
Звіт 

про стан розвитку підприємництва та  виконання  

Програми  розвитку малого і середнього підприємництва за 2021 рік 

 

За даними управління забезпечення надання адміністративних послуг, 

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

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

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

особи.  

Протягом 2021 року здійснили реєстрацію 1 966 суб’єктів 

підприємницької діяльності, з них 408 юридичних та 1 558 фізичних осіб, 

скасовано реєстрацію 1 178 суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі 

70 юридичних та 1 108 фізичних осіб. 
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З метою реалізації пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку 

міста, діяла Програма розвитку малого і середнього підприємництва в місті 

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

№ 6918). На реалізацію заходів Програми у 2021 році передбачалося 

фінансування в розмірі 1 319,8 тис. грн, з яких на виконання відповідних 

заходів використано фінансування в розмірі 862,2 тис. грн. 

Зокрема, протягом звітного періоду управлінням економіки міста 

здійснено фінансову підтримку суб’єктів підприємницької діяльності, шляхом 

часткової компенсації відсоткових ставок за користування кредитами банків, 

що надаються на реалізацію проєктів, а також сприяння та підтримка реалізації 

бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів. 

Для здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання рішенням 

виконавчого комітету Рівненської міської ради від 13.04.2021 № 33 

затверджений Порядок використання коштів, передбачених у бюджеті 

Рівненської міської територіальної громади на часткову компенсацію 

відсоткових ставок за кредитами банків, що надаються на реалізацію проєктів 

суб’єктів малого та середнього підприємництва. 

Так, часткову компенсацію відсоткових ставок за користування кредитами 

банків, отримали на конкурсній основі два проєкти на загальну суму 

76,9 тис. грн, зокрема: 

 проєкт «Автоматизація виготовлення паперових пакетів з ручками», а 

саме придбання обладнання для виготовлення паперових пакетів з ручками – 

ТзОВ «Гранд Еко-Пак»; 

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

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

Плюс». 

Для здійснення фінансової підтримки реалізації бізнес-ідей в рішенням 

виконавчого комітету Рівненської міської ради від 13.04.2021 № 32 

затверджений Порядок використання коштів бюджету Рівненської міської 

територіальної громади для сприяння та підтримки реалізації бізнес-ідей, 

проведення конкурсу стартапів у Рівненській міській територіальній громаді. 

В липні управлінням економіки міста спільно із фінансовим експертом 

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

потенційного учасника конкурсу стартапів.  

За результатами конкурсного відбору п’ять стартапів отримали підтримку 

з бюджету Рівненської міської територіальної громади на загальну суму 

250,0 тис. грн, зокрема:  

– проєкт «Виробництво та продаж екологічного одягу з вживаних та нових 

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

– проєкт «Дитячий розвиток, хореографія. Створення Центру вуличних 

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

– проєкт «Переробка та утилізація відходів текстильного виробництва» 

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

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

використанням інтерактивної дошки» Семенюк Юлії Федорівни в розмірі 

50,0 тис. грн; 
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– проєкт «Академія фінансової грамотності, онлайн навчання» Ігнатьєвої 

Ольги Володимирівни в розмірі 50,0 тис. грн. 

З метою поширення серед підприємців громади інформації щодо існуючої 

фінансової підтримки з бюджету Рівненської міської територіальної громади 

виготовлено буклети накладом 500 штук, які містили відомості щодо умов 

участі у відповідних конкурсних відборах. 

Одночасно, спільно із залученими громадськими організаціями проведено 

ряд інших заходів, на реалізацію яких з місцевого бюджету використано 

535,3 тис. грн. 

Зокрема, у 2021 році управління економіки міста підтримало заснування 

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

виробників жіночого, чоловічого та спортивного одягу, спецодягу, весільних 

суконь, виробників рюкзаків, сумок тощо. 

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

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

розвитку малого і середнього підприємництва Управлінням, спільно з 

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

компаній та учасників ІТ-кластеру щодо ознайомлення з правовими нормами 

діяльності ІТ-компаній та законодавчими ініціативами, що вплинуть на 

майбутній розвиток бізнесу. 

Спільно з залученим експертом у першому кварталі 2021 року проведено 

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

Наприкінці травня 2021 року Управління спільно із бізнес-школою Smart 

People провели форум «Акселератор підприємництва». Під час події 

організатори розповіли учасникам про різні існуючі шляхи розвитку бізнесу, в 

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

грантових програмах міжнародних донорів та фондів в Україні, акселераційних 

програмах та залучення консультантів.  

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

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

проходила на протязі трьох днів. Навчальні заходи спрямовані допомогти 

бізнесу стати більш системним, зрозуміти і сформулювати свою місію та візію, 

а також стимулювати команду компаній для злагодженого досягнення 

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

Участь у навчанні прийняли 30 представників мікро та малого бізнесу 

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

У липні 2021 року представники Львівського Регуляторного Хабу провели 

оцінку регуляторних процедур в розрізі дотримання усіх умов визначених 

законодавством України, а також доступності інформації про регуляторну 

діяльність ради. Здійснили оцінку веб-ресурсів ради та дотичних платформ для 

комунікації з громадою. Презентація результатів дослідження відбулась у 

Майстерні міста, на якій обговорили кращі практики та шляхи вдосконалення 

регуляторних процесів в громаді. Загалом регуляторну діяльність Рівненської 

міської ради оцінили на 51 %.  

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

організовано проведення 3-х денної консультаційної програми «Управління 
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командою», в рамках якої бізнес-консультанти проводили практикум з 

фінансового аналізу, який допоміг присутнім оцінити важливість звітних 

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

Окрім цього, експерти з управління командою розкрили питання 

конфліктів у колективі, надали практичні інструменти роботи із скаргами, 

мотивування команди та інше.  

У серпні 2021 року спільно вищезазначеною організацією проведено 

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

залученими експертами прослідкували за шляхом компанії від опрацювання 

стратегії, розробки айдентики та брендингу до налагодження комунікації та 

формування досвіду клієнта.  

З нагоди Дня міста Рівного 28 серпня 2021 року проведено виставку 

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

компаній товаровиробників. 

Управлінням економіки міста 3 вересня проведено урочисту церемонію 

нагородження підприємців міста з нагоди Дня підприємця. Всього привітали 28 

суб’єктів підприємницької діяльності Рівненської міської територіальної 

громади. Зокрема, 11 – нагородженні відзнаками виконавчого комітету 

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

відзнаками Рівненського міського центру зайнятості та 5 – відзнаками 

Рівненської торгово-промислової палати. 

4 вересня 2021 року спільно із ВГО «Асоціація платників податків 

України» в Рівненській області та Головним управлінням ДПС у Рівненській 

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

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

спільноти міста. В рамках заходу відбулось нагородження переможців рейтингу 

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

м. Рівне. 

У вересні за ініціативи та підтримки Управління, спільно із партнерами 

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

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

молодіжного лідерства пройшов у форматі ігрового тренінгу, основною метою 

якого було активізувати молодь, продемонструвати інструменти участі та 

мотивувати до активної життєвої позиції.  

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

Рівненській області за підтримки Управління провела відео конференцію 

«Створюємо сприятливі умови для розвитку бізнесу через податкові 

механізми» з експертами АППУ, провідними фахівцями податкової служби, 

викладачами НУВГП, представниками бізнесу, на якій відбулось обговорення 

внесення змін в проєкти законів України щодо оподаткування та інших 

актуальних питань підприємництва. 

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

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

прийняли участь керівники місцевих та регіональних компаній, яким 

презентували основні інструменти digital-маркетингу, що дозволять 

максимально ефективно використати присутність потенційних клієнтів 
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компаній в інтернеті, а також ознайомили з можливостями соціальних мереж у 

здійсненні прямих продажів та створенні майданчиків для формування іміджу і 

впізнаваності бренду. 

Також, спільно з вищезазначеною організацією у звітному періоді 

проведено навчальну програму «Маркетинг для меблевиків». Експерт 

ознайомив учасників навчання із базовими принципами маркетингу та 

конкретними практичними інструментами для їх реалізації. Участь у заході 

брали понад 20 представників меблевих компаній. Під час брейнштормів 

командами тренувались формулювати меседжі бізнесів, знаходити точки 

контактів з аудиторією, та й власне засвоювали методи колективних 

напрацювань креативних рішень.  

13 жовтня 2021 року управлінням економіки міста спільно з бізнес-школою 

Smart People проведено Rivne Business Forum «Важелі зростання в умовах 

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

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

регіоні. Захід спрямований через спілкування формувати довіру між бізнесом і 

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

прискорити економічний розвиток Рівненської міської територіальної громади 

і зробити її комфортнішою для життя й підприємництва. Експертами першого 

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

власники провідних фабрик, маркетплейсів, представники місцевих бізнес 

асоціацій. Проведення вищезазначеної події заплановано щорічно, задля 

налагодження дієвого діалогу між бізнесом та владою у Рівненській міській 

територіальній громаді. 

15 жовтня ВГО «Асоціація платників податків України» в Рівненській 

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

RIVNE». 

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

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

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

взяло 20 представників бізнес-спільноти.  

В грудні проведено бізнес-консультації для 10 місцевих компаній, зокрема 

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

став пошук можливостей використання підприємствами інструментів 

підтримки для розширення зайнятості в Рівненській міській територіальній 

громаді. 

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

управління економіки міста, спільно із залученим експертом підготували 

елементи комунікативної кампанії, спрямованої на вивчення готовності 

учнівської молоді Рівненщини до здобуття професійних кваліфікацій, 

необхідних для роботи на підприємствах ІТ-сфери Рівненської громади. 

Також, Управлінням ініційована розробка пакету матеріалів для 

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

цільову аудиторію, спрямованої на вивчення готовності учнівської молоді 

Рівненщини до здобуття професійних кваліфікацій. 
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Спільно з ГО «Платформа взаємодій «Простір» реалізувався проєкт «Co-

working #OpenOffice», який передбачав організацію протягом 2021 року 

робочого простору для фрилансерів та підприємців громади (за адресою: 

м. Рівне, вул. Соборна, 11). 

Окрім заходів, що потребують фінансування в рамках Програми 

спеціалістами управління економіки міста надавались роз’яснення керівникам 

підприємств, установ та організацій, головам профспілок комітетів та 

уповноваженим представникам трудових колективів методичну допомогу з 

питань розробки та реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них, 

переваг укладання колективних договорів, встановлення у колективних 

договорах взаємних зобов’язань щодо регулювання виробничих, трудових, 

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

забезпечення продуктивної зайнятості, режиму роботи, тривалості робочого 

часу і відпочинку, розроблення заходів щодо запобігання та мінімізації 

негативних наслідків масового вивільнення працівників, створення умов для 

підвищення кваліфікації працівників, заборони дискримінації у трудовій 

діяльності, гендерної рівності, пільг та гарантій. Сторонами колективного 

договору надаються рекомендації щодо включення до колективних договорів 

додаткових, порівняно з чинним законодавством і угодами гарантій та 

неухильному виконанні умов колективного договору. У 2021 році 

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

313 рекомендацій щодо приведення договорів у відповідність до вимог чинного 

законодавства. 

Також, з метою попередження порушень роботодавцями законодавства 

про працю з ними проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота 

представниками Рівненського міського центру зайнятості щодо недопущення 

використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин, 

своєчасної виплати заробітної плати, дотримання розміру мінімальної 

заробітної плати та відповідальність за порушення вимог чинного трудового 

законодавства. 

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

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

питання щодо переваг легальної зайнятості. 

З метою формування в суспільстві негативного ставлення до нелегальної 

зайнятості спеціалістами Рівненського міського центру зайнятості під час 

проведення інформаційних семінарів з питань чинного законодавства про 

зайнятість та стану ринку праці окремим блоком виділено питання щодо 

переваг легальної зайнятості та інформація про юридичні аспекти 

працевлаштування. В 2021 році проведено 153 інформаційні семінари із 

загальних питань зайнятості за участю близько 1 895 осіб. 

Спеціалісти міського центру зайнятості щоденно надають безробітним та 

незайнятим громадянам, в тому числі молоді, інформаційні та профорієнтаційні 

послуги, проводять різноманітні групові і масові заходи. Так, впродовж січня-

вересня 2021 року проведено 133 інформаційних семінари із загальних питань 

зайнятості близько 1 699 осіб, 62 тренінги «Техніка пошуку роботи. Підготовка 

резюме» за участю 640 безробітних, 54 тренінгів «Підготовка до співбесіди з 
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роботодавцем» за участю 553 осіб, 58 майстер-класів «Сучасні джерела пошуку 

вакансій» за участю 674 безробітних та інше. Окрім семінарів, в Рівненському 

міському центрі зайнятості проводяться профконсультаційні групові заходи 

(169 заходів, понад 1740 учасників) в тому числі 24 тренінги за участю 300 осіб. 

Міський центр зайнятості постійно проводить роботу з навчання, 

перенавчання та підвищення кваліфікації безробітних, в тому числі на 

замовлення роботодавців за професіями та спеціальностями, що користуються 

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

та підвищенням кваліфікації охоплено 571 безробітна особа. Професійне 

навчання безробітних проводиться службою зайнятості з урахуванням вимог 

ринку праці, перспектив розвитку міста Рівного. Направлено на навчання 

протягом 2021 року 451 безробітного. Працевлаштовано після закінчення 

навчання 352 особи. Рівень працевлаштування після навчання складає 68,6 %.  


