

конкурсі передбачити кошти на реалізацію 

проекту, поданого в минулому році) 

тис. грн згідно з 
кошторисом 

міський 
бюджет, інші 

кошти 

Управління та відділи 
виконавчого комітету 

Рівненської міської ради. 

Підприємства, установи, 

організації 

12 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

12.1 Реалізація заходів Міської програми 
“Здоров’я рівнян” на 2018–2022 роки 

(рішення Рівненської міської ради від 

18.10.2018 № 5120) 

тис. грн в межах 
бюджетних 

призначень 

міський бюджет Управління охорони здоров’я. 
Заклади охорони здоров’я  

міста – комунальні 

некомерційні підприємства 

12.2 Реалізація Програми забезпечення 

лікувально-профілактичних закладів міста 
Рівного імплантами та інструментарієм для 

надання медичної допомоги хворим із 

ураженням органів опори та руху на  
2017–2021 роки (рішення Рівненської міської 

ради від 19.10.2017 № 3432) 

тис. грн в межах 

бюджетних 
призначень 

міський бюджет, 

інші кошти 

Управління охорони здоров’я. 

Заклади охорони здоров’я  
міста – комунальні 

некомерційні підприємства 

13 ОСВІТА 

13.1 Реалізація заходів Програми розвитку освіти 

міста Рівного на 2017–2020 роки (рішення 
Рівненської міської ради від 24.11.2016 № 2002) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський бюджет Управління освіти 

13.2 Реалізація заходів Програми розвитку 
Комунального підприємства “Дитячий 

санаторно-оздоровчий комплекс 

“Електронік-Рівне” Рівненської міської ради 
на період до 2024 року (рішення Рівненської 

міської ради від 12.09.2019 № 6518) 

тис. грн згідно з 
кошторисом 

міський бюджет, 
позабюджетні 

кошти, інші 

джерела 

Управління освіти. Комунальне 
підприємство “Дитячий 

санаторно-оздоровчий комплекс 

“Електронік-Рівне” Рівненської 
міської ради 
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14 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

14.1 Реалізація заходів Комплексної міської 
соціальної програми “Турбота” на 2016–2020 

роки (рішення Рівненської міської ради від 

20.08.2015 № 5658 зі змінами) 

тис. грн згідно з 
кошторисом 

міський 
бюджет 

Управління праці та 
соціального захисту населення 

15 МОЛОДІЖНА ТА СІМЕЙНА ПОЛІТИКА 

15.1 Реалізація заходів Міської програми 

підтримки сім’ї та демографічного розвитку 
на 2017–2021 роки (рішення Рівненської 

міської ради від 06.12.2016 № 2027 зі 

змінами та доповненнями) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський 

бюджет 

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

15.2 Реалізація заходів Міської програми 

забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 2017–2021 роки (рішення 

Рівненської міської ради від 06.12.2016 

№ 2030 зі змінами та доповненнями) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський 

бюджет 

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

15.3 Реалізація заходів Міської програми протидії 

торгівлі людьми на 2017–2021 роки (рішення 
Рівненської міської ради від 06.12.2016 

№ 2031 зі змінами) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський 

бюджет 

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту 
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15.4 Реалізація заходів Програми військово-
патріотичного виховання молоді та 

організації підготовки громадян міста 

Рівного до призову і до служби у Збройних 

Силах України та інших утворених 
відповідно до законів України військових 

формуваннях на 2017–2021 роки (рішення 

Рівненської міської ради від 06.12.2016 

№ 2032) 

тис. грн згідно з 
кошторисом 

міський 
бюджет 

Управління у справах сім’ї, 
молоді та спорту 

15.5 Реалізація заходів Міської програми 
підтримки молоді на 2017–2021 роки 

(рішення Рівненської міської ради від 

06.12.2016 № 2029 зі змінами та 

доповненнями) 

тис. грн згідно з 
кошторисом 

міський 
бюджет 

Управління у справах сім’ї, 
молоді та спорту 

15.6 Реалізація заходів Міської програми 
відпочинку та оздоровлення дітей на  

2018–2022 роки (рішення Рівненської міської 

ради від 15.12.2017 № 3679) 

тис. грн згідно з 
кошторисом 

міський 
бюджет 

Управління у справах сім’ї, 
молоді та спорту 

15.7 Реалізація заходів Програми розвитку 

пластового руху в місті Рівному на  
2018–2021 роки (рішення Рівненської міської 

ради від 16.08.2018 № 4742) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський 

бюджет 

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

16 КУЛЬТУРА І ТУРИЗМ 

16.1 Реалізація заходів Програми розвитку 

культури в місті Рівному на 2019–2023 роки 
(рішення Рівненської міської ради від 

06.12.2018 № 5335 зі змінами) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський 

бюджет, інші 
кошти 

Управління культури і туризму 
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16.2 Реалізація заходів проекту “Таємничі 
підземелля Рівного. Культурна спадщина, як 
елемент інтерактивного вивчення історії 
краю” на 2018–2020 роки (рішення 
Рівненської міської ради від 19.04.2018 
№ 4199 зі змінами) 

тис. грн згідно з 
кошторисом 

міський 
бюджет, інші 

кошти 

Управління культури і туризму 

16.3 Реалізація заходів Програми підтримки та 
розвитку Комунального підприємства 
“Міське об’єднання парків культури та 
відпочинку” Рівненської міської ради на 
2019–2023 роки (рішення Рівненської міської 
ради від 20.12.2018 № 5387) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський 

бюджет, інші 
кошти 

Управління культури і туризму. 

Комунальне підприємство 
“Міське об’єднання парків 

культури та відпочинку” 

Рівненської міської ради 

16.4 Реалізація заходів Програми підтримки 
Рівненського зоологічного парку 
загальнодержавного значення на 2019–2023 
роки (рішення Рівненської міської ради від 
20.12.2018 № 5385) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський 

бюджет, інші 
кошти 

Управління культури і туризму. 

Рівненський зоологічний парк 
загальнодержавного значення 

16.5 Надання коштів з бюджету розвитку 
релігійним громадам, що проводять 
будівництво і реконструкцію культових 
споруд (у разі затвердження видатків 
рішенням Рівненської міської ради) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський 

бюджет 

Виконавчий комітет 

Рівненської міської ради 

17 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

17.1 Реалізація заходів Програми розвитку 
фізичної культури та спорту на 2018–2021 
роки (рішення Рівненської міської ради 
15.12.2017 № 3680 зі змінами та 
доповненнями) 

тис. грн згідно з 
бюджет-

ними 
призна-
ченнями 

міський 

бюджет, інші 

кошти 

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту 
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17.2 Реалізація заходів Програми розвитку 
мотоциклетного спорту (спідвею) в 

м. Рівному на 2016–2020 роки (рішення 

Рівненської міської ради від 10.03.2016 

№ 296 зі змінами та доповненнями) 

тис. грн згідно з 
бюджет-

ними 

призна-

ченнями 

міський 
бюджет, інші 

кошти 

Управління у справах сім’ї, 
молоді та спорту. Комунальний 

заклад “Рівненський міський 

спортивно-технічний клуб” 

Рівненської міської ради 

17.3 Реалізація заходів Програми розвитку 
велодозвілля в місті Рівному на 2019–2023 

роки (рішення Рівненської міської ради від 

12.09.2019 № 6517) 

тис. грн згідно з 
кошторисом 

міський 
бюджет, інші 

кошти 

Управління житлово-
комунального господарства 

18 ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

18.1 Реалізація заходів, що зазначені в Переліку 

природоохоронних заходів, які фінансуються 
з міського фонду охорони навколишнього 

природного середовища в 2020 році 

тис. грн  згідно з 

кошторисом 

кошти міського 

фонду охорони 
навколишнього 

природного 

середовища 

Виконавчі органи Рівненської 

міської ради. Управління 
економіки міста. Управління 

капітального будівництва. 

Підприємства та організації 

18.2 Реалізація заходів Програми розчищення і 
впорядкування малих річок та охорони 

підземних вод від забруднення на 2015–2020 

роки (рішення Рівненської міської ради від 

26.02.2015 № 4980 зі змінами та 
доповненнями) 

тис. грн згідно з 
кошторисом 

кошти бюджетів 
усіх рівнів, 

кошти міського 

фонду охорони 

навколишнього 
природного 

середовища, 

кошти 

підприємств, 
інші кошти 

Управління житлово-
комунального господарства. 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

економіки міста. Комунальні, 
науково-дослідні, проектні, 

підрядні та інші організації 
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18.3 Проведення еколого-просвітницької роботи тис. грн згідно з 
кошторисом 

кошти міського 
фонду охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Управління економіки міста. 
Управління освіти. Засоби 

масової інформації. Громадські 

організації 

19 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЖИТЕЛІВ МІСТА 

19.1 Реалізація заходів міської Програми 

створення місцевого та об’єктових 

матеріальних резервів для запобігання і 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

на 2016–2020 роки (рішення Рівненської 

міської ради від 17.09.2015 № 5674 зі 

змінами) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський бюджет Управління житлово-

комунального господарства. 

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій. 

Підприємства, установи та 

організації міста 

19.2 Реалізація заходів Програми забезпечення 

населення міста Рівного засобами 

радіаційного та хімічного захисту на  
2016–2020 роки (рішення Рівненської міської 

ради від 17.09.2015 № 5675) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський бюджет Управління з питань 

надзвичайних ситуацій. 

Підприємства, установи та 
організації міста 
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19.3 Реалізація заходів Міської цільової 
соціальної програми забезпечення пожежної 

та техногенної безпеки на 2016–2020 роки 

(рішення Рівненської міської ради від 

10.03.2016 № 293 зі змінами) 

тис. грн  згідно з 
кошторисом 

міський бюджет, 
обласний 

бюджет, кошти 

забудовників, 

інші джерела 

Виконавчі органи Рівненської 
міської ради. Рівненське 

міськрайонне управління 

ГУ ДСНС України у Рівненській 

області. Управління з питань 
надзвичайних ситуацій. 

Управління житлово-

комунального господарства. 

Підприємства, установи та 
організації міста 

19.4 Реалізація заходів Міської програми 

утримання, вдосконалення та розвитку 

системи централізованого оповіщення 

цивільного захисту міста Рівного на  
2018–2024 роки (рішення Рівненської міської 

ради від 18.10.2018 № 5049) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський бюджет Управління з питань 

надзвичайних ситуацій 

19.5 Реалізація Комплексної програми заходів з 

організації роботи громадських формувань з 
охорони громадського порядку та 

профілактики правопорушень у місті 

Рівному на 2020–2024 роки (рішення 

Рівненської міської ради від 22.08.2019 
№ 6437) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

міський 

бюджет, інші 
кошти 

Виконавчий комітет 
Рівненської міської ради. 
Рівненський відділ поліції 

Головного Управління 
Національної поліції в 
Рівненській області. 

Громадські формування з 
охорони громадського порядку 

(далі – ГФ):  
ГФ “СОМ”, ГФ “Сокіл”, 

ГФ “Козацька самооборона” 
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19.6 Реалізація заходів Комплексної програми 
профілактики правопорушень та боротьби зі 

злочинністю в місті Рівному на 2016–2020 

роки (рішення Рівненської міської ради від 

22.09.2016 № 1577 зі змінами) 

тис. грн згідно з 
кошторисом 

бюджетні 
кошти, інші 

джерела 

Виконавчий комітет 
Рівненської міської ради. 

Рівненський відділ поліції 

Головного управління 

Національної поліції в 
Рівненській області. 

Управління патрульної поліції 

в м. Рівному Департаменту 

Національної поліції України. 
3 стрілецький батальйон 

(м. Рівне) військової частини 

3002 Національної гвардії 
України 

19.7 Реалізація заходів Програми з питань 
мобілізаційної підготовки та мобілізації, 

утримання і вдосконалення пунктів 

оповіщення, збору та поставки 

мобілізаційних ресурсів міста Рівного на 
2016–2020 роки (рішення Рівненської міської 

ради від 14.01.2016 № 56) 

тис. грн згідно з 
кошторисом 

кошти 
бюджетів усіх 

рівнів, інші 

джерела 

Сектор з питань мобілізаційної 
підготовки, технічного захисту 

інформації та режимно-

секретної роботи. Виконавчі 

органи Рівненської міської 
ради. Підприємства, установи, 

організації міста. Рівненський 

об’єднаний міський військовий 

комісаріат 



Продовження додатка до рішення Рівненської міської ради від 12.12.2019 № 6919 92 

1 2 3 4 5 6 

19.8 Реалізація заходів Програми надання 
шефської допомоги військовим частинам 

А-1573, А-1671 та А-2798 на 2016–2020 роки 

(рішення Рівненської міської ради від 

21.07.2016 № 1224 зі змінами) 

тис. грн згідно з 
кошторисом 

міський 
бюджет 

Виконавчий комітет 
Рівненської міської ради 

 
 

 

 

Секретар міської ради        С. Паладійчук 
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