
 
РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

(18 сесія, 7 скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

15 грудня 2017 року          № 3711 

 

 

Про затвердження Муніципальної  

програми сталого розвитку міста  

Рівного на 2018 – 2022 роки 

 

 

Відповідно до підпункту 1 пункту "а" статті 27 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", на виконання заходів Стратегічного плану 

економічного розвитку міста Рівного, затвердженого рішенням Рівненської 

міської ради від 22.11.2006 № 317, з метою забезпечення сталого соціально-

економічного розвитку міста Рівненська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Муніципальну програму сталого розвитку міста Рівного на 

2018 – 2022 роки (додається). 

2. Начальнику Управління економіки міста М. Киреї забезпечити 

виконання заходів Муніципальної програми сталого розвитку міста Рівного на 

2018 – 2022 роки (далі – Програма).  

3. Виконавцям Програми не пізніше 30 березня року, наступного за 

звітним, подавати звіт про виконання Програми на розгляд секретарю міської 

ради та відповідним постійним комісіям. 

4. 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; постійній комісії з питань 

захисту прав людини, законності, правопорядку, розвитку місцевого 

самоврядування, Регламенту, депутатської діяльності та етики; постійній 

комісії з питань міського господарства; постійній комісії з питань транспорту, 

зв’язку та екології і секретарю міської ради С. Паладійчуку, а організацію його 

виконання – заступнику міського голови С. Васильчуку та начальнику 

Управління економіки міста М. Киреї. 

 

 

 

Міський голова       В. Хомко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Рівненської 

міської ради  

15.12.2017 № 3711 

 

 

МУНІЦИПАЛЬНА ПРОГРАМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

МІСТА РІВНОГО НА 2018 – 2022 РОКИ 

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Муніципальна програма сталого розвитку на 2018 – 2022 роки (далі – 

Програма) розроблена Управлінням економіки міста з метою створення 

сприятливого середовища для сталого розвитку міста Рівного на 2018 – 2022 

роки. 

В її основу покладені ідеї, принципи, діяльність і заходи Муніципальної 

програми врядування та сталого розвитку Програми розвитку Організації 

Об’єднаних Націй в Україні та Стратегічного плану економічного розвитку 

міста Рівного. 

Сталий розвиток – всебічно збалансований розвиток суспільства, мета 

якого – задовольняти потреби сучасних поколінь, не ставлячи під загрозу 

здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. 

На сучасному етапі переходу до сталого розвитку створюються умови, 

що забезпечують можливість спільного, внутрішньо збалансованого 

функціонування тріади: природа – мешканці – господарство. 

Для успішної реалізації принципів сталого розвитку насамперед 

потрібно сформувати в мешканців позитивне бачення розвитку міста Рівного 

та спрямувати всі зусилля на розв’язання своїх соціально-економічних та 

екологічних проблем. 

У місті Рівному проводяться різноманітні заходи щодо підтримки 

створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

(далі – ОСББ). Однак, незважаючи на це, проблема стану житлово-

комунального господарства міста є досить актуальною. Впродовж кількох 

останніх років Рівненська міська рада активно стимулювала процес створення 

і розвитку об’єднань співвласників, унаслідок чого відсоток ОСББ суттєво 

зріс. 

У 2013 – 2017 роках основні зусилля були спрямовані на підвищення 

кваліфікаційного рівня керівників об’єднань, проведення капітальних ремонтів 

та на створення сталої платформи для ефективного господарювання ОСББ. Без 

інформаційно-роз’яснювальної підтримки та фінансової допомоги на 

початковій стадії діяльності ОСББ населення міста не готове об’єднуватись у 

товариство співвласників. Мешканці міста потребують не тільки матеріальної 

підтримки з боку місцевої влади у вигляді капітальних покращень, а й 

консультаційної допомоги. 

Підтримка розвитку ОСББ сприятиме формуванню ефективного 

власника житла, покращить процес управління в житловому фонді, створить 

конкурентне середовище на ринку житлово-комунальних послуг та покращить 

якість їх надання. 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

1 Ініціатор розроблення Програми Управління економіки міста 

Виконавчого комітету Рівненської 

міської ради 

2 Розробник Програми Відділ підтримки проектів ООН 

3 Відповідальний виконавець 

Програми 

Управління економіки міста 

Виконавчого комітету Рівненської 

міської ради 

4 Учасники Програми Основні учасники: 

Управління економіки міста 

Виконавчого комітету Рівненської 

міської ради. 

Громада: 

об’єднання співвласників багато-

квартирних будинків; 

житлово-будівельні кооперативи; 

громадські організації при закладах 

освіти, здоров’я, культури та спорту. 

Спонсори, донори. 

Виконавці 

5 Строк реалізації Програми 2018 – 2022 роки 

6 Джерела фінансування Програми Кошти міського бюджету, 

кошти громади, спонсорів, донорів  

та інших джерел фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 

7 Обсяг фінансування з міського 

бюджету 

Затверджується щорічно 

 

Терміни, що використовуються в Програмі: 

Головний розпорядник коштів – Управління економіки міста 

Виконавчого комітету Рівненської міської ради, що фінансує затверджені 

проекти. 

Замовник – громада: об’єднання співвласників багатоквартирних 

будинків (далі – ОСББ), житлово-будівельні кооперативи, громадські 

організації при закладах освіти, здоров’я, культури та спорту, що подають, 

реалізовують проекти, а також відповідають за їх успішне впровадження. 

Виконавець – юридична особа, що провадить господарську діяльність  

відповідно до Закону України від 17.02.2011 № 3038-VI "Про регулювання 

містобудівної діяльності", Закону України від 17.01.2017 № 1817-VIII "Про 
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внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

містобудівної діяльності" і Закону України від 02.03.2015 № 222-VІІІ "Про 

ліцензування видів господарської діяльності". 

Спонсори – по можливості (міжнародні та вітчизняні юридичні та 

фізичні особи). 

Функціональна група – група, що обирається з активних членів громади 

або з членів правління для виконання підготовчих заходів і контролю за якістю 

реалізації проекту. 

Дорадчий комітет з питань впровадження Муніципальної програми 

сталого розвитку міста Рівного (далі – Дорадчий комітет) – орган, на який 

покладено функції з відбору та затвердження проектів. До складу Дорадчого 

комітету входять представники громади, влади, бізнесових структур і 

депутатського корпусу. 

 

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Мета Програми – залучення громад міста до вирішення проблем 

соціального, економічного та екологічного характеру для покращення 

власного добробуту та якості життя. 

Основні завдання Програми: 

1) формування та розвиток самодостатніх самоврядних організацій 

громади, здатних ініціювати та впроваджувати власні ініціативи у взаємодії з 

місцевими органами влади та іншими зацікавленими партнерами; 

2) підвищення рівня життя мешканців міста шляхом комплексного 

відновлення, ефективного використання та системного управління житловим 

фондом і базовими об’єктами місцевої інфраструктури; 

3) підвищення соціальної активності та самоорганізації громади задля 

сталого розвитку; 

4) посилення інституційної спроможності самоврядних організацій 

громад у сфері визначення потреб і пріоритетів сталого розвитку громади 

міста; 

5) покращення відповідних навичок і знань органів самоорганізації 

громади та місцевих органів влади щодо сталого розвитку; 

6) сприяння розвиткові партисипативного (спільного) та прозорого 

планування; 

7) залучення до співпраці місцевих і міжнародних фондів та Програм; 

8) підвищення обізнаності громадськості про сталий розвиток 

суспільства. 

 

4. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 

ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ 

Згідно з даними Управління житлово-комунального господарства 

житловий фонд міста Рівного налічує 1 462 житлових будинки загальною 

площею 3,47 мільйона квадратних метрів, із них: 151 крупнопанельний 

житловий будинок, 1 006 цегляних будинків, 305 будинків з інших матеріалів. 
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907 будинків житлового фонду перебувають на обслуговуванні житлово-

комунальних підприємств, 29 будинків – на обслуговуванні управляючих 

компаній, 23 будинки – на обслуговуванні житлово-будівельних кооперативів, 

483 будинки – на обслуговуванні ОСББ, 5 будинків – на обслуговуванні 

громадських організацій, є також 15 відомчих будинків. 

На території міста Рівного налічується 835 багатоквартирних житлових 

будинків з централізованим опаленням, з них 803 обладнано лічильниками 

обліку теплової енергії. 

Знос житлового фонду міста в середньому досягає 49,6 %. Житлові 

будинки, які здані в експлуатацію до січня 1989 року (744 будинки) і кількість 

яких становить 51 % від загальної кількості житлових будинків, потребують 

капітального ремонту. 

В умовах постійно зростаючих цін на основні види енергоресурсів та 

значної зовнішньоекономічної залежності нашої країни від постачальників 

енергоносіїв питання покращення показників енергоефективності та 

зменшення споживання енергоресурсів у житлових будинках набувають 

особливої актуальності у зв’язку з нагальною необхідністю економії коштів на 

їх утримання. 

Ветхими визнано 85 будинків загальною площею 12,5 тисячі квадратних 

метрів, аварійними – відповідно 12 будинків площею 1,7 тисячі квадратних 

метрів. 

Складовими частинами, які визначають незадовільний загальний 

технічний стан житлового фонду, є: 

1) стан внутрішньобудинкових мереж, через що значна кількість 

підвальних приміщень житлових будинків підтоплюється; 

2) стан дахів, покрівель житлових будинків, з яких більше 50 % 

потребують відновлення; 

3) стан балконних плит, фасадів; 

4) стан ліфтів, що відпрацювали нормативно допустимий термін 

експлуатації (25 років), з потребою їх заміни або модернізації; 

5) практичне припинення за останні роки роботи щодо заміни морально 

застарілих та зношених ліфтів; 

6) стан прибудинкових територій, малі архітектурні форми та споруди на 

яких потребують оновлення та приведення в належний санітарно-технічний 

стан. 

Крім того, викликає занепокоєння пожежна безпека житлових будинків. 

Системи протипожежної автоматики та димовидалення перебувають у 

непридатному стані і спеціалізовані організації їх не обслуговують. Всі 

пожежні крани розукомплектовані, системи внутрішнього водогону несправні, 

а сходові клітини не освітлюються. 

Поточний ремонт інженерних систем і конструктивних елементів 

житлового фонду виконується локально – тільки в місцях виникнення 

несправностей та відмови функціонування систем і конструктивних елементів. 
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Щорічна потреба на капітальний ремонт житлового фонду орієнтовно 

становить 200,00 мільйона гривень, а фактичні видатки Управління житлово-

комунального господарства не перевищують 20 відсотків від потреби. Такі 

обсяги фінансування не задовольняють потреби житлового фонду. 

Аналіз функціонування житлово-комунального господарства свідчить 

про наявність системної кризи та необхідність прискорення проведення 

реформ і переходу до роботи в ринкових умовах. 

Для демонополізації ринку житлових послуг та розвитку інституту 

власників житла місцева влада всебічно сприяє створенню об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків та залученню управлінських 

компаній до управління та утримання житлових будинків як альтернативної 

структури управління житловим фондом. 

Станом на 01.08.2017 в місті створено і зареєстровано 483 об’єднання 

співвласників багатоквартирних житлових будинків, що становить 33 відсотки 

від загальної кількості будинків. Наявність таких об’єднань – неприбуткових 

установ – сприяє розвиткові конкурентного середовища у сфері житлових 

послуг, забезпечує можливість отримання послуг з утримання житлових 

будинків і прилеглих до них територій належної якості та в повному обсязі. 

Члени об’єднання самі визначають перелік та обсяги робіт і послуг, які 

вони бажають отримати, самостійно вибирають виконавця робіт і, беручи до 

уваги необхідні витрати, самі встановлюють розміри та порядок сплати 

внесків за виконані роботи та використані послуги. Об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків можуть або прийняти в управління відповідний 

житловий комплекс, або обирати собі на конкурентних умовах управителя, 

який, узявши собі в управління житловий комплекс, надає житлово-

комунальні послуги на договірних умовах. 

 

5. МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Реалізація моделі сталого розвитку потребує застосування системи 

соціально-економічних, правових, фінансових та інших механізмів. Одним із 

таких механізмів є Муніципальна програма сталого розвитку міста Рівного. 

Реалізація Програми дасть змогу створити сприятливе середовище для сталого 

розвитку на місцевому рівні. Програмою передбачено заходи щодо 

самоорганізації та соціальної активізації громад, розроблення та впровадження 

громадських ініціатив для покращення якості життя мешканців міста Рівного. 

Досвід країн світу свідчить, що громаді не потрібно чекати сторонньої 

допомоги для вирішення місцевих проблем. Їм потрібно лише спробувати 

зробити щось власними силами. Сьогодні донорські організації, державний 

сектор, органи місцевої влади та недержавні організації визнають той факт, що 

самотужки жодна організація не зможе охопити та вирішити всі місцеві 

проблеми. 

Отож муніципалітет міста може надавати підтримку тим громадам, які 

самі ініціюють вирішення соціально-економічних та екологічних проблем. 
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Допомогу в реалізації проектів може отримати кожна громада міста, яка 

є юридичною особою та готова витрачати сили для вирішення власних 

проблем, а також зробити фінансовий внесок і забезпечити подальше 

самостійне утримання проекту. При цьому громада може реалізувати один 

проект на рік. 

Роботи за проектом охоплюють тільки місця загального користування, а 

не придбання індивідуального обладнання та предметів індивідуального 

користування. 

Для того щоб отримати підтримку муніципалітету, необхідно визначити 

основну проблему та звернутися з листом на ім’я міського голови й подати 

проектну заявку до відділу підтримки проектів ООН Управління економіки 

міста. 

Відділ постійно проводить роботу з ознайомлення мешканців міста, 

освітніх закладів та інших організацій з діяльністю Програми, розповсюджує 

інформацію про Програму через засоби масової інформації, інформаційні 

семінари та бюлетені, шляхом проведення діалогів із громадськістю і сприяє 

написанню заявки на грантову підтримку та оформленню необхідних 

документів. 

 

5.1. Порядок відбору проектів 

Визначення пріоритетів 

Відбір та затвердження проектів покладаються на Дорадчий комітет і 

проводяться за такими пріоритетами: 

- житлово-комунальна сфера; 

- енергозбереження; 

- соціальна сфера; 

- екологія; 

- здоровий спосіб життя. 

Критерії відбору проектів, що здійснюються Дорадчим комітетом: 

- нагальність та критичність проблеми, яку вирішуватиме проект; 

- роботи за проектом охоплюють місця загального користування, а не 

придбання індивідуального обладнання і предметів індивідуального 

користування; 

- видатки на одного отримувача вигод від реалізації проекту; 

- актуальність і змістовність проекту, інноваційність запропонованих 

підходів і технологій; 

- реалістичність досягнення мети проекту, конкретність запланованих 

результатів; 

- користь, що отримають громади, та очікуваний довгостроковий ефект; 

- позитивний вплив запропонованих технологій на навколишнє 

середовище; 

- досвід і активна діяльність у здійсненні проектів, спрямованих на 

вирішення актуальних проблем громади; 

- кваліфікація фахівців, які залучаються до роботи в рамках проекту; 



Продовження додатка до рішення Рівненської 
міської ради від 15.12.2017 № 3711 

 

7 

- залучення додаткових джерел фінансування; 

- зрілість та статус організації. 

Ресурси міського бюджету витрачаються за принципом забезпечення 

максимального соціально-економічного ефекту. 

Доцільність і обсяги надання підтримки визначаються в такій 

послідовності: 

1) проводиться попередня оцінка проектів на відповідність пріоритетним 

напрямкам Програми; 

2) за кожним видом проектів і джерел фінансування проводиться 

ранжування за критерієм максимального ефекту від одиниці вкладених 

засобів; 

3) за результатами ранжування відбираються проекти для підтримки в 

межах кошторису Програми. 

Граничний термін подачі проектних заявок (із пакетом документів) –  

30 червня. Заявки, подані пізніше зазначеного терміну, розглядатися й 

фінансуватися не будуть. 

Максимальна кількість бюджетних коштів на реалізацію одного проекту 

становить до 800 тисяч гривень. 

Фінансування здійснюється в таких співвідношеннях (крім фінансування 

проектів з капітального ремонту ліфтів, відновлення та встановлення систем 

протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та облаштування 

дитячих майданчиків): 

- міський бюджет – 65 % (до 800 тисяч гривень); 

- громада, спонсори – 35 % і більше. 

Перехідні проекти, які потребують реалізації в кілька етапів, будуть 

фінансуватися в межах того відсоткового розподілу витрат, який був на 

момент початкового затвердження проекту. 

Фінансування проектів щодо капітального ремонту, заміни та 

модернізації ліфтів, відновлення і встановлення систем протипожежного 

захисту будинків підвищеної поверховості, а також облаштування дитячих 

майданчиків здійснюється за таким розподілом витрат: 

- міський бюджет – 85 % (до 800 тисяч гривень); 

- громада, спонсори – 15 % і більше. 

Кошти на реалізацію проекту перераховуються безпосередньо 

Замовнику через Управління державної казначейської служби України у 

м. Рівному. 

Після реалізації проекту громада повинна прийняти на баланс об’єкт та 

забезпечити його подальше утримання. 

Незавершені проекти, фінансування та реалізація яких розпочалися в 

поточному році, переносяться на наступний рік із збереженням 

співфінансування, зафіксованого на час початку їх реалізації. 
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5.2. Впровадження проекту 

Важливим кроком є формування Функціональної групи для реалізації 

проектів. Членами Функціональної групи можуть бути члени правління 

об’єднань громад і залучені фахівці. При необхідності відділ підтримки 

проектів ООН надає допомогу громадам у підготовці пропозицій, організовує 

тренінги та консультації для становлення сталих громад. 

Оформлені проектні заявки подаються до відділу згідно з додатком 1, 

який містить короткий опис проекту з основними фінансовими показниками, а 

також фотографії описаних проблем. 

Відділ накопичує та оцінює правильність їх оформлення, після чого 

публікує інформацію на сайті Управління економіки міста, але не пізніше ніж 

за 10 днів до проведення відбору й затвердження проектів. 

У ході оцінки проводиться оглядовий візит потенційних місць 

впровадження проектів та спілкування з громадами, які претендують отримати 

співфінансування. У визначений термін відділ готує та передає проектні 

заявки Дорадчому комітету з питань впровадження Муніципальної програми 

сталого розвитку міста Рівного для відбору та затвердження. Дорадчий комітет 

оцінює пропозиції і проводить їх ранжування для співфінансування. 

Процедура відбору базується на принципах конкуренції та прозорості й 

проводиться відповідно до пункту підрозділу 5.1 Програми. Таким чином 

забезпечується висока якість проекту та відповідальність партнерів щодо його 

гідного впровадження. 

Після прийняття рішення Дорадчим комітетом щодо підтримки та 

співфінансування проектів вказані пропозиції подаються до Управління 

економіки міста для виконання, а громади інформують через засоби масової 

інформації (далі – ЗМІ) та офіційний сайт Управління економіки міста. 

Наступним кроком є відбір виконавців. 

Голова об’єднання подає оголошення в засоби масової інформації, в 

якому вказує назву й адресу об’єднання, контактні телефони, назву проекту, 

термін прийому цінових пропозицій (не менше 10 днів) від дня публікації 

оголошення, а також дату проведення відбору виконавців робіт. 

На цьому етапі громада розробляє дефектний акт, який є основою для 

підготовки конкурсних пропозицій, і затверджує його протоколом засідання 

Функціональної групи. 

Представник Управління економіки міста обов’язково присутній на 

відборі виконавців робіт (для дотримання вимог законодавства). Відбір 

проводить громада на підставі отриманих цінових пропозицій (не менше 

трьох), які розроблені на основі технічних завдань (дефектних актів). 

Всі подані цінові пропозиції, подаються в закритих конвертах і 

реєструються в журналі реєстрації кореспонденції об’єднань. Відкриття 

конвертів і відбір виконавців затверджується протоколом засідання 

Функціональної групи. 
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Всю відповідальність за успішну реалізацію проекту несе громада. 

Відділ підтримки проектів ООН організовує прес-конференцію щодо 

офіційного підписання угод у присутності представників функціональних груп 

громад, місцевих органів влади, донорів та місцевих ЗМІ. 

Управління економіки міста фінансує проекти в партнерстві з 

бенефіціантами та іншими джерелами фінансування. 

Метою співфінансування проектів є сприяння громадам у вирішенні 

місцевих проблем для покращення якості життя та сталості їхнього розвитку. 

Співфінансування проектів здійснюється тільки на капітальні видатки, 

крім придбання індивідуального обладнання та предметів індивідуального 

користування, і проходить у два етапи. Перший етап – це внесок громади та 

спонсорів. Другий етап – внесок міської ради, що надається після подання в 

Управління економіки міста повного пакету звітної документації про 

використання коштів громади. Кошти Управління економіки міста 

перераховуються двома траншами. 

Для отримання фінансування з міського бюджету громаді необхідно: 

а) відкрити рахунок в Управлінні державної казначейської служби 

України у м. Рівному (при необхідності); 

б) надати до Управління економіки міста пакет документів: 

● для отримання І траншу в розмірі 50 %: 

1) лист-запит на фінансування; 

2) копію оголошення в ЗМІ про відбір виконавців робіт; 

3) копію протоколу про затвердження дефектного акта (матеріалів, 

обсягів); 

4) копію протоколу про визначення виконавця робіт (із підписами членів 

Функціональної групи та представника місцевої влади); 

5) копію угоди з виконавцями робіт; 

6) копію проектно-кошторисної документації на виконання робіт; 

7) копію експертного звіту/висновку Державного підприємства 

"Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба 

Української державної будівельної експертизи" та дозвіл на початок 

виконання робіт; 

8) копію платіжного доручення про перерахунок внеску громади на 

виконавця робіт; 

9) підтвердження з банку про отримання коштів виконавцем робіт; 

10) звіт про використання коштів громади; 

11) копії документів, що підтверджують виконання робіт на суму внеску 

громади та спонсорів; 

12) рекомендаційний лист від відділу підтримки проектів ООН. 

У місячний строк, після отримання коштів І траншу необхідно закрити 

авансовий платіж в Управлінні державної казначейської служби України у 

м. Рівному. 
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● для отримання ІІ траншу в розмірі 50 % (надається після завершення 

всіх робіт за проектом): 

1) лист-запит; 

2) копію платіжного доручення про перерахунок коштів І траншу 

виконавцю робіт; 

3) підтвердження з банку про отримання коштів І траншу виконавцем; 

4) копію акта виконаних робіт на всю вартість проекту; 

5) копію акта про прийняття і введення в експлуатацію, підписаного 

членами робочої комісії; 

6) копію сертифіката про завершення робіт; 

7) копію корегованого кошторису (при необхідності); 

8) наказ про подальше утримання проекту; 

9) фото реалізованого проекту; 

10) лист-підтвердження від відділу підтримки проектів ООН. 

Після отримання коштів ІІ траншу громаді необхідно надати: 

1) копію платіжного доручення про перерахунок коштів ІІ траншу 

виконавцю; 

2) підтвердження від виконавця, що засвідчує отримання коштів. 

Відповідно до змін чинного законодавства можливе подання додаткових 

документів. 

За згодою сторін між розпорядником коштів та замовником можливий 

один транш коштів на остаточний розрахунок і проведення громадського 

аудиту. 

До Управління економіки міста подаються копії всіх документів, завірені 

печаткою організації-замовника. 

 

5.3. Завершення проекту 

У ході фінансування та реалізації проекту Управління економіки міста 

разом із Функціональною групою проекту здійснюють моніторинг за 

реалізацією проектів і використанням коштів. 

Після завершення робіт, передбачених проектом, проводиться 

громадський аудит, у ході якого підписується акт про прийняття і введення в 

експлуатацію. У ньому беруть участь виконавці робіт, громада, представники 

міської влади. На проведення цього заходу запрошуються представники 

місцевих ЗМІ. Функціональна група подає короткий звіт, який містить опис 

виконаних робіт, їхню вартість, досягнуті результати, а також фотографії 

ключових етапів проведення робіт. 

На завершальному етапі реалізації проектів голова об’єднання 

зобов’язується проводити інформування громадськості через ЗМІ та сприяти 

проведенню оглядових візитів. 
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5.4. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 
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6. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

1. Проведення інформаційно-просвітницької кампанії з інформування 

громадськості про діяльність Програми. 

На цьому етапі плануються підготовка та організація висвітлення 

результатів Програми й позитивної роботи ОСББ для залучення максимальної 

кількості громадян до процесу реформування житлово-комунального 

господарства міста. Планується проведення таких заходів: 

1) розміщення агітаційних та інформаційних публікацій у друкованих 

ЗМІ, інформації в мережі Інтернет, на місцевому радіо, телебаченні; 

2) розробка і трансляція рекламно-тематичних відеороликів про 

Програму та ОСББ на місцевому радіо, телебаченні та офіційних веб-сайтах 

Виконавчого комітету Рівненської міської ради та Управління економіки 

міста; 

3) розробка та випуск буклета; 

4) проведення дворових зустрічей із жителями багатоквартирних 
будинків; 

5) створення бази даних ОСББ, житлово-будівельних кооперативів, 

громадських організацій, проектів, донорів. 

2. Проведення навчань та ознайомчих візитів. 

Відділ підтримки проектів ООН організовує та проводить: 

1) Семінари і тренінги з метою розбудови інституційного і технічного 

потенціалу керівників організацій громад та Функціональних груп із питань 

управління місцевими проектами сталого розвитку. 

Тематика заходів: 

Поінформованість громадськості про діяльність Муніципальної 

програми сталого розвитку міста Рівного, умови співпраці з громадами міста. 

Впровадження принципів сталого розвитку. Визначення та ранжування 

місцевих проблем. 

Залучення позабюджетних коштів у розвиток територіальних громад. 

Розробка проектів до державних та міжнародних фондів. 

Моніторинг, звітність та сталість організації. 

Управління житловим будинком. 

Енергозбереження в житлових будинках. 

2) Оглядові візити з метою поширення заходів Муніципальної програми 

сталого розвитку задля покращення умов життя громадян міста Рівного. 

Організовуються оглядові візити як для представників органів влади міста, 

ЗМІ, новостворених ОСББ, донорів, так і для потенційних міст-партнерів. 

Також практикуються виїзди в інші міста. 

3. Фінансово-кредитна підтримка громад. 

Фінансове забезпечення Програми відбувається за рахунок: 

1) коштів місцевого бюджету; 

2) коштів громади; 

3) коштів державного бюджету, передбачених на реалізацію заходів у 

галузі житлово-комунального господарства; 



Продовження додатка до рішення Рівненської  
міської ради від 15.12.2017 № 3711 

 

13 

3) коштів обласного бюджету, за умови співфінансування з місцевого 

бюджету; 

4) переходу до економічно обґрунтованих тарифів для всіх категорій 

споживачів житлово-комунальних послуг. 

До додаткових механізмів залучення коштів належать: 

- налагодження партнерських стосунків із міжнародними фондами для 

одержання допомоги/співфінансування проектів з ремонту будинків; 

- долучення до отримання грантів на запровадження енергозберігаючих 

технологій у будинках, у тому числі шляхом співфінансування від громад. 

Рівненська міська рада може встановлювати пільги в частині звільнення 

ОСББ від сплати окремих місцевих податків. 

Фінансування Програми з реалізації проектів та здешевлення витрат у 

сфері житлово-комунального господарства здійснюється виключно на 

конкурентних засадах, на умовах співфінансування органами місцевого 

самоврядування та громадами. 

 

У результаті проведення основних заходів очікується: 

1) підвищення рівня обізнаності мешканців та підвищення ефективності 

діяльності громад; 

2) активізація громад у вирішенні актуальних місцевих проблем; 

3) розвиток державно-приватного партнерства; 

4) збільшення обсягів залучених коштів із різних джерел фінансування; 

5) підвищення якості життя громад; 

6) вдосконалення та збільшення кількості безкоштовних інформаційно-

консультаційних послуг з питань реєстрації житлових об’єднань; 

7) підвищення фахового рівня голів об’єднань; 

8) стимулювання до створення ОСББ; 

9) підвищення конкурентоспроможності об’єднань громад; 

10) створення сприятливих умов для сталого розвитку громад. 

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ  

ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ 

Моніторинг здійснюється з метою дослідження змін у соціально-

економічній та екологічній сферах для корегування управлінських рішень 

щодо сталого розвитку. В ході реалізації Програми буде здійснено постійний і 

періодичний моніторинг. 

Постійний моніторинг – це моніторинг реалізації проекту, який 

здійснюється громадою. 

Періодичний моніторинг здійснюється Дорадчим комітетом та 

працівниками Управління економіки міста. 

Моніторинг здійснюється за такими індикаторами: 

1) актуальність проекту; 

2) сфера охоплення; 

3) ефективність використання коштів; 

4) сталість об’єднання. 
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Моніторинг здійснюватиме Дорадчий комітет у співпраці з відділом 

підтримки проектів ООН. Працівники відділу відвідують об’єкти 

впровадження проектів до початку реалізації робіт (під час відбору виконавців 

робіт) та за фактом виконання робіт (під час проведення громадського аудиту). 

На засіданні Дорадчого комітету два рази на рік подається інформація про хід 

реалізації проектів. 

Управління економіки міста забезпечує проведення щоквартального 

моніторингу виконання заходів Програми. Один раз на півріччя 

передбачається розгляд питань щодо виконання заходів вищезазначеної 

Програми на засіданнях Дорадчого комітету. 

Моніторинг Програми полягає в доступності та відкритості інформації, 

кількісних і якісних результатів реалізації проектів, в оприлюдненні проектів 

рішень, у громадському аудиті місцевих ініціатив, вільному доступі до 

використання коштів місцевого бюджету в частині фінансування ОСББ. 

У процесі роботи до Програми можуть вноситися зміни і доповнення з 

метою диференційованого підходу до виконання основних заходів, з 

відповідним погодженням постійними комісіями Рівненської міської ради та 

затвердженням Рівненською міською радою. 

Про хід реалізації Програми Управління економіки міста раз на рік 

звітує на засіданні виконавчого комітету Рівненської міської ради. Інформація 

про хід реалізації проектів висвітлюється в ЗМІ та на офіційному сайті 

Управління економіки міста. 

 

8. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансове забезпечення Програми проводиться за рахунок коштів 

міського бюджету, власних коштів громади, спонсорів, позабюджетних 

фондів, донорів та інших коштів. 

Обсяг фінансування затверджується щорічно Рівненською міською 

радою і враховується при формуванні видатків міського бюджету, а при 

потребі коригується протягом поточного року в межах можливостей міського 

бюджету. 

Головним розпорядником коштів місцевого бюджету, виділених на 

реалізацію Програми, є Управління економіки міста. 

Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів у рамках цієї 

Програми здійснюється у визначеному законодавством порядку. 

 

9. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Оцінка ефективності реалізації заходів Програми здійснюється на основі 

системи індикаторів і ряду показників, що містять якісні та кількісні 

характеристики. 

Система якісних індикаторів забезпечить моніторинг динаміки змін у 

питаннях громадської думки щодо створення й функціонування ОСББ, 

взаємодію між ОСББ і органом місцевого самоврядування, створення умов для 

прозорого отримання фінансової допомоги на проведення капітального 

ремонту багатоквартирних будинків міста Рівного, обізнаність представників 
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ОСББ у механізмі отримання фінансування на ремонтні роботи, прозорість 

витрачання коштів на потреби громад. 

До кількісних індикаторів віднесено: кількість зареєстрованих ОСББ, 

кількість ліквідованих ОСББ, обсяг оприлюднення інформації на офіційних 

веб-сайтах Виконавчого комітету Рівненської міської ради та Управління 

економіки міста, кількість звернень громад, кількість реалізованих проектів, 

відсоток співфінансування від громад, кількість людей, що отримали користь. 

 

10. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

У результаті реалізації заходів Муніципальної програми сталого 

розвитку буде поліпшено добробут та якість проживання громадян, 

активізовано об’єднання громад для вирішення власних проблем соціально-

економічного та екологічного характеру і створено сприятливе середовище 

для сталого розвитку міста Рівного. 

Виконання завдань Програми дасть короткотривалі, довготермінові 

результати та мультиплікаційний ефект. 

Результати Програми: 

1) короткотривалі результати: 

● підвищення рівня поінформованості об’єднань громадян; 

● підвищення свідомості та згуртованості громад; 

● залучення громад міста до вирішення місцевих проблем; 

● об’єднання зусиль громад у вирішенні місцевих проблем; 

● реалізація місцевих соціально-економічних проектів; 

● поширення механізму співфінансування (залучення додаткових 

коштів); 

2) довготермінові результати: 

● реалізація принципів сталого розвитку; 

● розвиток державно-приватного партнерства (співпраця влади та 

громади); 

● дотримання прозорості та звітності при використанні бюджетних, 

залучених та громадських коштів; 

● покращення якості життя громад; 

3) мультиплікаційний ефект: 

● поширення досвіду сталого розвитку громад; 

● активізація громад у вирішенні власних проблем і проблем міста. 

 



Продовження додатка до рішення Рівненської  міської ради від 15.12.2017 № 3711 16 

 

11. ЗАХОДИ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА РІВНОГО НА 2018 – 2022 РОКИ 

 

№ 

пор. 

Заходи програми Періо- 

дичність 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)  

у тисячах гривень, у тому числі: 

Очікуваний 

результат 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

2022 

рік 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

І. Інформаційно-консультативна підтримка 

1 Вивчення кращого досвіду 

роботи з питань сталого 

розвитку міст України та 

інших країн (у тому числі 

оплата відрядних) 

Постійно Управління 

економіки 

міста 

Міський 

бюджет 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Досягнення 

мультипліка-

ційного 

ефекту 

2 Інформування про хід 

реалізації Програми членів 

Дорадчого комітету та 

засобів масової інформації 

Раз на 

квартал 

Управління 

економіки 

міста 

- - - - - - Прозорість 

впровадження 

заходів Муні-

ципальної 

програми 

сталого 

розвитку 

Оприлюднення інформації 

про хід впровадження 

заходів Програми на сайті 

Управління економіки 

міста та Рівненської міської 

ради 

Постійно - - - - - - 

Звітування на засіданні 

Виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 

ІV 

квартал 

- - - - - - 
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3 Визначення проблем 

об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків 

(анкетування) 

Раз на рік Управління 

економіки 

міста 

- - - - - - Надання 

консульта-

тивно-дорадчої 

підтримки 

об’єднанням 

співвласників 

багатоквартир-

них будинків 

ІІ. Навчально-методична підтримка 

1 Проведення семінарів, 

тренінгів для керівників 

проектів, ініціативних груп 

та органів виконавчої влади 

з питань: 

- інформування громадсь-

кості про діяльність 

Муніципальної програми 

сталого розвитку міста 

Рівного та умови співпраці 

з громадами міста; 

- моніторингу, звітності та 

сталості організації (в 

тому числі оплата 

канцтоварів) 

Два рази 

на рік 

Управління 

економіки 

міста 

Міський 

бюджет 

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Підвищення 

обізнаності 

мешканців 

міста та 

керівників 

громад 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Участь у семінарах, 

тренінгах, форумах, інших 

заходах (у тому числі 

оплата канцтоварів) 

Постійно Управління 

економіки 

міста 

Міський 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Підвищення 

кваліфікації 

працівників 

Управління 

економіки 

міста 

3 Проведення презентації 

Муніципальної програми 

сталого розвитку міста 

Рівного та оглядових 

візитів для депутатів 

Рівненської міської ради, 

начальників управлінь і 

відділів щодо діяльності 

Програми 

Протягом 

року 

Управління 

економіки 

міста 

Міський 

бюджет 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Поширення 

принципів 

сталого 

розвитку 

4 Популяризація 

Муніципальної програми 

сталого розвитку міста 

Рівного серед громад міста 

(в тому числі оплата 

канцтоварів) 

Постійно Управління 

економіки 

міста 

Міський 

бюджет 

7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Поширення 

принципів 

сталого 

розвитку 

ІІІ. Фінансова підтримка 

1 Співфінансування проектів 

Програми з міського 

бюджету в партнерстві  

з громадами 

Протягом 

року 

Управління 

економіки 

міста 

Міський 

бюджет 

59 965,00 59 965,00 59 965,00 59 965,00 59 965,00 Вирішення 

місцевих 

проблем 
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2 Проведення засідання 

Дорадчого комітету з 

питань впровадження 

Муніципальної програми 

сталого розвитку 

Не менше 

двох разів 

на рік 

Управління 

економіки 

міста 

- - - - - - Розгляд та 

затвердження 

проектів 

громад 

3 Налагодження стосунків та 

презентація пріоритетних 

проектів серед потенційних 

донорів 

Постійно Управління 

економіки 

міста 

Міський 

бюджет 

- - - - - Становлення 

сталих громад 

РАЗОМ 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00  

 

 

 

 

Секретар міської ради        С. Паладійчук 



 

Додаток 

до Муніципальної програми  

сталого розвитку м. Рівного  

на 2018 – 2022 роки 
 

ПОДАЄТЬСЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ! 
 

ПРОЕКТНА  ЗАЯВКА 

 

Дата _______ 
 

1. Інформація про організацію громади (далі – ОГ): 
 

1.1. Назва вулиці, № будинку:  
 

1.2. Назва організації громади:  
 

1.3. Дата створення: 
 

1.4. Загальна кількість квартир:___; _____ – мешканців;  

з них ____– чоловіків, ____ – жінок,____ – дітей. 
 

1.5. Кількість членів ОГ: ____, з них  ____ – чоловіків, ____– жінок. 
 

1.6. Актив ОГ/ мережі: 

Голова: _____________________________, мобільний телефон: ________________  

Бухгалтер: ___________________________________________________ 

Секретар: ____________________________________________________  

Член: ________________________________________________________ 

Член: ________________________________________________________ 
 

1.7. Всього зібрано колективних коштів, необхідних для функціонування ОГ: 

___________ грн. 
 

2. Інформація щодо Проекту: 

2.1. Назва проекту: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

2.2. Яка об’єктивна необхідність та потреба в реалізації цього проекту 

(детально обґрунтувати):  

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

2.3 Критерії, які були використані для відбору саме цього проекту (чому було 
вирішено реалізувати саме цей проект):  
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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2.4. Тривалість проекту (початок – закінчення)  __________ 20__  р. 

 

2.5. Ті, кому принесе користь цей проект (загальна кількість): 1 будинок; 

________ жителів, з них: _______чоловіків; _______жінок; _________дітей. 

 

2.6. Попередня оцінка бюджету проекту: (всі суми вказуються в гривнях) 

№ Назва проекту Вартість, грн 

1  

 

 

 

 (додати попередній кошторис витрат)  

 

2.7. Партнери в реалізації проекту та їхні внески: 

№ Партнери Всього % 

1    

2    

3 Спонсори (при наявності)   

 ВСЬОГО:   

 

3. Виконання проекту: робочий план реалізації проекту, подальше утримання 

та супроводження проекту, а також забезпечення стійкості проекту 

(розписати детально): 

3.1. Робочий план реалізації проекту: 
 Створена Функціональна група у складі (зазначити прізвища, імена, по   
 батькові  членів Функціональної групи):  

 

голова Функціональної групи – _____________________ 

члени Функціональної групи:    _____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

3.2. Завдання, які буде виконувати Функціональна група для реалізації проекту:  

№ 

 

Заходи необхідні для 
реалізації проекту 

Відповідальна 
особа 

Дата 
початку 

Дата 
закінчення 

1 Визначення складу необхідних 
робіт і кількості матеріалів 

   

2 Визначення технічного 
завдання та оголошення  
в газету 

   

3 Відбір  виконавців робіт     

4 Підписання угоди з 
Управлінням економіки 
міста, виконавцем робіт та 
іншими службами 
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5 Реалізація проекту:    
- оплата послуг підрядної 

організації; 
- контроль за виконанням 

робіт і якістю матеріалів; 
- підготовка і подання 

Управлінню економіки міста 
звіту про використання 
коштів громади та 
документації щодо виконання 
і використання траншів 

   

6 Прийняття в експлуатацію і 
проведення громадського 
аудиту 

   

7 Реалізація заходів щодо 
показовості проекту 

   

 

3.3. Довготривалий план стійкості проекту після закінчення гранту: 

 Кому буде належати об’єкт після реалізації проекту? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Яких щорічних витрат, людських та інших ресурсів буде потребувати 

утримання об’єкта (покриття поточних та капітальних витрат на 

функціонування; забезпечення необхідними працівниками, спеціалістами, 

інформаційними матеріалами і таке інше): 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 З яких джерел будуть покриватись ці витрати? 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Голова правління    (підпис)   ______________ 

 

Бухгалтер      (підпис)   ______________ 
 

М. П. 
 

Додатки до заявки: 

1. Свідоцтво про реєстрацію (копія); 

2. Протокол установчих зборів; 

3. Попередній кошторисний розрахунок. 

 

 

 

Секретар міської ради       С. Паладійчук 


