
РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

(восьме скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

15 грудня 2022 року   м. Рівне     № 2758 

 

 

Про внесення змін до Програми 

соціально-економічного розвитку 

Рівненської міської територіальної 

громади на 2020–2022 роки, 

затвердженої рішенням Рівненської 

міської ради від 12.12.2019 № 6919 

 

 

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

Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України", на підставі пропозицій, поданих 

Департаментом економічного розвитку Рівненської міської ради, Рівненська 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести до затвердженої рішенням Рівненської міської ради від 

12.12.2019 № 6919 (зі змінами) Програми соціально-економічного розвитку 

Рівненської міської територіальної громади на 2020–2022 роки зміни, що 

додаються. 

2. 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 

Віктору Шакирзяну, а організацію його виконання – заступнику міського 

голови Ігорю Кречкевичу. 

 

 

 

Секретар міської ради       Віктор ШАКИРЗЯН 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Рівненської 

міської ради  

15.12.2022 № 2758 

 

 

ЗМІНИ, ЩО ВНОСЯТЬСЯ ДО ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2020–2022 РОКИ 

 

1. Доповнити підрозділ 2 "Енергозбереження та енергоефективність" розділу VІ "Заходи щодо забезпечення виконання 

завдань Програми соціально-економічного розвитку Рівненської міської територіальної громади на 2022 рік" додатковим 

пунктом 2.6 у такій редакції: 

№ 

пор. 
Заходи 

Одиниця 
вимірю-

вання 

Прогноз на 

2022 рік 
Джерела фінансування Виконавці 

1 2 3 4 5 6 

2 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 

2.6 Реалізація заходів Програми 

енергозбереження в Рівненській 

міській територіальній громаді на 

2022–2025 роки "Тепле місто" 

(рішення Рівненської міської ради 

від 20.10.2022 № 2552) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

бюджет Рівненської міської 
територіальної громади, 

кошти Фонду 
енергоефективності, кошти 
міжнародних фінансових 
організацій та проєктів 
міжнародної технічної 

допомоги, кошти 
енергосервісних компаній 

(виконавців енергосервісних 
договорів), кошти приватних 
інвестицій самих бенефіціарів 

інші кошти 

Департамент економічного 

розвитку. Управління освіти. 

Управління охорони здоров’я. 

ТОВ "Рівнетеплоенерго". 

Приватне акціонерне 

товариство "Еско-Рівне". 

Комунальне підприємство 

"Квасилівтеплоенерго" 

Рівненської міської ради 



Продовження додатка до рішення Рівненської міської ради від 15.12.2022 № 2758 
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2. Доповнити підрозділ 4 "Будівництво" розділу VІ "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми соціально-

економічного розвитку Рівненської міської територіальної громади на 2022 рік" додатковим пунктом 4.47 у такій редакції: 

№ 

пор. 
Заходи 

Одиниця 

вимірю-

вання 

Прогноз на 

2022 рік 
Джерела фінансування Виконавці 

1 2 3 4 5  6 

4 БУДІВНИЦТВО 

4.47 Підготовка до опалювального 

сезону КЗ "Стадіон Авангард" 

Рівненської міської ради 

за адресою: м. Рівне, 

вул. Замкова, 34 – будівництво 

інженерних мереж 

електропостачання 

тис. грн відповідно до 

бюджетних 

призначень 

кошти бюджетів усіх 

рівнів, інші кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та архітектури 

 

 

 

 

Секретар міської ради        Віктор ШАКИРЗЯН 


