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7. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

№ 

пор. 

Назва напряму 

діяльності 

Перелік 

заходів / 

проєктів 

Очікуваний 

результат 

Термін 

виконання 

проєкту з 

розбивкою 

за роками 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

 

Фінан-

сування 

всього 

тис. грн 

Фінансування 

протягом років 

реалізації Програми 

тис. грн 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Інформування 

МСП та 

покращення 

комунікації 

 

1.1. Модерні-

зація та адмі-

ністрування 

сайту, сприяння 

розвитку 

інформаційно-

технологічних 

комунікацій 

Інформаційне 
оновлення та 

адміністрування 
сайту. 

Систематизація 
подачі інформації та 

створення 
можливості подачі 
документів онлайн 

для участі в 
заході / проєкті 

Протягом 

дії 

Програми 

Управління 

економіки 

міста, 

інші залучені 

організації 

Бюджет 

Рівненської 

міської 

територіаль-

ної громади 

60,0 20,0 20,0 20,0 

1.2. Виготов-
лення друко-

ваних та 
електронних 

інформаційних 
матеріалів з 

питань 
розвитку та 
підтримки 

підприємниць-
кої діяльності 

Виготовлення 

інформаційних 

матеріалів, 

відеороликів, банеру 

та інше 

Протягом 

дії 

Програми 

Управління 

економіки 

міста, 

інші залучені 

організації 

Бюджет 

Рівненської 

міської 

територіаль-

ної громади 

210,0 70,0 70,0 70,0 
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  1.3. Проведення 

Рівненського 

ділового, 

економічного 

форуму, 

конференцій, 

круглих столів 

тощо 

Налагодження 
співпраці бізнесу та 

влади. Співпраця 
бізнесу всередині 

територіальної 
громади, залучення 
інвестицій у місцеве 
бізнес-середовище 

через релокацію 
бізнесів інших міст 

(співпрацю бізнесу з 
бізнесом інших міст) 

Щороку, 

ІІІ квартал 

Управління 

економіки 

міста, інші 

залучені 

організації 

Бюджет 

Рівненської 

міської 

територіаль-

ної громади, 

інші 

джерела 

фінансу-

вання 

240,0 80,0 80,0 80,0 

  1.4. 

Застосування 

інформаційних 

систем та баз 

даних і 

відповідного 

програмного 

забезпечення 

Прогнозування та 
аналіз фінансових і 
економічних даних 

щодо розвитку 
бізнесу; збільшення 

бюджетних 
надходжень, 

налагодження 
регулярної 

комунікації з 
підприємцями та 

інвесторами 

Протягом 

дії 

Програми 

Департамент 

економічног

о розвитку 

Рівненської 

міської ради, 

інші залучені 

організації 

Бюджет 

Рівненської 

міської 

територіаль-

ної громади, 

інші 

джерела 

фінансу-

вання 

600,0 120,0 240,0 240,0 

2 Популяризація 

культури 

підприємництва 

та просування 

місцевого 

2.1. Підтримка 

Рівненського 

місцевого 

виробника 

 

Виготовлення та 
поширення через 
сайт Управління 
економіки міста і 
соціальні мережі 
роликів та інших 

Протягом 

дії 

Програми 

Управління 

економіки 

міста, інші 

залучені 

організації 

Бюджет 

Рівненської 

міської 

територіаль-

ної громади 

240,0 80,0 80,0 80,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

бізнесу інформаційних 
матеріалів про 

історії успіху місце-
вих підприємців 
(виробників та 

надавачів 
сервісів / послуг) 

2.2. Нагород-

ження 

підприємців 

громади 

Привітання 
підприємців до Дня 

підприємця 

Щороку 

ІІІ квартал 

Управління 
економіки 
міста, інші 
залучені 

організації 

Бюджет 
Рівненської 

міської 
територіаль-
ної громади 

60,0 20,0 20,0 20,0 

  2.3. "Бізнес- 

профіль міста" 

Систематизація 

даних про мале та 

середнє підприєм-

ництво Рівненської 

міської територіальної 

громади в розрізі 

галузей, товарів і 

послуг 

Протягом 

дії 

Програми 

Управління 

економіки 

міста 

Не 

потребує 

фінансу-

вання 

- - - - 

2.4. Сприяння 

та розвиток 

соціального і 

креативного 

підприємництва, 

проведення 

Форуму 

креативних 

індустрій 

Підтримання 

майданчика для 

ефективного 

нетворкінгу та 

здійснення розвитку 

креативних 

індустрій, що 

забезпечить 

підвищення рівня 

Протягом 

дії 

Програми 

Управління 

економіки 

міста, інші 

залучені 

організації 

Бюджет 

Рівненської 

міської 

територіаль-

ної громади 

150,0 50,0 50,0 50,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

економіки в регіоні 

3 Підтримка 

місцевих 

крафтовиків / 

виробників 

 

3.1. Допомога в 

розробленні та 

промоції 

вебсторінки на 

засадах співфі-

нансування 

(50/50) 

відповідно до 

Положення та 

рішення комісії 

Створення 

механізму 

фінансової 

підтримки місцевих 

виробників, 

стимулювання 

продажів, створення 

конкурентних 

інтернет-ресурсів 

Протягом 

дії 

Програми 

Управління 

економіки 

міста, інші 

залучені 

організації 

Бюджет 

Рівненської 

міської 

територіаль-

ної громади, 

інші 

джерела 

фінансу-

вання 

780,00 80,00 300,0 400,0 

  3.2. Проведення 
бізнес- 

консультацій 
для малого та 

середнього 
бізнесу різних 

сфер діяльності, 
креативних 
індустрій у 
поєднанні з 

екскурсіями на 
успішні 

підприємства 
Рівненської 

міської 
територіальної 

громади та 
інших міст 

Ознайомлення з 

потребами та 

можливостями 

бізнесу, обмін 

досвідом 

Протягом 

дії 

Програми 

Управління 

економіки 

міста, інші 

залучені 

організації 

Бюджет 

Рівненської 

міської 

територіаль-

ної громади 

150,0 50,0 50,0 50,0 
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  3.3. Проведення 
конференцій, 

форумів, 
круглих столів 
та навчальних 

заходів з 
актуальних 

питань 
підприємниць-
кої діяльності, 

участь у 
аналогічних 

міжнародних і 
регіональних 

заходах 

Генерація ідей для 

зростання наявної 

бізнес-спільноти та 

залучення нових 

бізнесів у Рівненську 

міську територіальну 

громаду 

Протягом 

дії 

Програми 

Управління 

економіки 

міста, інші 

залучені 

організації 

Бюджет 

Рівненської 

міської 

територіаль-

ної громади, 

інші 

джерела 

фінансу-

вання 

240,0 80,0 80,0 80,0 

  3.4. Створення 

постійно 

діючого 

громадського 

майданчика 

#Підтримай 

Рівненське. 

Компенсація 

суб’єктам 

підприємництв

а витрат на 

участь у 

постійно 

діючому 

Можливість для 

виробника 

маркетингово 

дослідити свій 

продукт та 

комунікувати з 

клієнтом напряму 

Протягом 

дії 

Програми 

Управління 

економіки 

міста, інші 

залучені 

організації 

Бюджет 

Рівненської 

міської 

територіаль-

ної громади, 

інші 

джерела 

фінансу-

вання 

2 530,0 630,0 950,0 950,0 
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громадському 

майданчику 

#Підтримай 

Рівненське 

відповідно до 

Порядку та 

рішення комісії 

4 Підтримка 

експортерів 

4.1. Аналітика 

експортних 

можливостей, 

співпраця з 

інституціями 

для сприяння 

експортній 

діяльності 

Розширення ринків 

збуту 

Протягом 

дії 

Програми 

Управління 

економіки 

міста, 

Рівненська 

торгово-

промислова 

палата, інші 

залучені 

організації 

Бюджет 

Рівненської 

міської 

територіаль-

ної громади, 

інші 

джерела 

фінансу-

вання 

60,0 20,0 20,0 20,0 

4.2. Навчання з 

питань виходу 

на експорт 

продукції 

Підвищення 

компетенції 

місцевих виробників 

Протягом 

дії 

Програми 

Управління 

економіки 

міста, інші 

залучені 

організації 

Бюджет 

Рівненської 

міської 

територіаль-

ної громади, 

інші 

джерела 

фінансу-

вання 

150,0 50,0 50,0 50,0 
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  4.3. Часткова 

компенсація 

суб’єктам 

підприємництва 

витрат на 

участь у 

закордонних, 

міжнародних, 

загальнонаціон

альних та 

місцевих 

виставках 

відповідно до 

Положення та 

рішення 

комісії. 

Проведення 

виставок 

місцевих 

виробників 

товарів / послуг 

у м. Рівному із 

залученням 

іноземних 

байєрів 

(партнерів і 

посередників). 

Участь у 

аналогічних 

заходах в інших 

містах 

Збільшення 

продажів, 

популяризація 

місцевого виробника 

Протягом 

дії 

Програми 

Управління 

економіки 

міста 

Бюджет 

Рівненської 

міської 

територіаль-

ної громади 

1 000,0 400,0 300,0 300,0 
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5 Покращення 

бізнес-клімату 

5.1. Дослід-

ження щодо 

можливості 

об’єднання 

підприємців 

(кластерний 

аналіз) 

Підтримка бізнес 

асоціацій, швидка 

комунікація 

Протягом 

дії 

Програми 

Управляння 

економіки 

міста, 

Рівненська 

торгово-

промислова 

палата, інші 

залучені 

організації 

Бюджет 

Рівненської 

міської 

територіаль-

ної громади 

75,0 25,0 25,0 25,0 

5.2. Підтримка 

бізнес- 

асоціацій / 

кластерів  

(за умови 

дотримання 

прописаної 

стратегії, 

відповідно до 

Положення та 

рішення 

комісії) 

Компенсація 50% 

витрат на утримання 

бек-офісу 

Протягом 

дії 

Програми 

Управління 

економіки 

міста 

Бюджет 

Рівненської 

міської 

територіаль-

ної громади, 

інші 

джерела 

фінансу-

вання 

300,0 100,0 100,0 100,0 
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  5.3. Надання 

фінансової 

підтримки 

суб’єктам 

підприємництва 

шляхом 

часткової 

компенсації 

відсоткових 

ставок за 

користування 

кредитами 

банків, що 

надаються на 

реалізацію 

проєктів, 

відповідно до 

Положення та 

рішення комісії 

Зменшення 

фінансового 

навантаження на 

витрати по кредитах, 

отриманих 

суб’єктами 

підприємництва 

Рівненської міської 

територіальної 

громади 

Протягом 

дії 

Програми 

Управління 

економіки 

міста, 

державні та 

комерційні 

банківські 

установи  

(за згодою), 

суб’єкти 

підприєм-

ницької 

діяльності 

(за згодою) 

Бюджет 

Рівненської 

міської 

територіаль-

ної громади 

670,0 370,0 150,0 150,0 

5.4. Сприяння 

та підтримка 

реалізації 

бізнес-ідей, 

проведення 

конкурсу 

стартапів 

Створення нових 

бізнесів, 

диверсифікація 

існуючих та 

заохочення в 

легалізації їх 

діяльності 

Протягом 

дії 

Програми 

Управління 

економіки 

міста 

Бюджет 

Рівненської 

міської 

територіаль-

ної громади 

3 250,0 1750,0 750,0 750,0 
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  5.5. Проведення 

соціологічних 

досліджень 

розвитку 

малого і 

середнього 

підприємництва  

Здійснення аналізу 

точок зростання, що 

стимулюватимуть 

розвиток малого та 

мікробізнесу. 

Проведення 

подальшого 

обговорення 

регуляторних актів, 

які впливають на 

підприємницьке 

середовище 

Протягом 

дії 

Програми 

Управління 

економіки 

міста, інші 

залучені 

організації 

Бюджет 

Рівненської 

міської 

територіаль-

ної громади 

90,0 30,0 30,0 30,0 

5.6. Допомога  

в пошуку 

грантової 

підтримки для 

діючих 

підприємців. 

Проведення 

навчань щодо 

підготовки 

грантових 

заявок 

Налагодження 

співпраці бізнесу з 

органами місцевого 

самоврядування та 

використання 

можливості 

залучення 

додаткових ресурсів 

Протягом 

дії 

Програми 

Управління 

економіки 

міста, 

Управління з 

питань 

стратегічного 

розвитку та 

інвестицій, 

інші залучені 

організації 

Бюджет 

Рівненської 

міської 

територіаль-

ної громади 

90,0 30,0 30,0 30,0 
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6 Активізація 

самозай-

нятості 

населення 

6.1. Проведення 

орієнтованих на 

підприємницьку 

діяльність 

освітніх та 

профорієнта-

ційних заходів 

серед 

учнівської 

молоді, 

студентів та 

незайнятих 

громадян 

Збільшення кількості 

самозайнятого 

населення серед 

молоді 

Протягом 

року 

Рівненський 

міський 

центр 

зайнятості. 

Управління 

освіти 

Фонд 

загально-

обов’язко-

вого 

державного 

соціального 

страхування 

України на 

випадок 

безробіття 

- - -  

6.2. Організація 

стажування та 

індивідуального 

навчання 

безробітних 

осіб на робочих 

місцях 

роботодавців 

Зменшення кількості 

непрацюючого 

населення 

Протягом 

року 

Рівненський 

міський 

центр 

зайнятості 

Організація 

стажування 

та індивіду-

ального 

навчання 

безробітних 

осіб на 

робочих 

місцях 

робото-

давців 

- - - - 
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 6.3. Організація 
навчання 

безробітних осіб 
на замовлення 

роботодавців за 
професіями та 
спеціальнос-

тями, що 
користуються 

попитом на 
ринку праці 

Зменшення кількості 

непрацюючого 

населення 

Протягом 

року 

Рівненський 

міський 

центр 

зайнятості 

Фонд 

загально-

обов’язко-

вого 

державного 

соціального 

страхування 

України на 

випадок 

безробіття 

- - - - 

6.4. Видача 
громадянам 

віком старше 45 
років ваучерів 

для підтримання 
їхньої 

конкуренто-
спроможності 

шляхом 
перепідготовки, 

спеціалізації, 
підвищення 

кваліфікації за 
професіями та 

спеціальностями 
для пріори-
тетних видів 
економічної 
діяльності 

Зменшення кількості 

непрацюючого 

населення 

Протягом 

року 

Рівненський 

міський 

центр 

зайнятості 

Фонд 

загально-

обов’язко-

вого 

державного 

соціального 

страхування 

України на 

випадок 

безробіття 

- - - - 
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7. Фінансова 

підтримка 

безробітних / 

незайнятого 

населення 

7.1. Надання 

роботодавцям 

компенсації 

фактичних 

витрат у розмірі 

єдиного внеску 

на загально-

обов’язкове 

державне 

соціальне 

страхування 

при праце-

влаштуванні 

безробітних на 

нові робочі 

місця 

Зменшення 

фінансового 

навантаження 

на роботодавця 

Протягом 

року 

Рівненський 

міський 

центр 

зайнятості 

Фонд 

загально-

обов’язко-

вого 

державного 

соціального 

страхування 

України на 

випадок 

безробіття 

Згідно з 

кошто-

рисом 

Згідно 

з 

кошто-

рисом 

Згідно 

з 

кошто-

рисом 

Згідно 

з 

кошто-

рисом 

7.2. Надання 

фінансової 

підтримки 

незайнятому 

населенню 

шляхом 

виплати 

одноразової 

допомоги по 

безробіттю для 

започаткування 

власної справи 

Стимулювання 

безробітних до 

самозайнятості 

Протягом 

року 

Рівненський 

міський 

центр 

зайнятості 

Фонд 

загально-

обов’язко-

вого 

державного 

соціального 

страхування 

України на 

випадок 

безробіття 

Згідно з 

кошто-

рисом 

Згідно 

з 

кошто-

рисом 

Згідно 

з 

кошто-

рисом 

Згідно 

з 

кошто-

рисом 
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8. Нормативне 

регулювання 

підприєм-

ницької 

діяльності 

8.1. Вжиття 

заходів щодо 

легалізації 

трудових 

відносин та 

виплати 

заробітної 

плати 

найманим 

працівникам на 

підприємствах 

малого і 

середнього 

бізнесу шляхом 

проведення 

інформаційно-

роз’яснювальної 

роботи на 

об’єктах 

здійснення 

господарської 

діяльності 

Легалізація трудових 

відносин 

Протягом 

року 

Управління 

економіки 

міста, 

Рівненський 

міський 

центр 

зайнятості. 

Управління 

Держпраці у 

Рівненській 

області (за 

згодою). 

Управління у 

м. Рівному 

ГУ ДПС у 

Рівненській 

області (за 

згодою) 

Фонд 

загально-

обов’язко-

вого 

державного 

соціального 

страхування 

України на 

випадок 

безробіття 
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8.2. Удоскона-
лення системи 

надання 
адміністратив-
них послуг з 

використанням 
електронних 

методів зв’язку, 
розширення 

спектру елект-
ронних послуг 

Отримання 

адміністративних 

послуг у зручний та 

доступний способи 

Протягом 

року 

Управління 

забезпечення 

надання 

адміністра-

тивних 

послуг, 

структурні 

підрозділи 

міської ради 

Не 

потребує 

фінансу-

вання 

- - - - 

9 Інформаційно-

ресурсна 

підтримка 

9.1. Оприлюд-
нення 

інформації про 
проведення 
конкурсів, 
аукціонів, 
відкритих 
земельних 

торгів з 
продажу 
об’єктів 

нерухомості 
комунальної 

власності, 
земельних 

ділянок 
комерційного 
призначення 

Створення 

можливості 

швидкого доступу  

до інформації 

Протягом 

року 

Управління 

комунальною 

власністю. 

Управління 

земельних 

відносин. 

Відділ 

інформаційно-

аналітичного 

забезпечення 

Не 

потребує 

фінансу-

вання 

- - - - 
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  9.2. Надання 

суб’єктам 

господарювання 

консультацій з 

питань 

розробки, 

укладання та 

внесення змін 

до колективних 

договорів 

Легалізація трудових 

відносин 

Протягом 

року 

Управління 

економіки 

міста 

Не 

потребує 

фінансу-

вання 

- - - - 

9.3. Організація 

та проведення 

"міні-ярмарків" 

вакансій та 

презентацій 

роботодавців 

Стимулювання 

безробітних до 

самозайнятості 

Протягом 

року 

Рівненський 

міський 

центр 

зайнятості. 

Суб’єкти 

господарю-

вання 

Фонд 

загально-

обов’язко-

вого 

державного 

соціального 

страхування 

України на 

випадок 

безробіття 

- - - - 
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9.4. Взаємодія 

об’єктів 

інфраструктури 

підтримки 

підприємництва, 

влади та бізнесу 

в рамках 

діяльності 

"Центру 

розвитку 

підприємництва" 

Створення сприят-

ливих умов для 

розвитку сильного та 

конкурентоспро-

можного сектору 

малого і середнього 

підприємництва 

Протягом 

року 

Рівненський 

міський 

центр 

зайнятості 

Фонд 

загально-

обов’язко-

вого 

державного 

соціального 

страхування 

України на 

випадок 

безробіття 

- - - - 

Разом  10 945,0 4 055,0 3 395,0 3 495,0 

 


