
РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

(восьме скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

22 грудня 2022 року   м. Рівне     № 2901 

 

 

Про продовження на 2023 рік строку дії  

Програми соціально-економічного розвитку  

Рівненської міської територіальної громади  

на 2020–2022 роки, затвердженої рішенням  

Рівненської міської ради від 12.12.2019 № 6919,  

та внесення змін до цієї програми 

 

 

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 

виконавчими органами міської ради, Рівненська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Продовжити на 2023 рік строк дії Програми соціально-економічного 

розвитку Рівненської міської територіальної громади на 2020–2022 роки, 

затвердженої рішенням Рівненської міської ради від 12.12.2019 № 6919 (зі 

змінами). 

2. Внести зміни до Програми соціально-економічного розвитку Рівненської 

міської територіальної громади на 2020–2022 роки, а саме: доповнити Програму 

новим розділом VII "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми 

соціально-економічного розвитку Рівненської міської територіальної громади 

на 2023 рік", що додається. 

3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з 

питань економічного розвитку, промисловості, інвестицій, підтримки підприєм-

ництва та регуляторної політики, постійній комісії з питань бюджету, фінансів 

та управління комунальною власністю і секретарю міської ради Віктору 

Шакирзяну, а організацію його виконання – заступникам міського голови Ігорю 

Кречкевичу, Артему Ганущаку, Євгенію Іванішину, Марині Кузмічовій та 

керуючому справами виконавчого комітету Марії Корнійчук. 

 

 

 

Міський голова        Олександр ТРЕТЯК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Рівненської 

міської ради  

22.12.2022 № 2901 

 

 

ЗМІНИ ДО ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2020 – 2022 РОКИ 

 

VII. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО  

РОЗВИТКУ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 РІК 

№ 

пор. Заходи 
Одиниця 
вимірю-

вання 

Прогноз на 

2023 рік 

Джерела 

фінансування Виконавці 

1 ПРОМИСЛОВІСТЬ. РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

1.1 Залучення місцевих товаровиробників до 

участі у щорічних виставково-ярмаркових 

заходах, акціях, фестивалях, які 

проводяться в 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 із 

директорами закладів професійно-технічної 

освіти з метою працевлаштування 

випускників на підприємства міста 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

 

Кошти Фонду 

загальнообов’яз-

кового соціального 

страхування на 

випадок безробіття, 

інші кошти 

Рівненський міський центр 

зайнятості. Управління 

освіти. Підприємства, 

установи, організації 
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№ 

пор. Заходи 
Одиниця 
вимірю-

вання 

Прогноз на 

2023 рік 

Джерела 

фінансування Виконавці 

1.3 Реалізація заходів Програми розвитку 

малого і середнього підприємництва в 

Рівненській міській територіальній громаді 

на 2022–2024 роки (рішення Рівненської 

міської ради від 30.09.2021 № 1390 зі 

змінами) 

тис. грн  Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 
Рівненської міської 

територіальної 
громади, державний 

бюджет, залучені 
кошти, кошти 

програм технічної 
допомоги, власні 

кошти виконавців, 
інші кошти 

Департамент економічного 

розвитку Рівненської міської 

ради. Виконавчі органи 

Рівненської міської ради. 

Залучені організації 

2 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 

2.1 Реалізація заходів Програми "Енергодім 

Рівне" на 2021–2023 роки (рішення 

Рівненської міської ради від 10.06.2021 

№ 651) 

тис. грн  Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, кредитні 

ресурси, кошти 

громад житлових 

об’єднань, інші 

кошти 

Департамент економічного 

розвитку Рівненської міської 

ради. Об’єднання 

співвласників 

багатоквартирних будинків. 

Кредитно-фінансові установи 
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№ 

пор. Заходи 
Одиниця 
вимірю-

вання 

Прогноз на 

2023 рік 

Джерела 

фінансування Виконавці 

2.2 Реалізація проєкту "Інвестиції в 

енергоефективність бюджетних будівель та 

вуличного освітлення" м. Рівне (відповідно 

до договору про грант між Північною 

Екологічною Фінансовою Корпорацією та 

Рівненською міською радою від 28.12.2020 

та договору про внесення змін № 1 до 

договору про грант NUEE/NEFCO 9/20, 

NEFCO-2018-187 між Північною 

Екологічною Фінансовою Корпорацією та 

Рівненською міською радою від 12.07.2022, 

включаючи співфінансування міста) 

Євро Кошти 

Інвестицій-

ного гранту 

фонду 

NUEE – до 

1 200 000, 

внесок 

міста – 

193 880 

(співфінан-

сування 

міста) 

Грантові кошти, 

бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади 

Управління містобудування 

та архітектури. Управління 

капітального будівництва 

2.3 Впровадження енергозбереження в 

закладах та установах, що належать до 

комунальної власності міста Рівного, та 

модернізація вуличного освітлення 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, кредитні 

кошти 

Виконавчі органи Рівненської 

міської ради. Департамент 

економічного розвитку 

Рівненської міської ради 
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№ 

пор. Заходи 
Одиниця 
вимірю-

вання 

Прогноз на 

2023 рік 

Джерела 

фінансування Виконавці 

2.4 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 енергоефек-
тивності, кошти 

міжнародних 
фінансових 

організацій та 
проєктів міжна-
родної технічної 
допомоги, кошти 
енергосервісних 

компаній 
(виконавців 

енергосервісних 
договорів), кошти 

приватних 
інвестицій самих 
бенефіціарів, інші 

кошти 

Департамент економічного 

розвитку Рівненської міської 

ради. Управління освіти. 

Управління охорони здоров’я. 

ТОВ "Рівнетеплоенерго". 

Приватне акціонерне 

товариство "Еско-Рівне". 

Комунальне підприємство 

"Квасилівтеплоенерго" 

Рівненської міської ради 

3 АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

3.1 Реалізація заходів Цільової Програми 

ведення містобудівного кадастру в місті 

Рівному на 2021–2023 роки (рішення 

Рівненської міської ради від 15.04.2021 

№ 421 зі змінами) 

тис. грн 902,1 Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади 

Управління містобудування та 

архітектури  



Продовження додатка до рішення Рівненської міської ради від 22.12.2022 № 2901 5 

№ 

пор. Заходи 
Одиниця 
вимірю-

вання 

Прогноз на 

2023 рік 

Джерела 

фінансування Виконавці 

3.2 Реалізація заходів Програми забезпечення 

молоді житлом на 2021–2025 роки 

(рішення Рівненської міської ради від 

20.10.2020 № 8110) 

тис. грн 10 000,0 Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, власні 

кошти громадян, 

інші джерела 

Управління містобудування та 

архітектури. Управління у 

справах молоді та спорту 

4 БУДІВНИЦТВО 

4.1 Будівництво загальноосвітньої школи № 14 

на вул. Боженова у м. Рівному, ІІ черга  

тис. гри

вень 

Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

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. гри

вень 

Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

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 

тис. гри

вень 

Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.4 Реконструкція з добудовою навчально-

виховного комплексу "Престиж" на вулиці 

Д. Галицького, 15 у м. Рівному  

тис. гри

вень 

Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 
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№ 

пор. Заходи 
Одиниця 
вимірю-

вання 

Прогноз на 

2023 рік 

Джерела 

фінансування Виконавці 

4.5 Реконструкція стадіону "Авангард" на 

вул. Замковій, 34 у м. Рівному 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.6 Будівництво дороги на вулиці Гетьмана 

Виговського від вулиці Орлова до бульвару 

Б. Хмельницького у м. Рівному 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.7 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 Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.8 Будівництво пам’ятника Степану Бандері 

на розі вулиць В. Чорновола – Ст. Бандери 

у м. Рівному 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

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 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.10 Будівництво водопроводу з підключенням 

до централізованого водопостачання в 

мікрорайоні "Тинне" у м. Рівному, в тому 

числі проектні роботи (I черга) 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 
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№ 

пор. Заходи 
Одиниця 
вимірю-

вання 

Прогноз на 

2023 рік 

Джерела 

фінансування Виконавці 

4.11 Реконструкція з добудовою гаражів по 

вул. Лермонтова, 6 у м. Рівному 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.12 Будівництво підземного переходу під 

залізничними коліями на км 230 ПК 9 

перегону Здолбунів-Рівне (між вулицями 

Дворецька та Малорівненська) у м. Рівному 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.13 Будівництво інженерних мереж 

водопостачання житлового району на 

вул. Костромській в м. Рівне 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.14 Будівництво інженерних мереж 

водовідведення житлового району на 

вул. Костромській в м. Рівне 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.15 Будівництво інженерних мереж 

електропостачання житлового району на 

вул. Костромській в м. Рівне 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.16 Будівництво інженерних мереж 

газопостачання житлового району на 

вул. Костромській в м. Рівне 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 
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Прогноз на 

2023 рік 
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4.17 Капітальний ремонт адмінбудинку по 

вул. Лермонтова, 6 м. Рівне 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.18 Капітальний ремонт вулиці Макарова на 

ділянці від вулиці Дубенської до буд. № 17 

в м. Рівне 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.19 Капітальний ремонт вул. Енергетиків в 

м. Рівне 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.20 Капітальний ремонт майдану Незалежності 

в м. Рівному 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.21 Будівництво проїзду з вул. Курчатова до 

вул. Поліщука в м. Рівне 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.22 Реконструкція скверу на вул. Набережній в 

м. Рівне 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 
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4.23 Капітальний ремонт вул. Курчатова на 

ділянці від перехрестя з вул. Енергетиків до 

буд. № 60 в м. Рівне 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.24 Реконструкція майдану Магдебурзького 

Права в м. Рівному 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.25 Реконструкція вул. Новодвірська на ділянці 

вул. Серпанкова – вул. Григоренка 

в м. Рівному 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.26 Будівництво накопичувача дощових вод 

басейну вулиці В. Чорновола на розі 

вулиць В. Чорновола – Ст. Бандери у 

м. Рівному 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.27 Будівництво внутрішньоквартальних 

проїздів між вулицями Гагаріна –

Гайдамацька в м. Рівне 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.28 Капітальний ремонт ділянки 

вул. Костромської з облаштуванням 

зупинок громадського транспорту в районі 

будинків № 73-77 в м. Рівному 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 
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4.29 Будівництво каналізаційної мережі на 

вул. Корсунській у м. Рівному 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.30 Будівництво мережі зливової каналізації 

від вул. Бульби Боровця до вул. Гетьмана 

Виговського в м. Рівне 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.31 Реконструкція кінцевої зупинки "Боярка" в 

м. Рівне 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.32 Реконструкція вул. Павлюченка у 

м. Рівному 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.33 Реконструкція пам’ятного знаку Жертвам 

Чорнобильської катастрофи з благоустроєм 

прилеглої території у м. Рівному 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.34 Реконструкція вулиці Гетьмана Мазепи 

в м. Рівному 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 
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4.35 Реконструкція мереж водопостачання від 

вул. Тиннівської до вул. Чернігівської в 

мікрорайоні Тинне у м. Рівному 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.36 Будівництво бульвару Б. Хмельницького 

від вул. Винниченка до вул. Буковинської  

у м. Рівному 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.37 Реконструкція вулиці Київської від ПК 30 

до ПК 42 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.38 Будівництво інженерно-транспортної 

інфраструктури та благоустрій парку біля 

Палацу дітей та молоді на вул. Князя 

Володимира у м. Рівному 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури. 

4.39 Капітальний ремонт ділянки 

вул. Костромської з облаштуванням 

світлофорного об’єкта в районі будинків 

№ 73–77 в м. Рівному 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.40 Нове будівництво меморіалу Героям 

Небесної Сотні та Воїнам АТО в районі 

майдану Просвіти та скверу біля нього в 

м. Рівному 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 
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4.41 Капітальний ремонт ділянки вулиці 

Дубенська від автомобільної дороги 

загального користування державного 

значення М-06 (Західний під’їзд до 

м. Рівне) до перехрестя з вулицею 

Макарова в м. Рівне 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.42 Будівництво скверу на майдані Просвіти, 2 

в м. Рівне 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.43 Будівництво проїздів житлового кварталу 

на вул. В’ячеслава Чорновола 

(вул. Благовіщенська, вул. Вознесенська, 

вул. Різдвяна) в м. Рівне 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.44 Проведення заходів із захисту від 

підтоплення і затоплення поверхневими та 

зливовими водами території смт Квасилів 

Рівненського району – будівництво 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.45 Будівництво акумулюючої водойми в 

районі вулиці Зелена в смт Квасилів 

Рівненського району, Рівненської області 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 

4.46 Капітальний ремонт проїжджої частини 

вул. Шкільна в смт Квасилів Рівненського 

району, Рівненської області 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів 

Управління капітального 

будівництва. Управління 

містобудування та 

архітектури 
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4.47 Капітальний ремонт проїжджої частини 

вул. Вишнева в смт Квасилів Рівненського 

району, Рівненської області 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Кошти бюджетів 

усіх рівнів 

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 комунальною 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 урахуванням змін до 

вищевказаного Положення, які 

затверджені рішеннями Рівненської 

міської ради від 18.08.2011 № 1103, від 

16.07.2015 № 5506, від 16.03.2017 № 2598 

та від 26.03.2020 № 7386) 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади 

Управління комунальною 

власністю 
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6 РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

6.1 Реалізація заходів Регіональної програми 

розвитку земельних відносин на території 

Рівненської міської територіальної громади 

на 2016–2025 роки (рішення Рівненської 

міської ради від 17.09.2015 № 5715 зі 

змінами) 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади 

Управління земельних 

відносин 

7 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

7.1 Реалізація заходів Програми реформування 

та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Рівного на 2020–2025 

роки (рішення Рівненської міської ради від 

12.12.2019 № 6917 зі змінами) 

тис. грн 791 110,0 Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, інші 

кошти 

Департамент інфраструктури 

та благоустрою Рівненської 

міської ради. Рівненське 

шляхово-експлуатаційне 

управління автомобільних 

доріг. Комунальне 

підприємство "Рівненський 

міський трест зеленого 

господарства". Комунальне 

підприємство "Міськсвітло". 

Комунальне підприємство 

"Спецкомбінат – ритуальна 

служба" 
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№ 

пор. Заходи 
Одиниця 
вимірю-

вання 

Прогноз на 

2023 рік 

Джерела 

фінансування Виконавці 

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 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, інші 

кошти 

Департамент інфраструктури 

та благоустрою Рівненської 

міської ради. Комунальне 

підприємство "Рівненський 

міський трест зеленого 

господарства" 

7.3 Реалізація заходів Програми підтримки 

об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків у Рівненській міській 

територіальній громаді на 2022–2024 роки 

(рішення Рівненської міської ради від 

09.12.2021 № 1694) 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади 

Департамент інфраструктури 

та благоустрою Рівненської 

міської ради 

7.4 Реалізація заходів Програми поводження 

з котами і собаками та регулювання 

чисельності безпритульних тварин 

гуманними методами на території 

Рівненської міської територіальної громади 

на 2022–2024 роки (рішення Рівненської 

міської ради від 23.12.2021 № 1830) 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громад, інші кошти 

Департамент інфраструктури 

та благоустрою Рівненської 

міської ради. Комунальне 

автотранспортне 

підприємство 1728 

7.5 Реалізація заходів Містобудівної програми 

щодо розміщення тимчасових споруд на 

території Рівненської міської 

територіальної громади (рішення 

Рівненської міської ради від 20.10.2022 

№ 2559) 

тис. грн Без 

залучення 

коштів 

Без залучення 

коштів 

Департамент інфраструктури 

та благоустрою Рівненської 

міської ради. Управління 

комунальною власністю 
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№ 

пор. Заходи 
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Прогноз на 
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Джерела 

фінансування Виконавці 

8 ТРАНСПОРТ 

8.1 Залучення на конкурсних засадах автобусів 

великої місткості 

одиниць У разі 

потреби 

Кошти перевізників Департамент інфраструктури 

та благоустрою Рівненської 

міської ради 

8.2 Обладнання засобами GPS-навігації:     

– автобусів тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Кошти перевізників Департамент інфраструктури 

та благоустрою Рівненської 

міської ради. Комунальне 

підприємство 

"Рівнеелектроавтотранс"  

– тролейбусів (шляхом надання фінансової 

допомоги Комунальному підприємству 

"Рівнеелектроавторанс" Рівненської 

міської ради) 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади 

8.3 Відшкодування 50 % вартості проїзду в 

міському електричному транспорті учням 

та студентам 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади 

Департамент інфраструктури 

та благоустрою Рівненської 

міської ради 

8.4 Благоустрій зупинок та павільйонів 

очікування на зупинках міського 

пасажирського транспорту, оновлення 

вказівників на зупинках міського 

пасажирського транспорту 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади 

Департамент інфраструктури 

та благоустрою Рівненської 

міської ради 

8.5 Транспортне забезпечення загальноміських 

заходів 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади 

Департамент інфраструктури 

та благоустрою Рівненської 

міської ради 
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№ 
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8.6 Реалізація заходів Програми розвитку 

міського електротранспорту міста Рівного 

на 2021–2025 роки (рішення Рівненської 

міської ради від 13.08.2020 № 7763 зі 

змінами) 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, кошти 

підприємства, інші 

кошти 

Департамент інфраструктури 

та благоустрою Рівненської 

міської ради. Комунальне 

підприємство 

"Рівнеелектроавтотранс"  

8.7 Дослідження та розробки, пов’язані з 

мобільністю населення та транспортною 

мережею міста 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, інші 

кошти 

Департамент інфраструктури 

та благоустрою Рівненської 

міської ради. Комунальне 

підприємство 

"Рівнеелектроавтотранс". 

Залучені організації 

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 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади 

Департамент інфраструктури 

та благоустрою Рівненської 

міської ради 

10 ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

10.1 Реалізація заходів Інвестиційної програми 

міста Рівного на 2021–2025 роки (рішення 

Рівненської міської ради від 13.08.2020 

№ 7771) 

тис. грн 560,0 Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, залучені 

кошти 

Виконавчі органи Рівненської 

міської ради. Департамент 

економічного розвитку 

Рівненської міської ради. 

Залучені організації 
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11 РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА ІМІДЖУ МІСТА. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

11.1 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; строк дії програми 

продовжено до 2024 року включно згідно 

з рішенням від 19.03.2020 № 7377) 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, інші 

кошти 

Відділ комунікації та зв’язків 

із громадськістю виконавчого 

комітету Рівненської міської 

ради. Виконавчі органи 

Рівненської міської ради 

11.2 Сплата членських внесків за участь міста в 

роботі Асоціації міст України 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади 

Виконавчий комітет 

Рівненської міської ради 

11.3 Сплата внесків за участь міста в роботі 

Асоціації "Енергоефективні міста України" 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади 

Департамент економічного 

розвитку Рівненської міської 

ради 

11.4 Відзначення кращих громадян громади, 

гостей з нагоди державних свят, ювілейних 

дат, інших подій (придбання квітів, грамот, 

рамок, значків, нагрудних знаків, 

годинників, цінних подарунків, сувенірів 

тощо) 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади 

Виконавчий комітет 

Рівненської міської ради 

11.5 Підвищення кваліфікації працівників 

виконавчих органів Рівненської міської 

ради 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади 

Виконавчі органи Рівненської 

міської ради 
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11.6 Підготовка проєктів програм до участі в 

міжнародних конкурсах, супровід, 

організація їх виконання (у разі перемоги в 

конкурсі передбачити кошти на реалізацію 

проєкту, поданого в минулому році) 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, інші 

кошти 

Виконавчі органи Рівненської 

міської ради. Підприємства, 

установи, організації 

11.7 Впровадження системи управління якістю 

в роботі виконавчих органів Рівненської 

міської ради відповідно до міжнародного 

стандарту ISO 9001:2015 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг 

11.8 Сплата щорічного членського внеску за 

участь Рівненської міської територіальної 

громади в Європейській Енергетичній 

Відзнаці  

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади 

Виконавчий комітет 

Рівненської міської ради. 

Департамент економічного 

розвитку Рівненської міської 

ради 

11.9 Реалізація заходів Міської цільової 

програми виконання рішень про стягнення 

коштів з Рівненської міської ради та 

виконавчих органів Рівненської міської 

ради на 2021–2023 роки (рішення 

Рівненської міської ради від 15.04.2021 

№ 334)  

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади 

Виконавчий комітет 

Рівненської міської ради. 

Виконавчі органи Рівненської 

міської ради 

11.10 Реалізація заходів Програми фінансової 

підтримки Комунальної установи "Агенція 

розвитку Рівного" Рівненської міської ради 

на 2021–2023 роки (рішення Рівненської 

міської ради від 10.06.2021 № 760) 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, інші 

кошти 

Виконавчий комітет 

Рівненської міської ради. 

Комунальна установа 

"Агенція розвитку Рівного"  
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11.11 Реалізація заходів Міської програми 

розвитку міжнародної співпраці на  

2022–2024 роки (рішення Рівненської 

міської ради від 18.11.2021 № 1525) 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади 

Виконавчий комітет 

Рівненської міської ради. 

Виконавчі органи Рівненської 

міської ради 

11.12 Реалізація заходів Програми збереження 

архівних фондів Рівненської міської 

територіальної громади та інших 

територіальних громад Рівненського 

району на 2022–2026 роки (рішення 

Рівненської міської ради від 27.01.2022 

№ 1946) 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, інші 

кошти 

Виконавчий комітет 

Рівненської міської ради. 

Виконавчі органи Рівненської 

міської ради 

12 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

12.1 Реалізація заходів міської програми 

"Здоров’я громади" на 2023–2024 роки 

(рішення виконавчого комітету Рівненської 

міської ради від 18.10.2022 № 135) 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, інші 

кошти 

Управління охорони 

здоров’я. Заклади охорони 

здоров’я Рівненської міської 

територіальної громади – 

комунальні некомерційні 

підприємства 

13 ОСВІТА 

13.1 Реалізація заходів Програми розвитку 

освіти в Рівненській міській територіальній 

громаді на 2021–2024 роки (рішення 

Рівненської міської ради від 11.02.2021 

№ 41 зі змінами) 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади 

Управління освіти 
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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 зі змінами) 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, 

позабюджетні 

кошти, інші кошти 

Управління освіти. 

Комунальне підприємство 

"Дитячий санаторно-

оздоровчий комплекс 

"Електронік-Рівне"  

14 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

14.1 Реалізація заходів Комплексної міської 
соціальної програми "Турбота" на  
2021–2023 роки (рішення Рівненської 
міської ради від 13.08.2020 № 7764 [в 
редакції, затвердженій рішенням 
Рівненської міської ради від 30.12.2021 
№ 1875, зі змінами)] 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади 

Департамент соціальної 
політики Рівненської міської 
ради. Територіальний центр 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 
міста Рівного. Рівненський 
міський центр комплексної 

реабілітації осіб і дітей з 
інвалідністю з порушенням 
опорно-рухового апарату 

"Крок". Комунальний заклад 
"Будинок ветеранів" 

Рівненської міської ради. 
Громадські організації 

(об’єднання, товариства) осіб 
з інвалідністю та ветеранів 

Рівненської міської 
територіальної громади. 

Комунальне підприємство 
"Спецкомбінат – ритуальна 

служба" 
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№ 

пор. Заходи 
Одиниця 
вимірю-

вання 

Прогноз на 

2023 рік 

Джерела 

фінансування Виконавці 

14.2 Реалізація заходів Програми підтримки 

організації громадських робіт, 

спрямованих на соціальний розвиток  

та на інтереси Рівненської міської 

територіальної громади, на 2021–2024 роки 

(рішення Рівненської міської ради від 

11.03.2021 № 138) 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, Фонд 

загально-

обов’язкового 

державного 

соціального 

страхування 

України на випадок 

безробіття 

Департамент соціальної 

політики Рівненської міської 

ради. Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою Рівненської 

міської ради. Виконавчі 

органи Рівненської міської 

ради. Рівненський міський 

центр зайнятості. 

Комунальне підприємство 

"Спецкомбінат – ритуальна 

служба". Учбово-виробниче 

підприємство Українського 

товариства сліпих (УТОС). 

Комунальне підприємство 

"Рівненський міський трест 

зеленого господарства". 

Комунальне підприємство 

"Міське об’єднання парків 

культури та відпочинку". 

Комунальне некомерційне 

підприємство "Центральна 

міська лікарня". Інші 

суб’єкти господарювання 
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№ 

пор. Заходи 
Одиниця 
вимірю-

вання 

Прогноз на 

2023 рік 

Джерела 

фінансування Виконавці 

15 МОЛОДІЖНА ТА СІМЕЙНА ПОЛІТИКА 

15.1 Реалізація заходів Програми національно-

патріотичного виховання дітей та молоді 

Рівненської міської територіальної громади 

на 2022–2026 роки (рішення Рівненської 

міської ради від 23.12.2021 № 1831) 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, інші 

кошти 

Управління у справах молоді 

та спорту 

15.2 Реалізація заходів Програми підтримки 

молоді Рівненської міської територіальної 

громади на 2022–2026 роки (рішення 

Рівненської міської ради від 18.11.2021 

№ 1621) 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, інші 

кошти 

Управління у справах молоді 

та спорту 

15.3 Реалізація заходів Програми розвитку 

пластового руху в Рівненській міській 

територіальній громаді на 2022–2026 роки 

(рішення Рівненської міської ради від 

18.11.2021 № 1623) 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, інші 

кошти 

Управління у справах молоді 

та спорту. Комунальний 

заклад "Дитячо-юнацький 

Пластовий Центр міста 

Рівного" Рівненської міської 

ради 

15.4 Реалізація заходів Програми запобігання 

та протидії домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі та торгівлі 

людьми в Рівненській міській територі-

альній громаді на 2022–2026 роки, (рішення 

Рівненської міської ради від 18.11.2021 

№ 1625 [в редакції, затвердженій рішенням 

виконавчого комітету Рівненської міської 

ради від 25.05.2022 № 72)] 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, інші 

кошти 

Департамент соціальної 

політики Рівненської міської 

ради. Управління освіти. 

Управління охорони 

здоров’я. Служба у справах 

дітей. Управління у справах 

молоді та спорту. Рівненське 

районне управління поліції 

ГУНП України в Рівненській 
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№ 

пор. Заходи 
Одиниця 
вимірю-

вання 

Прогноз на 

2023 рік 

Джерела 

фінансування Виконавці 

області. Управління 

патрульної поліції в 

Рівненській області. 

Рівненський міський центр 

зайнятості. Рівненський 

міський центр соціальних 

служб. Рівненський місцевий 

центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

Рівненський міський відділ 

Управління державної 

міграційної служби України 

в Рівненській області. 

Рівненський міськрайонний 

відділ філії Державної 

установи "Центр пробації" 

у Рівненській області. 

Рівненський міський суд 

Рівненської області. 

Рівненська місцева 

прокуратура. Інститути 

громадянського суспільства 

15.5 Реалізація заходів Програми підтримки 

сім’ї, демографічного розвитку, рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків 

Рівненської міської територіальної громади 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, інші 

Департамент соціальної 

політики Рівненської міської 

ради. Управління у справах 
молоді та спорту. Управління 
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№ 

пор. Заходи 
Одиниця 
вимірю-

вання 

Прогноз на 

2023 рік 

Джерела 

фінансування Виконавці 

на 2022–2026 роки  [рішення Рівненської 

міської ради від 18.11.2021 № 1624 (в 

редакції, затвердженій рішенням 

виконавчого комітету Рівненської міської 

ради від 25.05.2022 № 71)] 

кошти освіти. Управління культури і 
туризму. Управління охорони 

здоров’я. Служба у справах 

дітей. Рівненське районне 
управління поліції ГУНП 

України в Рівненській 

області. Управління 
патрульної поліції в 

Рівненській області. Відділ 

по обліку та розподілу житла 
виконавчого комітету 

Рівненської міської ради. 

Рівненський міський центр 
зайнятості. Рівненський 

міський центр соціальних 

служб. Рівненський місцевий 
центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

Рівненський міський відділ 
Управління державної 

міграційної служби України 

в Рівненській області. 

Рівненський міськрайонний 
відділ філії Державної 

установи "Центр пробації" 

у Рівненській області 
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№ 

пор. Заходи 
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вимірю-

вання 

Прогноз на 

2023 рік 

Джерела 

фінансування Виконавці 

15.6 Реалізація заходів Програми відпочинку та 

оздоровлення дітей Рівненської міської 

територіальної громади на 2023–2026 роки 

(рішення виконавчого комітету Рівненської 

міської ради від 18.10.2022 № 137) 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, інші 

кошти 

Департамент соціальної 

політики Рівненської міської 

ради. Управління освіти. 

Управління охорони 

здоров’я. Служба у 

справах дітей. Рівненське 

міське управління 

ГУ Держпродспоживслужби 

в Рівненській області. 

Рівненське районне 

управління ГУ Національної 

поліції в Рівненській області. 

Рівненське районне 

управління ГУ ДСНС 

України в Рівненській 

області. 

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 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, інші 

кошти 

Управління культури і 

туризму 
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№ 

пор. Заходи 
Одиниця 
вимірю-

вання 

Прогноз на 

2023 рік 

Джерела 

фінансування Виконавці 

16.2 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 зі 

змінами) 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, інші 

кошти 

Управління культури і 

туризму. Комунальне 

підприємство "Міське 

об’єднання парків культури 

та відпочинку" Рівненської 

міської ради 

16.3 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 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, інші 

кошти 

Управління культури і 

туризму. Рівненський 

зоологічний парк 

загальнодержавного значення 

16.4 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 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади 

Виконавчий комітет 

Рівненської міської ради 

17 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

17.1 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 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, інші 

кошти 

Департамент інфраструктури 

та благоустрою Рівненської 

міської ради 
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№ 

пор. Заходи 
Одиниця 
вимірю-

вання 

Прогноз на 

2023 рік 

Джерела 

фінансування Виконавці 

17.2 Реалізація заходів Програми розвитку 

фізичної культури і спорту в Рівненській 

міській територіальній громаді на 2022–2024 

роки (рішення Рівненської міської ради від 

18.11.2021 № 1622) 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, інші 

кошти 

Управління у справах  

молоді та спорту 

18 ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

18.1 Реалізація заходів, зазначених у Переліку 

природоохоронних заходів, які фінансуються 

з міського фонду охорони навколишнього 

природного середовища в 2023 році 

тис. грн  Згідно з 

кошторисом 

Фонд охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Рівненської міської 

територіальної 

громади 

Управління капітального 

будівництва. Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою Рівненської 

міської ради. Департамент 

економічного розвитку 

Рівненської міської ради. 

Комунальні, науково-

дослідні, проєктні, підрядні 

та інші організації 

18.2 Реалізація заходів Програми розчищення і 

впорядкування малих річок та охорони 

підземних вод від забруднення на 2020–2025 

роки (рішення Рівненської міської ради від 

11.02.2021 № 47 зі змінами) 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, обласний 

бюджет, інші 

кошти 

Управління капітального 

будівництва. Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою Рівненської 

міської ради. Департамент 

економічного розвитку 

Рівненської міської ради. 

Комунальні, науково-

дослідні, проєктні, підрядні 

та інші організації 
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№ 

пор. Заходи 
Одиниця 
вимірю-

вання 

Прогноз на 

2023 рік 

Джерела 

фінансування Виконавці 

18.3 Проведення еколого-просвітницької роботи тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Фонд охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Рівненської міської 

територіальної 

громади 

Департамент економічного 

розвитку Рівненської міської 

ради. Управління освіти. 

Засоби масової інформації. 

Громадські організації 

18.4 Реалізація заходів Програми створення і 

забезпечення функціонування системи 

збирання та утилізації побутових хімічних 

джерел струму в місті Рівному на 2019–2023 

роки (рішення Рівненської міської ради від 

12.12.2019 № 6867) 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, інші 

кошти 

Департамент інфраструктури 

та благоустрою Рівненської 

міської ради. Комунальне 

автотранспортне 

підприємство 1728 

19 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЖИТЕЛІВ ГРОМАДИ 

19.1 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 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, власні 

кошти підприємств, 

установ, 

організацій, інші 

кошти 

Виконавчий комітет 

Рівненської міської ради. 

Відділ з питань надзвичайних 

ситуацій виконавчого 

комітету Рівненської міської 

ради 
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№ 

пор. Заходи 
Одиниця 
вимірю-

вання 

Прогноз на 

2023 рік 

Джерела 

фінансування Виконавці 

19.2 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 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, інші 

кошти 

Виконавчий комітет 

Рівненської міської ради. 

Головне Управління 

Національної поліції в 

Рівненській області та його 

районний територіальний 

(відокремлений) підрозділ – 

Рівненське районне 

управління поліції. 

Громадські формування  

з охорони громадського 

порядку (далі – ГФ):  

ГФ "СОМ", ГФ "Сокіл", 

ГФ "Козацька самооборона" 

19.3 Реалізація заходів Міської програми 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища на 2019–2023 

роки (рішення Рівненської міської ради від 

10.10.2019 № 6630) 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, власні 

кошти підприємств, 

установ, 

організацій, інші 

кошти 

Виконавчі органи Рівненської 

міської ради.  

Підприємства, установи, 

організації міста 
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№ 

пор. Заходи 
Одиниця 
вимірю-

вання 

Прогноз на 

2023 рік 

Джерела 

фінансування Виконавці 

19.4 Реалізація Цільової соціальної програми 

забезпечення цивільного захисту, пожежної 

та техногенної безпеки Рівненської міської 

територіальної громади на 2021–2025 роки 

(рішення Рівненської міської ради від 

29.04.2021 № 514) 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, власні 

кошти підприємств, 

установ, 

організацій, інші 

кошти 

Виконавчі органи Рівненської 

міської ради. 

ГУ ДСНС України у 

Рівненській області. 

Рівненське міськрайонне 

управління ГУ ДСНС 

України у Рівненській 

області. 

3-ій ДПРЗ ГУ ДСНС України 

у Рівненській області. 

Департамент інфраструктури 

та благоустрою Рівненської 

міської ради 

19.5 Реалізація заходів Програми надання 

шефської допомоги військовим частинам 

А-1573, А-1671 та А-2798 на 2021–2025 

роки (рішення Рівненської міської ради від 

15.04.2021 № 427) 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, інші 

кошти 

Виконавчий комітет 

Рівненської міської ради. 

Командування військових 

частин 

 

19.6 Реалізація заходів Програми мобілізаційної 

підготовки та оборонної роботи на 

території Рівненської міської 

територіальної громади на 2021–2025 роки 

(рішення Рівненської міської ради від 

22.07.2021 № 927 зі змінами) 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, інші 

кошти 

Виконавчий комітет 

Рівненської міської ради. 

Рівненський обласний 

територіальний центр 

комплектування та соціальної 

підтримки 
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№ 

пор. Заходи 
Одиниця 
вимірю-

вання 

Прогноз на 

2023 рік 

Джерела 

фінансування Виконавці 

19.7 Реалізація заходів Програми "Безпечне 

місто Рівне" на 2020–2023 роки (рішення 

Рівненської міської ради від 19.03.2020 

№ 7378 зі змінами) 

тис. грн Відповідно 

до 

бюджетних 

призначень 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, інші 

кошти 

Виконавчі органи Рівненської 

міської ради.  

Департамент муніципальної 

варти Рівненської міської 

ради. Підрядні організації 

19.8 Реалізація заходів Програми створення 

місцевого матеріального резерву 

Рівненської міської територіальної громади 

для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій на 2022–2025 роки 

(рішення Рівненської міської ради від 

08.03.2022 № 2111) 

тис. грн Згідно з 

кошторисом 

Бюджет 

Рівненської міської 

територіальної 

громади, інші 

кошти 

Департамент інфраструктури 

та благоустрою Рівненської 

міської ради. Департамент 

економічного розвитку 

Рівненської міської ради. 

Управління охорони 

здоров’я. Відділ з питань 

надзвичайних ситуацій 

виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 

 

 

 

Секретар міської ради       Віктор ШАКИРЗЯН 


