
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО –

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ НА 2020–2022 РОКИ ЗА 2022 РІК 

 

1. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ 

1.1. Бюджетно-фінансова політика 

У 2022 році бюджетом Рівненської міської територіальної громади отримано 

3 356 292,6 тис. грн доходів, з яких 3 182 177,1 тис. грн – до загального фонду та 

174 115,5 тис. грн – до спеціального фонду. 

У звітному періоді власні доходи загального фонду бюджету виконано на 105,4 відсотка. 

При плані на рік 2 496 650,3 тис. грн фактично надійшло 2 632 362,0 тис. грн. Понад план 

отримано 135 711,7 тис. грн. 

Порівняно з 2021 роком, власні доходи загального фонду бюджету зросли на 

578 838,4 тис. грн, або на 28,2 %.  

У звітному періоді до загального фонду бюджету територіальної громади отримано 

549 815,1 тис. грн субвенцій. 

Надходження бюджету розвитку спеціального фонду бюджету у 2022 році склали 

54 573,4 тис. грн. 

Протягом 2022 року з бюджету міської територіальної громади проведено видатків та 

кредитування в сумі 3 163 609,9 тис. грн (у тому числі по загальному фонду бюджету – 

2 770 115,7 тис. грн, або 91,7 відсотка, по спеціальному фонду бюджету – 393 494,2 тис. грн, 

або 59,7 відсотка до річних призначень). 

В структурі видатків загального фонду 65,2 відсотка (1 804 823,5 тис. грн) складають 

захищені статті, а саме: 

– заробітна плата з нарахуваннями – 54,0 відсотка (1 495 366,3 тис. грн); 

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5,2 відсотка (145 164,9 тис. грн); 

– медикаменти та харчування – 1,5 відсотка (42 552,6 тис. грн); 

– соціальне забезпечення – 3,2 відсотка (88 282,7 тис. грн); 

– поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 1,2 відсотка 

(32 762,6 тис. грн); 

– обслуговування боргу – 0,03 відсотка (694,4 тис. грн). 

У зв’язку із залученням до бюджету розвитку позик НЕФКО в попередніх роках, 

погашено тіла кредитів на суму 3 497,0 тис. грн. Граничний обсяг боргу бюджету міської 

територіальної громади на 01.01.2023 складає 2 622,8 тис. грн. 

1.2. Управління об’єктами комунальної власності 

Змінені підходи до передачі майна в оренду. Наразі передача комунального майна 

здійснюється на прозорих електронних аукціонах через мережу Інтернет в режимі реального 

часу. Вся інформація про майно, яке планується передати в орендує відкритою, а всі договори 

оренди опубліковані в електронній торговій системі «ProZorro.Продажі». Станом на 

30.01.2023 укладено 469 договорів оренди. 

Впродовж 2022 року в електронній торговій системі оголошено 76 аукціонів про 

передачу майна Рівненської міської територіальної громади в оренду. Успішними виявились 

39 аукціонів, з переможцями яких укладені договори оренди комунального майна.  

За процедурою без проведення аукціону укладено 21 договір оренди комунального 

майна. Орендна плата за нерухоме майно, що перебуває на балансі управління комунальною 

власністю та за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств спрямовується до 

місцевого бюджету. Орендна плата за нерухоме майно, що перебуває на балансі комунальних 

підприємств, установ, організацій, управлінь та відділів виконавчого комітету Рівненської 

міської ради спрямовується на поповнення обігових коштів. Постійно проводиться реєстрація 

оформлення права власності на нерухоме майно Рівненської міської територіальної громади. 

За укладанням договорів оренди і виконанням їх умов здійснюється постійний контроль, а 

саме: 
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 проводяться розрахунки розміру орендної плати; 

 контроль за сплатою орендної плати; 

 перевіряється використання приміщень за цільовим призначенням, наявність фактів 

суборенди; 

 контролюється термін закінчення договорів; 

 регулярно проводяться обстеження приміщень; 

 перевіряється наявність страхових полісів; 

 контролюється відшкодування витрат на здійснення експертних оцінок. 

Кількісні та якісні показники ефективності реалізації завдань 

Інформація про приватизацію об’єктів комунальної власності міста 

Показники 
2022 рік, 

прогноз 

2022 рік, 

факт 

Кількість об’єктів, одиниць 10 3 

Загальна площа об’єктів комунальної власності, які були 

приватизовані чи планується приватизувати, м2 
700 6 858,9 

Вартість продажу, тис. грн 3 000,0 36 936,9 

Інформація про продаж земельних ділянок 

Показники 
2022 рік, 

прогноз 

2022 рік, 

факт 

Кількість реалізованих земельних ділянок, одиниць 20 26 

у тому числі через аукціони 3 – 

Загальна площа реалізованих земельних ділянок, га 8,0 4,5 

у тому числі через аукціони 0,5 – 

Надходження від продажу земельних ділянок, тис. грн 8 000,0 14 978,7 

у тому числі через аукціони 1 000,0 – 

1.3. Регулювання земельних відносин 

За період 2022 року від орендної плати до місцевого бюджету Рівненської міської 

територіальної громади надійшло 71 869,9 тис. грн, в тому числі: 

– юридичних осіб – 58 759,4 тис. грн; 

– фізичних осіб – 13 110,5 тис. грн. 

Відповідно до Регіональної програми розвитку земельних відносин на території 

Рівненської міської територіальної громади на 2016–2025 роки, затвердженої рішенням 

Рівненської міської ради від 17.09.2015 № 5715 (зі змінами), управлінням земельних відносин 

у 2022 році укладені договори з проєктними землевпорядними організаціями на проведення 

робіт із землеустрою, а саме:  

 13,0 тис. грн на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 476 м2 на конкурентних засадах (земельних торгах) на вул. Млинівській; 

 11,0 тис. грн на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 238 м2 на конкурентних засадах (земельних торгах) у провулку Робітничому; 

 12,5 тис. грн на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 440 м2 на конкурентних засадах (земельних торгах) у провулку Робітничому; 

 13,0 тис. грн на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 476 м2 на конкурентних засадах (земельних торгах) на вул. Будівельників, 6-

Б; 

 2,0 тис. грн на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 3 740 м2 на конкурентних засадах (земельних торгах) біля перехрестя вулиць 

Млинівської та Кулика і Гудачека; 
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 1,9 тис. грн на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 1 564 м2 на конкурентних засадах (земельних торгах) біля перехрестя вулиць 

Млинівської та Кулика і Гудачека; 

 1,7 тис. грн на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 157 м2 на конкурентних засадах (земельних торгах) на вул. Київській; 

 4,4 тис. грн на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 92 м2 на конкурентних засадах (земельних торгах) на вул. Київській; 

 9,0 тис. грн на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельної ділянки у провулку Робітничому; 

 10,1 тис. грн на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельної ділянки на вул. Низовій; 

 7,5 тис. грн на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельної ділянки на вул. Вербовій, 41; 

 5,5 тис. грн на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельної ділянки на вул. Кулика і Гудачека; 

 13,0 тис. грн на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельної ділянки на розі вулиць Дубенської та Ґрунтової. 

Кількісні та якісні показники ефективності реалізації завдань 

Показники 
2022 рік, 

прогноз 

2022 рік, 

факт 

Загальна площа земельних ділянок, що перебувають в оренді, га 250 238,43 

Кількість укладених договорів оренди станом на кінець року, 

одиниць 
1 935 2 374 

Надходження від оренди земельних ділянок, тис. грн 59 608,0 71 869,9 

1.4. Надання адміністративних послуг 

Рішенням Рівненської міської ради від 20.10.2022 № 2540 «Про утворення Департаменту 

цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської 

ради і внесення змін до структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого 

комітету» утворено Департамент цифрової трансформації та забезпечення надання 

адміністративних послуг Рівненської міської ради та затверджено його положення. 

Відповідно до рішення Рівненської міської ради від 03.11.2022 № 2629 «Про визначення 

Департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг 

Рівненської міської ради суб’єктом державної реєстрації» Департамент цифрової 

трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради 

визначено суб’єктом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і 

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

Станом на 01.01.2023, у відповідності до рішення Рівненської міської ради від 20.10.2022 

№ 2538 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр 

надання адміністративних послуг у місті Рівному, та переліку адміністративних послуг, які 

надаються через віддалені робочі місця адміністраторів, у новій редакції» через Центр надання 

адміністративних послуг у місті Рівному (далі – ЦНАП) надається 287 адміністративних 

послуг. 

За звітний період через ЦНАП надано 137 865 адміністративних послуг, до бюджету за 

надані адміністративні послуги надійшло 10 137,9 тис. грн. 

В січні 2022 року у ЦНАПі офіційно відкрито відділ сервісного центру МВС, 

адміністраторами якого протягом звітного періоду надано 669 адміністративних послуг щодо 

реєстрації транспортних засобів та видачі (обміну) посвідчення водія. 

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням 



4 

воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного 

стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, через ЦНАП запроваджено надання відповідних 

нових адміністративних послуг. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 333 «Про 

затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених 

осіб, які перемістилися у період воєнного стану» громадяни України, які після введення 

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» 

безоплатно тимчасово розмістили внутрішньо переміщених осіб, можуть отримати за це 

грошову компенсацію. 

Враховуючи вищевказану постанову та на виконання розпорядження міського голови від 

30.03.2022 № 281-р «Про компенсацію витрат на тимчасове розміщення внутрішньо 

переміщених осіб, які перемістились у період воєнного стану і не отримують щомісячної 

адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в 

тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», з квітня 2022 року через ЦНАП надається 

послуга «Компенсація витрат на тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які 

перемістились у період воєнного стану». Так, власники житлових приміщень приватного 

житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених 

осіб, мають можливість подати заяву у ЦНАП про компенсацію витрат, пов’язаних з таким 

розміщенням. 

Також, з 5 квітня 2022 року через ЦНАП здійснюється прийом документів на 

оформлення і видачу довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та щодо 

виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Працівниками надано 

17 821 вищевказаних адміністративних послуг. 

Через повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну частина громадян 

України втратили своє житло. З огляду на наведене, відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 26.03.2022 № 380 «Про збір, обробку та облік інформації про 

пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, 

диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації», починаючи з квітня 2022 

року у ЦНАПі доступна нова адміністративна послуга «Повідомлення про пошкоджене 

майно». 

Крім того, в умовах воєнного стану кожному українцю, який був змушений покинути 

свою домівку через повномасштабне вторгнення російської федерації, потрібна підтримка та 

допомога. З огляду на наведене, з метою надання якісної допомоги та підтримки внутрішньо 

переміщених осіб (далі – ВПО) з жовтня 2022 року в приміщенні ЦНАПу здійснюють прийом 

громадян спеціалісти Благодійної організації «БФ «Рокада». 

Відділом паспортних послуг Департаменту надається безкоштовна послуга ID-4 2 в 1: 

оформлення паспорта громадянина України при досягненні особою 14-річного віку з 

одночасним присвоєнням реєстраційного номера облікової картки платника податків. В 2022 

році цією комплексною послугою скористались 1 049 осіб. 

Команда ЦНАПу щодня працює над впровадженням інноваційних сервісів задля 

забезпечення комфорту під час отримання адміністративних послуг. 

Так, з травня 2022 року у ЦНАПі можна отримати комплексну послугу з оформлення 

паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. 

В червні 2022 року в Центрі надання адміністративних послуг у місті Рівному одним із 

перших в Україні відновлено надання адміністративних послуг у сфері реєстрації/зняття з 

реєстрації місця проживання та протягом року відділом ведення реєстру територіальної 

громади надано 71 912 вищевказаних адміністративних послуг. 

Також, з серпня 2022 року запроваджено надання через Центр надання адміністративних 

послуг у місті Рівному ряд нових адміністративних послуг, а саме: «Видача витягу з 

Державного реєстру актів цивільного стану громадян» та «Видача свідоцтва про державну 

реєстрацію актів цивільного стану громадян (повторно)». 

Водночас, з метою забезпечення мешканців відповідного району та прилеглих територій 

доступності, оперативності, своєчасності надання адміністративних послуг, для мінімізації 
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кількості процедурних дій та візитів, необхідних для їх отримання, в жовтні 2022 року 

відбулось офіційне відкриття віддаленого робочого місця ЦНАП в ТРЦ «Happy Mall». 

Крім того, відповідно до наказу управління містобудування та архітектури виконавчого 

комітету Рівненської міської ради від 20 жовтня 2022 року № 54-О, з метою забезпечення 

функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, в жовтні 2022 

року впроваджено надання через Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному 

наступних послуг: «Внесення відомостей про будівельний паспорт забудови земельної ділянки 

до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері 

будівництва», «Внесення відомостей про містобудівні умови та обмеження для проектування 

об’єкта будівництва до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи 

у сфері будівництва». 

В грудні 2022 року, у Департаменті повинен був проведений третій етап внутрішнього 

аудиту в рамках сертифікації системи управління якістю в роботі виконавчих органів 

Рівненської міської ради відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015, але через 

повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну та відсутністю фінансування він 

не проводився. 

Кількісні та якісні показники ефективності реалізації завдань 

Показники 
2022 рік, 

прогноз 

2022 рік, 

факт 

Надходження до бюджету громади, тис. грн 11 350,0 10 137,9 

Кількість наданих адміністративних послуг 478 891 137 865 

2. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

2.1. Промисловість 

Відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших 

документів у період воєнного стану або стану війни» органами статистики призупинено 

оприлюднення статистичної інформації щодо поточної ситуації в громаді (районі та області 

загалом). Відсутність статистичних даних унеможливлює формування звітних даних за 

звітний рік. 

2.2. Енергозбереження та енергоефективність 

Програма «Енергодім Рівне» (далі – Програма) затверджена рішенням Рівненської 

міської ради від 10.06.2021 № 651.  

Згідно із заходами Програми передбачено здійснення фінансової підтримки для 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у двох напрямках: 

 відшкодування частини прийнятних витрат на реалізацію комплексних проектів з 

енергоефективності та термомодернізації житлового фонду в рамках державної програми 

Фонду енергоефективності «Енергодім»; 

 відшкодування частини відсотків за користуванням кредитами. 

У звітному періоді 14 ОСББ брали участь в Програмі «Енергодім Рівне», із загальною 

вартістю проєктів 135,0 млн грн. Очікувана сума відшкодування з місцевого бюджету 

прийнятних витрат складала 23,1 млн грн.  

Повністю завершили роботи за проєктами 6 ОСББ, отримали відшкодування вартості 

здійснених заходів з енергоефективності від ДУ «Фонд енергоефективності» та 

відшкодування з місцевого бюджету на суму 3,7 млн грн, а ще у 3-ох об’єднань роботи на 

стадії завершення.  
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Разом з тим, 8 ОСББ залучили кредитні кошти на суму 31,7 млн грн та отримали 

відшкодування з місцевого бюджету частини відсотків за користування кредитами у сумі 

0,41 млн грн. 

Загалом, 26 ОСББ Рівненської міської територіальної громади є учасниками державної 

Програми «Енергодім», яку реалізує державна установа «Фонд енергоефективності». Загальна 

сума проєктів складає близько 264,6 млн грн. Прогнозоване відшкодування з бюджету 

Рівненської міської територіальної громади для зазначених ОСББ, у рамках Програми 

«Енергодім Рівне», складе 64,0 млн грн, в тому числі:  

– з відшкодування прийнятних витрат – 56,1 млн грн;  

– з відшкодування частини відсотків за кредитами – 7,9 млн грн. 

В липні 2012 року Рівненська міська рада приєдналась до загальноєвропейської 

ініціативи «Угода мерів» взявши на себе добровільні зобов’язання щодо зменшення до 2020 

року на своїй території викидів СО2 щонайменше на 20 % (рішення Рівненської міської ради 

від 26.07.2012 № 2314).  

В результаті реалізації Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Рівного до 

2020 року Рівненська міська територіальна громада досягла поставленої мети та виконала 

свої зобов’язання в рамках Угоди Мерів щодо зниження викидів СО2. 

З метою подальшого удосконалення, Рівненська міська територіальна громада 

приєдналась до ініціативи Європейського Союзу «Угода мерів щодо клімату та енергії» 

(рішення Рівненської міської ради від 15.04.2021 № 418) взявши на себе добровільні 

зобов’язання до 2030 року скоротити викиди СО2 на своїй території щонайменше на 30 % 

шляхом підвищення енергоефективності та збільшення використання відновлювальних 

джерел енергії, підвищити стійкість до змін клімату шляхом адаптації, а також підготувати 

Базовий кадастр викидів та провести оцінку ризиків і вразливості до змін клімату, розробити 

і подати План дій сталого енергетичного розвитку та клімату до 2030 року.  

Наразі, відділом енергоменеджменту управління економіки Департаменту економічного 

розвитку Рівненської міської ради спільно з представниками органів виконавчої влади, 

підприємств та зацікавлених громадських організацій проводиться робота з написання Плану 

дій сталого енергетичного розвитку та клімату до 2030 року. 

Крім того, усвідомлюючи важливість підвищення ефективності використання 

енергетичних ресурсів, посилення організаційно-адміністративної спроможності, досягнення 

покращення якості енергетичних послуг, захисту довкілля та забезпечення сталого розвитку, 

Рівненська міська територіальна громада приєдналась до Європейської Енергетичної Відзнаки 

(далі – ЄЕВ) (рішення Рівненської міської ради від 22.07.2021 № 1049) в рамках проекту 

«Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні», що дасть можливість 

запровадити систему сертифікації та управління якістю. 

Завершено перший етап співпраці, здійснено первинну оцінку територіальної громади та 

напрацьовано план дій щодо подальшої реалізації ЄЕВ. 

Муніципальна програма сталого розвитку м. Рівного на 2018–2022 роки (далі – МПСР, 

Програма) затверджена рішенням сесії Рівненської міської ради від 15.12.2017 № 3711 (із 

змінами та доповненнями). 

Згідно із заходами Програми співфінансуються проекти капітального ремонту від 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), житлово-будівельних 

кооперативів (ЖБК) та громадських організацій (ГО) при навчальних закладах. 

До Департаменту економічного розвитку надійшло 108 листів-звернень від об’єднань 

громад з проханням включити їх до заходів МПСР на 2022 рік та подано 11 проєктних заявок. 

На впровадження заходів Програми у 2022 році затверджено 35,0 тис. грн кошторисних 

призначень (поточних видатків). У зв’язку з початком військової агресії російської федерації 

проти України та введенням воєнного стану кошти на фінансування проектів не виділялися.  

Разом з тим, з початку військових дій надавалася всебічна консультативна підтримка 

головам ОСББ, постійно здійснювалися робочі зустрічі. 
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2.3. Розвиток малого та середнього підприємництва 

Відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших 

документів у період дії воєнного стану або стану війни» органами статистики призупинено 

оприлюднення статистичної інформації щодо поточної ситуації в громаді (районі та області 

загалом). Відсутність статистичних даних унеможливлює формування звітних даних за 2022 

рік. 

За даними Єдиного державного реєстру станом на станом на 01.01.2023 зареєстровано 

(за мінусом ліквідованих) 29 608 суб’єктів підприємницької діяльності, з них 11 611 

юридичних та 17 997 фізичних осіб. 

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Рівненській міській 

територіальній громаді на 2022–2024 роки (зі змінами та доповненнями) затверджена 

рішенням Рівненської міської ради від 30.09.2021 № 1390, на реалізацію якої в 2022 році 

використано 510,0 тис. грн. 

Заходами Програми передбачено надання різних видів фінансової підтримки суб’єктів 

підприємницької діяльності та проведення низки навчально-методичних, інформаційно-

консультативних, та інших заходів.  

Зокрема, заходами Програми передбачено надання фінансової підтримки суб’єктам 

підприємництва шляхом часткової компенсації відсоткових ставок за користування кредитами 

банків, що надаються на реалізацію проектів, а також сприяння та підтримка реалізації бізнес-

ідей, проведення конкурсу стартапів.  

Так, для здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання рішенням 

виконавчого комітету Рівненської міської ради від 22.02.2022 № 19 затверджені Порядок 

використання коштів, передбачених у бюджеті Рівненської міської територіальної громади на 

часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами банків, що надаються на реалізацію 

проектів суб’єктів малого та середнього підприємництва та Порядок використання коштів 

бюджету Рівненської міської територіальної громади для сприяння та підтримки реалізації 

бізнес-ідей (рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 25.05.2022 № 69). 

Департамент економічного розвитку забезпечив безкоштовну участь п’яти потенційних 

учасників конкурсу стартапів в навчальній програмі з розвитку мікро- та малих бізнесів 

м. Рівного «Акселератор підприємництва», яка реалізується Бізнес-Школою Smart People. 

Департамент економічного розвитку здійснив прийом документів та забезпечив 

підтримку у написанні бізнес-планів потенційних учасників конкурсу стартапів. 

Однак, у зв’язку з дією Порядку виконання повноважень Державною казначейською 

службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ 

№ 590 від 09.06.2021, фінансування вищезазначених заходів в рамках Програми не 

здійснювалось. Разом з цим, Департаментом економічного розвитку спільно із фінансовим 

експертом Крук І. М. проведено семінар з питань підготовки бізнес-планів та заповнення 

заявок серед потенційних учасників конкурсу стартапів з метою залучення ними грантів на 

створення або розвиток власного бізнесу в рамках державної програми «Є робота». 

Також, Департамент економічного розвитку забезпечує поширення інформації про 

існуючі види та умови отримання державної підтримки бізнесу та агропромислового 

комплексу, а також про грантові програмами направлені на розвиток бізнесу через офіційні 

сторінки та соціальну мережу Facebook. 

З метою продовження ініціативи міського голови в підтримці місцевого виробництва з 

28 червня по 2 липня звітного року проведено виставку-ярмарок місцевих товаровиробників 

#Підтримуй Рівненське, в якому прийняли участь понад 20 місцевих компаній. 

Для популяризації локальних торгових марок в рамках відповідної ініціативи, у місті 16 

жовтня звітного року розпочав функціонування громадський майданчик #Підтримуй 

Рівненське, який розміщений в приміщенні торгівельного-розважального центру 

«Happy.Mall». В рамках створеного простору місцеві товаровиробники на конкурсній основі, 

з подальшим відшкодуванням з місцевого бюджету витрат, понесених ними за оренду 

виставкової площі матимуть можливість ознайомити мешканців і гостей міста з власною 
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продукцією та розширити свої ринки збуту. Наразі на майданчику #Підтримуй Рівненське 

представлена продукція місцевих виробників, які входять до складу Асоціації легкої 

промисловості.  

Рівненська міська територіальна громада однією із перших долучилася до процесу 

релокації підприємств, які змушені перемістити свою діяльність з постраждалих від бойових 

дій регіонів до безпечних областей для збереження виробничого та трудового потенціалу 

держави. Зокрема, допомога надається підприємствам у підборі локацій для роботи, логістиці, 

сприянні у працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб тощо. Наразі, більше 24 

представників бізнесу вибрали Рівненську міську територіальну громади для продовження 

ведення власної справи, а деякі з них по можливості перевезли співробітників з постраждалих 

регіонів. 

Для ефективної евакуації бізнесу та продовження ведення власної справи на території 

громади функціонують:  

– Платформа сприяння релокації бізнесу до м. Рівного https://relocation.rv.ua, створена за 

сприяння Департаменту економічного розвитку Рівненської міської ради;  

– Портал релокації бізнесу https://restartbusiness.in.ua, створений за сприяння USAID, ГО 

«Волинський ресурсний центр» та Рівненської, Волинської і Тернопільської військових 

адміністрацій.  

Метою створення відповідних продуктів став збір та систематизація актуальної 

інформації про існуючі пропозиції для релокації бізнесу, зокрема відомості про земельні 

ділянки та об’єкти нерухомості, а також житло для внутрішньо переміщених осіб. Окрім 

цього, на них можна залишити запит на перевезення виробництв та пошуку працівників. 

Також, для здійснення інформаційної підтримки представників підприємницької 

діяльності громади, спільно з територіальним відділенням ВГО «Асоціація платників податків 

України» в Рівненській області, виготовлено 6 видів брошур щодо роз’яснення податкового 

законодавства та змін до нього, особливостей здійснення перевірок правоохоронними та 

контролюючими органами, а також виготовлено та здійснено розсилку представникам малого 

і середнього бізнесу міста 5-ти інформаційних дайджестів зокрема: 

1. Оподаткування доходів нерезидентів та звітність при визначенні податку на 

прибуток. Особливості оподаткування платою за землю під час воєнного стану. 

2. Податок на додану вартість: зміни у порядку блокування податкових накладних та 

розрахунків коригування. Типові помилки у ПДВ-звітності.  

3. Нюанси спрощеної системи з використанням особливостей оподаткування під час 

війни. Податкові нюанси припинення підприємницької діяльності підприємцем-платником 

єдиного податку.  

4. Важливі зміни щодо операцій з підзвітними коштами. 

5. Новий Порядок прийняття банками розрахункових документів на виплату заробітної 

плати. Плата за навчання без ПДФО. Строк позовної давності для звернення до суду про захист 

своїх прав та інтересів.  

З метою отримання можливості порівняння конкурентного стану економічного розвитку 

громади в межах регіону та країни в цілому, дослідження місцевого бізнесу, а також 

налагодження ефективної комунікації в бізнес-середовищі Департаментом економічного 

розвитку придбано права на використання електронного інструменту – економічного 

профайлу громади VkursiHROMADA. 

2.4. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність 

Рішенням Рівненської міської ради від 13 серпня 2020 року № 7771 затверджена 

Інвестиційна програма міста Рівного на 2021–2025 роки. 

Реалізація проєкту «Інвестиції в енергоефективність бюджетних будівель та вуличного 

освітлення в м. Рівне» 

У 2022 році продовжилась співпраця з Північною Екологічною Фінансовою 

Корпорацією (далі – НЕФКО) стосовно впровадження спільних проєктів з 

енергоефективності. 

https://relocation.rv.ua/
https://restartbusiness.in.ua/
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Внаслідок війни в Україні та введення воєнного стану НЕФКО визнає, що наслідки для 

фінансованої діяльності мають або можуть мати істотний негативний вплив. Тим не менш, 

через високу важливість проєкту НЕФКО-3 під час війни та у післявоєнний час, НЕФКО 

вирішила продовжити реалізацію проєкту «Інвестиції в енергоефективність бюджетних 

будівель та вуличного освітлення в м. Рівне» з переглянутим обсягом плану фінансування, де 

джерелами фінансування є грант NUEE та співфінансування міста, незважаючи на 

недоступність кредитних коштів. 

16 травня 2022 року НЕФКО отримала повідомлення про незаперечення від Міністерства 

закордонних справ Норвегії щодо продовження фінансування проєкту за допомогою гранту 

NUEE у розмірі 1 200 000 євро. 

Основні заходи, що вже реалізовані та будуть впроваджені в рамках проєкту: 

термоізоляція фасадів будівель (включаючи підвали); заміна вікон; заміна вхідних дверей; 

термоізоляція дахів; встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІП); модернізація 

внутрішнього освітлення; оновлення кухонного обладнання; водяні крани з пониженим 

тиском; балансування внутрішньої системи опалення. 

В межах проєкту заходи з повної термомодернізації впроваджуються на наступних 

об’єктах: заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 14 художньо-естетичного напрямку 

Рівненської міської ради, заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 33 Рівненської міської ради, 

заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 46 Рівненської міської ради. 

Встановлення індивідуальних теплових пунктів (8 одиниць), в тому числі ізоляції 

трубопроводів, арматури, елементів теплового пункту, оздоблення приміщень та підведення 

комунікацій, балансування систем опалення, замість встановлених теплових вузлів 

відбудеться на таких об’єктах: ЗОШ № 15 (нова і стара школа), ЗОШ № 22, ЗОШ № 25, 

ЗОШ № 28, Музична школа № 2, ДНЗ № 33, управління містобудування та архітектури. 

Загальна інвестиційна вартість проєкту дорівнює 1 393 880 євро. 

Фінансування проєкту здійснюється наступним чином: інвестиційний грант фонду 

NUEE – 1 200 000 євро, внесок міста – 193 880 євро. 

Цілі проєкту: зменшення витрат міста на оплату споживання енергоресурсів та 

управління; покращення управління використання енергії; скорочення викидів не менше ніж 

на 805 tCO2/рік; покращення умов для дітей, вихователів/вчителів та відвідувачів, що 

перебувають в бюджетних установах. 

Підготовка до реалізації проєкту «Реконструкція та відновлення муніципальної 

інфраструктури м. Рівне для підтримки нагальних потреб внутрішньо переміщених 

осіб» 

Місто Рівне допомагає багатьом вимушено переміщеним особам і їх кількість постійно 

зростає. Допомога передбачає надання житла, допомога продуктами харчування, медичне 

обслуговування та інше. Існує нагальна потреба не лише прийняти вимушено переміщених 

осіб, а й забезпечити необхідним: надати освітню підтримку, підтримку з охорони здоров’я та 

реабілітаційну. Адже багато дітей ВПО потребують особливого освітнього догляду. В рамках 

проєкту «Реконструкція та відновлення муніципальної інфраструктури м. Рівне для підтримки 

нагальних потреб внутрішньо переміщених осіб» планується впровадити енергоефективні та 

необхідні допоміжні заходи на двох об’єктах м. Рівне – Рівненський навчально-

реабілітаційний центр «Особлива дитина» та заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 

компенсуючого типу (спеціальний) «Центр Пагінець» Рівненської міської ради. Відібрані 

об’єкти характеризуються низькою енергоефективністю та незадовільними умовами 

перебування. 

Проєктом передбачена комплексна термореновація будівель з метою покращення умов 

перебування дітей з особливими потребами, включаючи дітей переміщених осіб, в 

реабілітаційно-освітніх закладах, що відвідують близько 305 дітей зараз та очікується їх 

збільшення на близько 30 % за рахунок дітей вимушено переміщених осіб. 

У Рівненському навчально-реабілітаційному центрі «Особлива дитина» планується 

здійснити такі заходи: термомодернізація будівлі; встановлення сонячних колекторів; 

внутрішній ремонт, придбання необхідних меблів та обладнання. 
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В закладі дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу (спеціальний) «Центр 

Пагінець», для дітей дошкільного віку з особливими потребами планується впровадити 

наступні заходи: термомодернізація будівлі; внутрішній ремонт, придбання необхідних меблів 

та обладнання. 

Після реалізації проєкту діти з особливими потребами та інвалідністю, переважно діти 

вимушено переміщених осіб, отримуватимуть освіту та догляд у закладах з комфортними 

умовами. Поліпшення енергоефективності значно зменшить навантаження на бюджет 

громади. 

Реалізація проєкту передбачатиме використання якомога більшої кількості місцевих 

матеріалів і продуктів, що матиме позитивний вплив на місцеву промисловість і зайнятість. 

Важливий і демонстраційний ефект. 

Після впровадження енергозберігаючих заходів очікується економія споживання 

теплової енергії на понад 40 % та електроенергії понад 30 % порівняно з базовим 

споживанням. Також, очікується економія води. 

Загальна індикативна вартість проєкту становить 1 560 000 євро гранту від Інвестиційної 

Платформи Сусідства (NIP). 

Відповідне рішення про залучення гранту прийнято депутатським корпусом Рівненської 

міської ради від 20.10.2022 № 2549. 

8 листопада 2022 року відбулось підписання договору про грант між Північною 

Екологічною Фінансовою Корпорацією (як виконавчою організацією для профінансованого 

ЄС / NIP проєкту) і Рівненською міською радою (як одержувачем гранту). 

Проєкт «Реконструкція та відновлення муніципальної інфраструктури м. Рівне для 

підтримки нагальних потреб внутрішньо переміщених осіб» реалізовується за фінансової 

підтримки Європейського Союзу, за участі НЕФКО, як виконавчої організації, в рамках 

Програми NIP «Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньо переміщених 

осіб в Україні». 

Співпраця в рамках платформи Cities4Cities 

З метою швидкого реагування на нагальні потреби жителів Рівненської міської 

територіальної громади та тимчасово переміщених осіб, управлінням з питань стратегічного 

розвитку та інвестицій Департаменту економічного розвитку здійснено реєстрацію на онлайн-

платформі Cities4Cities, завдяки чому вдалося налагодити дружні відносини з містом 

Зіндельфінген (Німеччина). 

31 серпня 2022 року відбулась онлайн-зустріч за участю міського голови м. Рівного та 

міського голови міста Зіндельфінген, на якій були присутні заступник міського голови та 

представники управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій Департаменту 

економічного розвитку. Міський голова Рівного розповів про основні потреби, які має 

територіальна громада в умовах воєнного стану, а заступник міського голови окреслив 

потенціал економічного розвитку громади. 

За результатами зустрічі та налагодження дружніх відносин, для потреб жителів 

Рівненської міської територіальної громади вдалося залучити гуманітарну допомогу від міста 

Зіндельфінген. 

Організацію роботи щодо отримання та розподілу гуманітарної допомоги здійснено 

відповідно до рішення Рівненської міської ради від 23 листопада 2022 року № 2753. 

Платформа Cities4Cities розроблена для підтримки українських міст у пошуку партнерів. 

Платформа є безкоштовним онлайн-інструментом, який дозволяє органам місцевого 

самоврядування України та інших регіонів Європи поділитися своїми потребами та 

пропозиціями, пов’язаними з міською інфраструктурою, а також налагодити прямі зв’язки для 

співпраці з отримання практичної допомоги. 

Підготовка аплікаційної форми для отримання відзнак Парламентської Асамблеї Ради 

Європи 

З 2014 року розпочата робота з налагодження співпраці між Рівненською міською радою 

та Парламентською Асамблеєю Ради Європи. В квітні 2015 року на черговій сесії 

Парламентської Асамблеї Ради Європи, за рішенням комітету соціальних питань, охорони 
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здоров’я та сталого розвитку ради Європи, місту Рівне вручили почесний Європейський 

Диплом, першу сходинку в системі нагород Ради Європи. 

У 2020 році, за результатами щорічної промоційної роботи, а також запровадження таких 

нових стандартів в роботі органів місцевої влади, як відкритість, доступність, орієнтованість 

на потреби кожного містянина, а також просування європейських цінностей, підкомітетом з 

питань Приза Європи прийнято рішення про присвоєння місту Рівне нагороди – Почесний 

Прапор, що є другим рівнем в системі нагород Парламентської Асамблеї Ради Європи. 

Відзнака Почесний Прапор Парламентської Асамблеї Ради Європи офіційно вручена 

Рівненському міському голові Олександру Третяку депутатом Верховної Ради України, 

Членом Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Юлією Овчинниковою 

під час святкових заходів присвячених Дню Міста. 

За результатами розвитку міжнародної співпраці, співпраці з містами-побратимами, 

обмінів в галузях освіти, культури та спорту, просування європейських цінностей в 

повсякденному житті громади, проведених європейських заходів у місті Рівному в 2021 році, 

підготовлено та подано пакет документів до Парламентської Асамблеї Ради Європи на 

отримання Почесної Відзнаки Ради Європи, третьої міжнародної нагороди.  

Участь у навчальній програмі PROSPECT+ 

Енергоефективність та ощадливий підхід до використання енергоресурсів завжди були 

важливим питанням для Рівненської міської територіальної громади. Впродовж останніх років 

пріоритетом залишається проведення послідовної політики з впровадження енергоефективних 

заходів, ресурсозберігаючих технологій та охорони навколишнього середовища. 

Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій Департаменту економічного 

розвитку активно працює над підвищенням знань та навичок в даній сфері. 

В зв’язку з чим подано заявку на участь у навчальній програмі PROSPECT+ щодо 

пошуків інноваційного фінансування для проєктів з енергозбереження. 

За результатами конкурсу представників управління з питань стратегічного розвитку та 

інвестицій Департаменту економічного розвитку обрано для участі в навчанні та налагодженні 

співпраці з містом Крижевці (Хорватія) щодо обміну досвідом залучення інноваційного 

фінансування в сферу енергоефективності бюджетних будівель. 

В рамках навчальної програми після двох онлайн-сесій відбудеться зустріч учасників 

навчання в Хорватії для ознайомчого візиту. 

Розробка презентаційних матеріалів 

1. Розроблено та опубліковано на офіційному вебсайті управління з питань стратегічного 

розвитку та інвестицій Департаменту економічного розвитку http://investrv.org.ua/ 

інвестиційний паспорт Рівненської міської територіальної громади. Документ підготовлено 

двома мовами: українською та англійською, і він орієнтований на залучення як вітчизняних, 

так і іноземних інвестицій, а також дає вичерпну інформацію для потенційного інвестора про 

природно-географічні характеристики, кадровий, промисловий, туристичний потенціали, 

стратегічний розвиток та інновації територіальної громади. 

Інвестиційний паспорт Рівненської міської територіальної громади розміщений за 

посиланням: 

http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/UrpUbXFrKVFCyV4A1bDI2iMPTYF60NXw.pdf.  

Англійська версія інвестиційного паспорта доступна за посиланням: 

http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/6P0DmDQTRIz20SeZGvLtXzansua9OY-_.pdf. 

2. З метою сприяння розвитку підприємництва та залучення додаткових коштів для 

бізнесу управлінням з питань стратегічного розвитку та інвестицій Департаменту 

економічного розвитку розроблено інформаційний бюлетень актуальних грантових 

можливостей для бізнесу. Інформаційний бюлетень розміщений на офіційних вебресурсах 

виконавчого комітету Рівненської міської ради. 

3. На вебсайті управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій Департаменту 

економічного розвитку розміщено Дорожню карту інвестора – документ, що допомагає 

інвестору визначитись з кроками, які необхідно зробити для започаткування або припинення 

інвестиційної діяльності. Документ розроблено двома мовами: українською та англійською. 

http://investrv.org.ua/
http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/UrpUbXFrKVFCyV4A1bDI2iMPTYF60NXw.pdf
http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/6P0DmDQTRIz20SeZGvLtXzansua9OY-_.pdf
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Дорожня карта інвестора міститься за посиланням: 

http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/ylqJOcHQei1HjmPD6zV1Z1ZgecTfEt4-.pdf. 

4. Також, розроблено Каталог інвестиційних пропозицій, який містить інформацію щодо 

положення, транспортного сполучення та наявної інфраструктури найбільших вільних 

земельних ділянок. Каталог доступний українською та англійською мовами. 

5. Розроблено «дорожню карту» щодо реалізації заходів спрямованих на презентацію 

інвестиційних можливостей Рівненської міської територіальної громади, а саме об’єктів 

привабливих з точку зору інвестування – браунфілдів. 

Дана форма залучення інвестицій передбачає проведення інвентаризації наявних 

ресурсів, накопичення і обробку інформації, яка показуватиме привабливість територіальної 

громади для інвестицій. Завдяки тісній співпраці між профільними департаментами, 

управліннями Рівненської міської територіальної громади та Регіональним відділенням Фонду 

державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, сформовано перелік 

інвестиційно-привабливих об’єктів (буде систематично оновлюватись), які територіальна 

громада може запропонувати потенційним інвесторам. 

Розроблено презентаційні матеріали щодо інвестиційно привабливих об’єктів 

(браунфілдів) територіальної громади, які розповсюджено на вебресурсах виконавчих органів 

Рівненської міської ради. 

З метою презентації діяльності виконавчих органів Рівненської міської ради, у мережі 

Facebook працює офіційна сторінка «Управління з питань стратегічного розвитку та 

інвестицій. РІВНЕ» https://www.facebook.com/rivnedevelopment, на якій оприлюднюється вся 

актуальна інформація, пов’язана з діяльністю управління з питань стратегічного розвитку та 

інвестицій Департаменту економічного розвитку.  

Створення бази даних підприємств, які бажають евакуюватися із зони бойових дій 

Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій Департаменту економічного 

розвитку працює над адаптацією економіки Рівненської міської територіальної громади до 

умов воєнного часу. На початку березня 2022 року розроблено google форму, з рядом запитань 

для підприємств, що зацікавлені в евакуації бізнесу із зони бойових дій на територію міста 

Рівного та смт Квасилова. 

Згодом створено платформу сприяння релокації бізнесу до Рівного 

https://relocation.rv.ua/.  

Департаментом економічного розвитку створено базу даних підприємств, які виявили 

бажання евакуюватися із зони бойових дій, актуальний стан якої постійно оновлюється. 

Працівниками управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій Департаменту 

проведено зустріч з декількома підприємцями, які евакуювали свій бізнес в Рівненську міську 

територіальну громаду. За результатами зустрічей підготовлено промоційно-інформаційні 

матеріали про переваги ведення бізнесу в Рівненській громаді та перспективи його 

подальшого розвитку. 

Створення бази даних об’єктів нерухомості Рівненської міської територіальної громади, 

які придатні для евакуації та релокації підприємств 

Управлінням з питань стратегічного розвитку та інвестицій Департаменту економічного 

розвитку розроблено google форму, з рядом запитань для підприємців та осіб громади, які 

мають можливість надати приміщення в оренду або продати для розміщення евакуйованих 

підприємств. 

Підготовлено презентаційний каталог актуальних виробничих площ територіальної 

громади, та розповсюджено на вебресурсах виконавчих органів Рівненської міської ради. 

Написання грантових заявок 

1. Підготовка проєктних заявок на конкурс «Мери за економічне зростання» 

(M4EG) 

1.1. Розроблено проєкт «Доступність соціальних послуг для найбільш вразливих». В 

рамках даного проєкту, для кращого доступу до соціальних послуг планується розробити 

разом з місцевим бізнесом та Департаментом соціальної політики Рівненської міської ради – 

http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/ylqJOcHQei1HjmPD6zV1Z1ZgecTfEt4-.pdf
https://www.facebook.com/rivnedevelopment
https://relocation.rv.ua/


13 

продукт Мобільний автономний офіс (МАО), що дозволить надавати соціальні послуги 

ближче до місця проживання, а також в умовах відсутності енергозабезпечення, та придбати 

3 таких комплекти для потреб Департаменту соціальної політики. Основними споживачами 

послуг МАО будуть ВПО, маломобільні групи населення та пенсіонери. Додатково, проєкт 

підвищить поінформованість вищезазначених категорій громадян про доступні їм соціальні 

послуги та процедуру їх отримання, в тому числі реєстрації на прийому в Мобільному 

автономному офісі. 

Загальна вартість проєкту складає 45,561 тис. євро, тривалість проєкту – 11 місяців. 

1.2. Підготовлено та подано на конкурс проєкт «Продовольча безпека Рівного». 

Мета проєкту: підтримати місцевий бізнес у забезпеченні постачання критичних 

продуктів харчування шляхом надання обладнання в оренду, в тому числі для зменшення 

простоїв через відключення.  

Підтримка малого бізнесу, який виготовляє критичні продукти харчування – борошно, 

хлібобулочні вироби, макарони, крупи – сприятиме економічному зростанню міста в умовах 

зниження попиту на більш дорогі товари. Надання обладнання для роботи бізнесу в умовах 

перебоїв енергопостачання допоможе технічній модернізації виробничих потужностей та 

створить можливості для майбутньої інтеграції ВДЕ в системи енергопостачання підприємств. 

Спільна робота з бізнесом над формуванням переліку обладнання, яке надаватиметься в 

оренду, підвищить залученість бізнесу до формування планів міст і керуванням змін у 

громадах. Придбання містом обладнання для автономної роботи критичних підприємств 

допоможе краще реагувати на кризові ситуації та зробить розвиток економіки міста більше 

прогнозованим.  

Загальна вартість проєкту складає 111,896 тис. євро, тривалість проєкту – 11 місяців. 

2. Подано заявку на конкурс NetZeroCities 

З 2010 по 2020 рік м. Рівне скоротило викиди на 23,2 % (без урахування приватного 

транспорту) і має намір скоротити ще на 30 % до 2030 року. 

Місто Рівне брало участь у кількох проєктах технічної допомоги, які розробляли різні 

типи енергетичних планів. У 2020 році місто провело енергетичний скринінг на всіх 

громадських об’єктах, а також використовує систему «Енергобаланс» для збору та 

відображення споживання енергії громадськими об’єктами. Інші набори даних про енергію та 

будівельний фонд використовуються постачальниками енергії. Різноманітність методологій і 

засобів, що використовуються для збору та зберігання даних, робить їх надзвичайно 

громіздкими для прийняття рішень. Наразі м. Рівне розробляє свій другий енергетичний план 

(SECAP) до 2030 року, що означає збір нових даних. 

Завдяки пілотній діяльності запланованій в рамках проєкту, буде зібрано всі дані в одну, 

регулярно оновлювану, підтримувану онлайн-систему, щоб вона могла підтримувати 

розробку всіх майбутніх планів і стратегій. 

По-друге, коли всі дані буде консолідовано, матимемо можливість використати їх для 

моделювання сценаріїв розвитку енергетики Рівного та визначити шлях, який приведе до 

кліматичної нейтральності.  

По-третє, місту не вистачає якісно підготовлених професіоналів, щоб реалізувати 

запланований енергетичний перехід і швидко скоротити викиди CO2. У відповідь на цю 

потребу, в межах проєкту буде розроблено спеціальний навчальний курс «Планування та 

впровадження рішень з енергоефективності та відновлюваних джерел енергії» для студентів 

місцевих навчальних закладів та інших, хто хоче розвинути потенціал у цій галузі. Крім того, 

для керівників громадських об’єктів і багатоквартирних будинків буде доступна скорочена та 

більш адаптована до конкретних потреб версія курсу. Також, майстерня та лабораторія з 

відновлюваної енергії будуть обладнані для покращення доступу до практичного досвіду 

встановлення та обслуговування відновлюваної енергетики. 

Загальна вартість проєкту складає 985 830,5 євро. 

3. ULEAD з Європою / ULEAD with Europe 

Подано заявку на участь у програмі «Кроки для спеціалістів – Громада, дружня до 

бізнесу» за підтримки Програми ULEAD з Європою / ULEAD with Europe. 
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Відібрані громади зможуть взяти участь у навчальній програмі, яка складається з 

наступних модулів: 

a. Місцевий розвиток в час війни та повоєнного відновлення. 

b. Інструменти підтримки бізнесу та розвитку підприємництва у громаді. 

c. Залучення інвестицій у громаду в час війни та повоєнного відновлення. 

За результатами навчання визначена кількість громад отримає додаткову експертну 

підтримку у розробці та супроводі проєктних пропозицій для проєктів регіонального значення. 

Розроблені документи та проєкти мають враховувати виклики воєнного стану та потреби 

громад на час післявоєнного відновлення.  

4. Підготовка проєкту на конкурс Ініціативного центру сприяння активності та 

розвитку громадського почину «Єднання» 

Управлінням з питань стратегічного розвитку та інвестицій Департаменту економічного 

розвитку спільно з ГО «Клуб історичної реконструкції «Оствиця» розроблено та подано на 

грантовий конкурс проєкт, спрямований на підтримку людей, що постраждали від війни. 

Конкурс проводився українською громадською організацією Ініціативний центр 

сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання». 

В разі перемоги проєкту на конкурсі, основними заходами для впровадження будуть: 

1. Інформаційна кампанія проєкту. 

2. Організація та проведення змагання з волейболу за участю 50 ВПО та рівнян. 

3. Проведення ініціативи з висадження дерев в парковій зоні міста Рівне «Алея спогадів» 

спільно з громадською ініціативною «Сад історій». 

4. Проведення 3-х курсів арт-терапії для дітей віком до 18 років. 

5. Залучення молоді з-поміж ВПО до молодіжного проєкту «Співанка», який є 

популярним серед молоді Рівного. 

6. Проведення майстер-класів з давніх ремесел для популяризації історико-культурної 

спадщини та емоційного розвантаження ВПО. 

7. Вулична та онлайн-виставка малюнків «Загартовані війною», «Війна в Україні очима 

дітей», виставка робіт з глини, ляльок-мотанок. 

8. Міні-інкубаційна програма для охочих з-поміж ВПО розпочати власну справу. 

9. Управління проєктом. 

Вартість проєкту складає 753,5 тис. грн. Запланована тривалість проєкту становить 5 

місяців. 

5. Подано проєкт щодо залучення грантових коштів для інтеграції ВПО в 

Рівненську громаду 

Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій Департаменту економічного 

розвитку працює над написанням грантових проєктів, для можливості залучення додаткових 

коштів в Рівненську громаду, щоб впровадити заходи з інтеграції вимушено переміщених осіб. 

Так, спільно з ГО «Клуб історичної реконструкції «Оствиця» розроблено та подано проєкт на 

грантовий конкурс «Інтеграція внутрішньо переміщених осіб до життя в нових громадах», що 

проводився Міжнародним фондом Відродження. 

В разі перемоги проєкту на конкурсі, основними заходами будуть: 

 інформаційна кампанія проєкту: розробка матеріалів візуалізації, їх поширення та 

промоція серед цільової аудиторії; 

 міський пікнік на Оствиці (що включає проведення різноманітних майстер-класів); 

 проведення ініціативи з висадження дерев (створення «Алеї мрій») в парковій зоні 

міста Рівного; 

 управління проєктом; 

 довгострокові результати проєкту: зменшення напруги між Рівненською міською 

територіальною громадою та ВПО, ризиків виникнення конфліктів між ними; розвиток 

соціальної згуртованості в Рівненській громаді; розвиток традиційної народної культури, 

підвищення інтересу до роботи майстрів-ремісників; формування активної життєвої позиції у 

цільової аудиторії проєкту, виховання громадянина - патріота своєї держави. 

Загальна вартість проєкту становить 367,9 тис. грн. Термін реалізації – 3 місяці. 
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6. Подано заявку на участь у конкурсі грантової підтримки «Активна церква у 

громаді» 

Подано заявку на участь у конкурсі грантової підтримки «Активна церква у громаді» в 

рамках програми «Лідерство і служіння». На конкурс подано соціальну ініціативу, розроблену 

у взаємодії з релігійною спільнотою, представниками органів місцевого самоврядування та 

активістами Рівненської громади. 

Заявку подано спільно з релігійною організацією «Релігійна громада парафії Свято-

Покровського Кафедрального собору Рівненської єпархії УПЦ». 

Проєкт спрямований на емоційне розвантаження ВПО/дітей ВПО та їх інтеграцію в 

Рівненську міську територіальну громаду, шляхом проведення майстер-класів (проведення 

арт-терапії для дітей віком до 18 років: казкотерапія, малюнкова терапія, арт-терапія на основі 

використання глини; майстер-клас з сукання свічки) на території собору. 

Максимальна сума міні-гранту до 25,0 тис. грн. 

Результатами реалізації проєкту є: 

 щонайменше 90 дітей взяло участь у творчих заняттях на основі арт-терапії; 

 покращено психологічне здоров’я щонайменше у 105 внутрішньо переміщених осіб; 

 налагоджено взаємодію в Рівненській громаді з щонайменше 105 внутрішньо 

переміщеними особами. 

7. Підготовка проєкту на конкурс Посольства Великої Британії в Україні 

Управлінням з питань стратегічного розвитку та інвестицій Департаменту економічного 

розвитку розроблено та подано проєкт «Мої переживання та погляд у майбутнє» на отримання 

грантового фінансування від Посольства Великої Британії в Україні. Загальна вартість проєкту 

складає 44 150 фунтів стерлінгів. 

В разі отримання перемоги та впровадження, результатами проєкту будуть: впроваджена 

інформаційна кампанія проєкту, розроблені матеріали візуалізації; відео «Мої переживання та 

погляд у майбутнє»; буклет «Моя історія війни»; мультфільм про події в Україні; психологічні 

тренінги та майстер-класи для внутрішньо переміщених осіб; концерт «Розкриття талантів» 

(виставка малюнків «Загартовані війною», «Війна очима дітей», виконання українських 

пісень, виставка робіт з глини); пікнік з проведенням спортивних змагань за участю 

внутрішньо переміщених осіб; висаджені дерева у парковій зоні міста Рівне «Алея спогадів» 

(з табличками біля дерев хто посадив, звідки особа переміщена). 

Проєкт спрямований на покращення емоційного стану вимушено переміщених осіб та 

інших вразливих груп населення шляхом впровадження психологічної, інформаційної та 

соціальної кампанії, та підвищення проінформованості міжнародної спільноти про події в 

Україні. 

8. Участь в конкурсі ЄС у сфері охорони культурної спадщини 

Управлінням з питань стратегічного розвитку та інвестицій Департаменту економічного 

розвитку підготовлено та подано заявку на конкурс оголошений Європейською комісією, який 

реалізується організацією Europa Nostra. Це найпрестижніший конкурс ЄС у сфері охорони 

культурної спадщини, який вже 20 років відзначає найкращі практики, які визначають та 

пропагують збереження та розширення матеріальної та нематеріальної культурної спадщини; 

стимулюють транскордонний обмін знаннями у всій Європі; підвищують поінформованість 

громадськості та надають можливість оцінити культурну спадщину Європи; заохочують 

майбутні ініціативи на основі успішних прикладів. 

Втілено в життя грантовий проєкт «Культурна спадщина кухні – просування кулінарних 

традицій через професіоналізацію гастрономічної пропозиції Любліна та Рівного» в рамках 

Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, 

Європейського Інструменту Сусідства, загальна вартість якого становила 65 828 євро, а термін 

реалізації тривав з 1 лютого 2020 по 31 липня 2021 року. 

В рамках проєкту проведена промоційна кампанія кулінарної спадщини м. Рівного та 

м. Любліна; розроблено та виготовлено каталог рецептів традиційних страв міста Рівного; 

розроблено дві стратегії співпраці та маркетингових комунікацій з промоції традиційної 

кулінарної спадщини (для міста Рівного та Любліна); підписано Угоду про співпрацю в сфері 
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гастрономічного туризму, проведено міжнародну гастрономічну конференцію в Любліні та 

гастрономічний фестиваль «Мацик» в місті Рівному. 

Результати реалізації саме цього проєкту, здобутий досвід, а також отримані знання 

стали підґрунтям для підготовки заявки щодо участі у конкурсі ЄС. 

Співпраця з Державною установою «Офіс із залучення та підтримки інвестицій» 

У листопаді 2021 року Державною установою «Офіс із залучення та підтримки 

інвестицій» UkraineInvest проведено онлайн-захід на тему: «Поглиблення регіонального 

партнерства у сфері залучення та супроводження інвестицій», до участі у якому запрошено 

представників Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій Департаменту 

економічного розвитку. Під час заходу, участь у якому взяли представники як української, так 

і іноземної бізнес-спільноти, високопосадовці державних органів влади і управління, було 

запрезентовано інвестиційний потенціал Рівненської міської територіальної громади зокрема, 

розроблений Інвестиційний паспорт, каталог земельних ділянок промислового призначення 

типу «greenfield» та електронну версію каталогу інвестиційно привабливих об’єктів 

«brownfield», які територіальна громада може запропонувати потенційним інвесторам. 

Крім того, під час даного заходу Державною установою «Офіс із залучення та підтримки 

інвестицій» презентовано програму «Make in UA», яка включає цільову кампанію з залучення 

інвесторів, які потенційно можуть бути зацікавлені в інвестуванні у виробничий сектор. 

З огляду на те, що в ході презентації в рамках онлайн-конференції «Поглиблення 

регіонального партнерства у сфері залучення та супроводження інвестицій», розроблені 

фахівцями управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій Департаменту 

економічного розвитку, отримали високу оцінку, тому Державною установою «Офіс із 

залучення та підтримки інвестицій» прийнято рішення про їх включення в презентацію 

програми «Make in UA» у 2022 році. 

Робота Рівненської міської територіальної громади в частині розробки презентаційних 

матеріалів, які дають можливість потенційному інвестору зорієнтуватись у перевагах 

територіальної громади як об’єкта інвестування, фахово високо оцінена та буде використана 

в загальнодержавній презентаційній програмі. Вочевидь, це відкриває широкі можливості для 

представлення територіальної громади, дозволяє налагодити нові ділові контакти та в 

перспективі залучити в економіку громади додаткові кошти, втілити в життя інноваційні ідеї, 

створити додаткові робочі місці. 

Участь у семінарах, тренінгах, воркшопах 

Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій Департаменту економічного 

розвитку постійно займається пошуком грантів та програм, пріоритетом яких є 

енергозбереження та зниження викидів СО2. Проводиться систематична робота в 

налагодженні контактів з міжнародними організаціями, фондами і фінансовими інституціями. 

Здійснюється моніторинг діючих грантових та кредитних програм. 

Працівники активно беруть участь у вебінарах та навчаннях стосовно підвищення знань 

щодо особливостей залучення фінансування в територіальну громаду та організації діяльності 

органу місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. 

11 листопада 2022 року – представники виконавчого комітету Рівненської міської ради 

за участю міського голови Олександра Третяка зустрічали в місті Рівному Давіда Нови, 

Генерального консула Чеської Республіки у Львові та Владіміра Кадлеу – консула, заступника 

Генерального консула Чеської Республіки у Львові. 

В ході зустрічі обговорено потреби, які має Рівненська територіальна в умовах воєнного 

стану та перспективи розвитку. Громада зацікавлена в реалізації проєкту зі створення 

реабілітаційного центру для військових. Також, звернено увагу і на інші сфери, які потребують 

розвитку та оновлення – а саме тролейбусний парк. 

Представниками управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій 

Департаменту економічного розвитку зазначено, що м. Рівне та Чеська Республіка мають 

досить дружні відносини в сфері торгівлі. Адже Чеська Республіка є країною-партнером, куди 

м. Рівне найбільше експортує товарів (6 651,3 тис. дол. США у 2020 році – 5 місце серед 
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найбільших країн-партнерів експорту товарів та 4 044,6 тис. дол. США у 2021 році). Вагому 

частку Чеська Республіка займає і серед імпорту товарів – 1 649,6 тис. дол. США у 2020 році 

та 1 539,4 тис. дол. США у 2021 році. 

27 жовтня 2022 року – представники управління з питань стратегічного розвитку та 

інвестицій Департаменту економічного розвитку взяли участь в тренінгу з стратегічного 

планування. 

Тренінг відбувся за сприяння відділу з питань розвитку громад та територій виконавчого 

апарату Рівненської обласної ради спільно з Інститутом Політичної Освіти. 

Рівненська міська територіальна громада наразі працює над оновленням документу 

Стратегії, адже затверджена стратегія розвитку громади є основою для отримання коштів з 

Державного бюджету України та від міжнародних донорів. 

21 жовтня 2022 року – відбулось підписання Меморандуму про співпрацю міським 

головою Олександром Третяком та директором другого регіонального представництва 

Українського фонду соціальних інвестицій Василем Буртником. Адже м. Рівне стало 

учасником проєкту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури» (УФСІ IX)» (УФСІ – 

Український фонд соціальних інвестицій). Фонд соціальних інвестицій наразі діє у співпраці 

з донором – Урядом Німеччини через німецький державний банк розвитку (KfW). 

Підписання даного документу – це результат чотиримісячної роботи, і він дозволяє 

розпочати розробку проєктно-кошторисної документації (ПКД) для реконструкції будівлі у 

центральній частині міста Рівного під квартири для вимушено переміщених осіб 

(вул. Драгоманова, 7). Ці квартири матимуть статус житла для тимчасового проживання ВПО. 

Загалом на будівництво та реконструкцію будівлі в м. Рівне, вул. Драгоманова, 7 

планується виділити 2,04 млн євро. 

2 серпня 2022 року – працівники управління з питань стратегічного розвитку та 

інвестицій Департаменту економічного розвитку взяли участь у вебінарі, що відбувся в рамках 

проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про 

енергоефективність в Україні», що впроваджується в Україні компанією «Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням Урядів Німеччини та Швейцарії. 

В рамках зустрічі відбулось обговорення особливостей подачі заявок на конкурс 

демонстраційних проєктів з енергоефективності, а також критеріїв відбору проєктів, 

особливостей проведення закупівель в рамках реалізації проєктів та подачі фінансової 

звітності. 

28.06.2022-30.06.2022 – представники управління з питань стратегічного розвитку та 

інвестицій Департаменту економічного розвитку пройшли навчання за спеціальною 

короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Удосконалення навичок цифрової 

грамотності в умовах глобальної цифровізації», яке проведено Рівненським обласним центром 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. 

Під час навчання розглянуті такі питання: використання інструментів Google у 

професійній діяльності; цифрова трансформація органів публічного управління. Електронне 

урядування; основи кібергігієни. Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах; особливості публічної інформації у форматі відкритих даних. 

За підсумками навчання, пройдено тестування та отримано відповідні сертифікати. 

25.05.2022-25.06.2022 – представники Управління з питань стратегічного розвитку та 

інвестицій Департаменту економічного розвитку пройшли навчання «Інформаційна безпека в 

умовах війни з росією», яке відбулось в рамках громадського освітнього проєкту «Школа 

місцевого самоврядування», що реалізовується ГО «Відкрите суспільство України». 

Протягом навчання розглянуто такі основні теми: «Інформаційна війна як загроза 

національної безпеки», «Особиста безпека під час війни – правила які рятують життя», 

«Правила інформаційної гігієни – джерела!», «Кібербезпека – захисти свій смартфон, 

комп’ютер від ворожих атак», «Як споживати інформацію під час війни». 

Загалом відбулось 10 занять та підсумковий тест, який складався з 20 питань. Успішне 

складання тесту стало запорукою отримання сертифікату. 
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5 травня 2022 року – представники управління з питань стратегічного розвитку та 

інвестицій Департаменту економічного розвитку взяли участь у вебінарі – грантові 

можливості програми «Горизонт Європа», який організований проєктним офісом 

Національного університету «Львівська політехніка» у співпраці з проєктом FIT-4-NMP, за 

підтримки національних контактних пунктів «Інформаційно-комунікаційні технології» і «Дії 

Марії Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар’єри». 

5 травня 2022 року – участь у вебінарі «Гранти для організацій зі сфери культури та 

креативних індустрій». Організатори події: Happy Monday та House of Europe. 

За результатами участі у вебінарах, працівники управління з питань стратегічного 

розвитку та інвестицій Департаменту отримали додаткові навички щодо пошуку грантів, 

підготовки якісної заявки та налагодженні співпраці з грантовими інституціями. Що в свою 

чергу, підвищить ефективність залучення фінансових засобів для розвитку Рівненської міської 

територіальної громади. 

1 квітня 2022 року – представники Управління з питань стратегічного розвитку та 

інвестицій Департаменту економічного розвитку взяли участь в навчанні за спеціальною 

короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Деякі аспекти організації діяльності 

органу місцевого самоврядування в умовах воєнного стану». 

Під час навчання розглянуті такі теми: організація органами місцевого самоврядування 

комплексу заходів щодо інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження рішень 

щодо внутрішнього переміщення; особливості трудових відносин в умовах воєнного стану; 

впровадження окремих рішень ОМС щодо організації та ведення національного спротиву у 

зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (добровільні формування 

територіальних громад). 

Навчання відбулось завдяки Рівненському обласному центру перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій у взаємодії з експертами 

Проєкту USAID «Говерла». 

31 березня 2022 року – участь в вебінарі «Громадянське суспільство в дії заради 

зникаючої спадщини України».  

Захід відбувся за спільної ініціативи OurWorldHeritage, Europa Nostra та Global Heritage 

Fund. 

Мета зустрічі – надати можливість висвітлити ланцюги підтримки та забезпечити 

спільний обмін між організаціями громадянського суспільства та інституціями/ініціативами в 

Україні, обговорити конкретні шляхи надання коротко- та середньострокової підтримки в 

їхніх зусиллях щодо збереження спадщини і культури в Україні, у час вторгнення росії в 

Україну.  

У контексті воєнних подій культурна спадщина в Україні, як носій ідентичності та 

пам’яті народу, також знаходиться під загрозою. Історичні центри, музеї та культурні установи 

зазнають нападів та руйнуються, а митці, науковці та працівники культури глибоко вражені 

цими жахливими актами. 

Зустріч також спрямована на підвищення обізнаності в знак солідарності з українським 

суспільством, сприяння краудфандинговим кампаніям, таким як ініціативи Europa Nostra та 

Global Heritage Fund, а також висвітлення будь-яких інших ініціатив щодо культурної та 

природної спадщини на підтримку відповіді на цю кризу.  

2.5. Містобудівна та будівельна діяльність. Житлове будівництво. 

Містобудівна та будівельна діяльність 

На реалізацію заходів, що передбачені на 2022 рік, відповідно до Програми соціально-

економічного розвитку Рівненської міської територіальної громади на 2020-2022 роки 

призначені кошторисні призначення: 

1. На реалізацію заходів Програми створення, розроблення (оновлення) містобудівної та 

іншої документації міста Рівного на 2019–2022 роки передбачено кошти на 2022 рік в сумі 

7 900,0 тис. грн. Протягом 2022 року кошти не виділялися. 
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2. На реалізацію заходів Цільової Програми ведення містобудівного кадастру в місті 

Рівному на 2021–2023 роки на 2022 рік передбачено кошти в сумі 3 017,1 тис. грн. Протягом 

2022 року використано коштів в сумі 387,0 тис. грн, зокрема: 

– заміна сертифікатів для безпечного з’єднання сервера з ГІС – 7,0 тис. грн; 

– консультативно-технічна підтримка (річна) програмного комплексу SoftPro: 

Містобудівний кадастр – 48,0 тис. грн, 

– послуга щодо забезпечення фізичної роботи серверів – 48,0 тис. грн; 

– підсистема «Адміністрування ГІС МБК (ГІС сервер МБК стандарт)» програмного 

комплексу SoftPro: Містобудівний кадастр – 235,0 тис. грн, 

– послуги з оновлення бази даних топографічного плану М 1:2000 на територію 

Рівненської територіальної громади – 49,0 тис. грн. 

3. На реалізацію проекту «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) на 2022 рік передбачено кошти в сумі 

7 755,2 тис. грн. Протягом 2022 року використано коштів в сумі 2 610,2 тис. грн. Видатки на 

реалізацію вищезазначеного проекту проведені не в повному обсязі тому, що кошторис на 

даний проект затверджений 20.09.2022, що унеможливило проведення усіх тендерних 

процедур до кінця бюджетного року. 

4. На реалізацію заходів Програми забезпечення молоді житлом на 2021–2025 роки 

затверджено кошторис на 2022 рік в сумі 3 125,3 тис. грн. Протягом 2022 року використано 

коштів в сумі 2 639,1 тис. грн. 

Житлове будівництво 

За оперативними даними управління державного архітектурно-будівельного контролю 

за звітний період в м. Рівному прийнято в експлуатацію наступні об’єкти будівництва: 

– нове будівництво торговельно-офісного центру на вул. Київській, 47 в м. Рівне, 

заявник – ТОВ «Квітковий бульвар» (загальна площа – 17,0236 тис. м2); 

– будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення та 

паркінгом в районі вулиць Соборна та Корольова в м. Рівне (І черга), заявник – управління 

капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради (117 квартир, 

загальна площа – 9,3623 тис. м2); 

– будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення та 

паркінгом в районі вулиць Соборна та Корольова в м. Рівне (ІІІ черга), заявник – управління 

капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради (112 квартир, 

загальна площа – 6,8922 тис. м2); 

– нове будівництво кварталу житлової та громадської забудови в районі 

вул. В. Чорновола в м. Рівне на земельних ділянках з кадастровими номерами 

5610100000:01:054:0051, 5610100000:01:054:0201, 5610100000:01:054:0066, 

5610100000:01:054:0191 (6 черга будівництва), заявник – Козяр Олександр Олександрович, 

(216 квартир, загальна площа – 15,8189 тис. м2); 

– нове будівництво кварталу житлової та громадської забудови в районі 

вул. В. Чорновола в м. Рівне на земельних ділянках з кадастровими номерами 

5610100000:01:054:0051, 5610100000:01:054:0201, 5610100000:01:054:0066, 

5610100000:01:054:0191 (5 черга будівництва), заявник – Козяр Олександр Олександрович, 

(216 квартир, загальна площа – 15,7784 тис. м2); 

– будівництво багатоквартирних житлових будинків на вул. Павлюченка,16-Б в м. Рівне 

(II-а черга), заявник – Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у 

Рівненській області (147 квартир, загальна площа – 11,6829 тис. м2); 

– будівництво багатоповерхового житлового будинку № 5 на вул. Соборній, 285-а в 

м. Рівне, заявник – ТОВ «Сігірія» (92 квартири, загальна площа – 5,6566 тис. м2); 
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– будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими 

приміщеннями за адресою: м. Рівне, вул. О. Теліги, заявник – управління Служби безпеки 

України в Рівненській області (ІІ-а черга) (80 квартир, загальна площа – 5,0593 тис. м2); 

– нове будівництво котельні на вул. Макарова, земельна ділянка 41, м. Рівне, заявник – 

ТОВ «Рівнетеплоенерго» (потужність – 20 МВт, загальна площа – 0,4484 тис. м2). 

Крім цього, управлінням капітального будівництва Так, у 2022 році введені в 

експлуатацію дві черги будівництва житлового комплексу з приміщеннями громадського 

призначення та паркінгом в районі вулиць Соборна та Корольова в м. Рівне (І, ІІІ черги) 

(загальна площа квартир 11 020,0 м2, 229 квартир) та виконана реконструкція каналізаційного 

колектора (перекладка колектора діаметром 400 мм) в парку «Хімік» м. Рівного та нове 

будівництво зони відпочинку (інженерно-транспортна інфраструктура з благоустроєм) по 

вул. Марусі Чурай в м. Рівне. 

В зв’язку із запровадженням в країні воєнного стану будівельно-монтажні роботи на 

багатьох об’єктах не виконувались. 

Однак, нагальною потребою для можливості відновлення навчання в школах та 

відвідання садків дітьми стало виконання робіт з поточного ремонту приміщень шкіл та 

дитячих садків для облаштування в них захисних споруд та укриттів цивільного захисту. 

Укладено 73 договори на виконання поточного ремонту, з яких: 34 – загальноосвітні школи, 

35 – заклади дошкільної освіти, 2 – музичні школи, 1 – художня школа та 1 – ДЮСШ № 4.  

Також, здійснювався поточний ремонт та облаштування підвалу під укриття в будівлі 

виконавчого комітету Рівненської міської ради та поточний ремонт сховищ та 

протирадіаційних укриттів у 9 об’єктах комунальної власності. 

Внаслідок пошкодження та знищення об’єктів енергетичної інфраструктури 

здійснювались аварійні та планові відключення споживачів від електромережі. В зв’язку з 

цим, у 73 об’єктах загальноосвітньої та дошкільної освіти заплановано встановлення 

незалежного джерела електроживлення (генератори).  

В зв’язку з нагальною потребою у проведені заходів з енергозбереження та безпеки в 

закладах освіти укладено 12 договорів на поточний ремонт з заміни дерев’яних вікон на 

енергоефективні, з них 6 договорів – заклади середньої освіти та 6 – заклади дошкільної освіти. 

З метою підготовки до опалювального сезону, для вжиття в найкоротші терміни заходів 

для забезпечення в зимовий період належних умов перебування колективу та збереження 

майна КЗ «Стадіон Авангард», в якому відсутнє централізоване теплопостачання, 

проводилось будівництво інженерних мереж електропостачання об’єкта. 

Всі вище зазначені роботи па послуги виконані до кінця 2022 року. 

На виконання завдань з забезпечення національної безпеки в місті виконувалась 

реконструкція приміщень на вул. С. Бандери, 44 для розміщення в них Департаменту 

муніципальної варти. Передбачалось влаштування центру з цілодобовим режимом роботи 

персоналу з метою оперативного цілодобового моніторингу та аналізу інформаційних даних. 

В моніторинговому центрі мав здійснюватися збір та обробка інформації, отриманої з 

існуючих камер відеоспостереження, встановлених в рамках реалізації програми «Безпечне 

місто Рівне». На кінець 2022 року на об’єкті всі роботи виконані і подана декларація про 

готовність його до експлуатації, а на початку 2023 року об’єкт введений в експлуатацію.  

Крім того, укладені договори та виконувались роботи з розроблення проєктної 

документації на капітальний ремонт сховища та протирадіаційних укриттів на 3 об’єктах 

комунальної власності, капітальний ремонт підвалу із влаштуванням протирадіаційного 

укриття терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Центральна 

міська лікарня», капітальний ремонт покрівлі СДЮСШОР № 2, підготовку до опалювального 

сезону КЗ «Стадіон Авангард» – будівництво інженерних мереж електропостачання та 

коригування проєктної документації на будівництво ІІ черги загальноосвітньої школи № 14 на 

вул. Боженова у м. Рівному. 

Протягом року продовжувався втілюватись проект «Впровадження енергозбереження в 

закладах та установах, що належать до комунальної власності м. Рівне та модернізація 

вуличного освітлення», що співфінансується коштами бюджету територіальної громади, 
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грантовими коштами та кредитними коштами, що надаються Фондом Норвезько-Української 

ініціативи енергоефективності (NUEE) та Північно Екологічною Фінансовою Корпорацією 

(НЕФКО). 

В рамках реалізації цього проекту виконувались роботи з розроблення проектної 

документації з 8-х об’єктів закладів шкільної та дошкільної освіти (8-11 лот). 

Виконані проектні роботи та визначений підрядник на будівельні роботи, які будуть 

виконуватись за грантові кошти на капітальний ремонт Рівненського навчально-

реабілітаційного центру «Особлива дитина» та капітальний ремонт закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) компенсуючого типу (спеціальний) «Центр Пагінець» (термомодернізація 

будівель). 

За грантові кошти також виконувались роботи з капітального ремонту об’єктів: заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) № 14 художньо-естетичного напрямку; заклад дошкільної 

освіти (ясла-садок) № 33; заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 46 

(лот 2). А також, роботи з встановлення індивідуальних теплових пунктів (8 одиниць) ЗОШ 

№ 15 (нова і стара школа), ЗОШ № 22, ЗОШ № 25, ЗОШ № 28, Музична школа № 2, ДНЗ № 33 

та управління містобудування та архітектури (лот 4). 

2.6. Транспорт та інформаційний простір 

У місті Рівному функціонує 34 міських маршрутів загального користування, з них 

тролейбусних маршрутів – 14, автобусних – 20. 

На маршрутах працює 84 тролейбуси, з них пристосованих для перевезення осіб з 

обмеженими фізичними можливостями – 19.  

15 тролейбусів Комунального підприємства «Рівнеелектроавтотранс» Рівненської 

міської ради обладнано сучасною системою оповіщення пасажирів з бортовим комп’ютером. 

Світлодіодні табло, автоматичне аудіооповіщення при наближенні до зупинки робить 

транспорт більш комфортним для пасажирів, в тому числі осіб з вадами зору та слуху. 

У 2022 році обсяг виконаної транспортної роботи тролейбусами Комунального 

підприємства «Рівнеелектроавтотранс» Рівненської міської ради становив 2 723,7 тис. км, 

перевезено 19 161,8 тис. пасажирів, з них 11 081,1 тис. пасажирів скористались правом 

пільгового проїзду відповідно до законодавства. Згідно договору про організацію надання 

послуг з перевезень міським електричним транспортом підприємству проведено оплату 

транспортних послуг в сумі 92 552,1 тис. грн. 

В місті збережено право пільгового проїзду в розмірі 50 % вартості квитка в тролейбусах 

для учнів і студентів. У 2022 році перевезено 894,9 тис. чол. учнів та студентів, на 

компенсацію збитків від надання цієї пільги з бюджету міської територіальної громади 

профінансовано 3 114,8 тис. грн. 

Автомобільним транспортом загального користування у 2022 році перевезено 

22 300,2 тис. пасажирів, в тому числі пільгових категорій – 260,9 тис. пасажирів. За пільговий 

проїзд окремих категорій громадян перераховано 2 998,6 тис. грн компенсаційних виплат.  

З вересня 2022 року на автобусних маршрутах № 1 «Льонокомбінат – с. Ювілейне» та 

№ 7 «Зоопарк – Луцьке Кільце» у звичайному режимі руху почали працювати по 8 

великомістких, комфортабельних автобусів, які пристосовані для перевезення осіб з 

обмеженими фізичними можливостями та придбані за кошти перевізників.  

Для покращення мобільності та удосконалення транспортної мережі міста, враховуючи 

результати проведеного Національним університетом водного господарства та 

природокористування «Дослідження рівня задоволеності громадським транспортом, 

транспортної поведінки мешканців міста Рівне та формування пасажиропотоків у 

громадському транспорті» змінено схеми руху окремих маршрутів, зокрема № 35 

«вул. Будівельників – ЗОШ № 19», № 47 «Льонокомбінат – Аеропорт», № 64 «Залізничний 

Вокзал – вул. Рівненська».  

В 2022 році проведено 2 засідання конкурсного комітету з визначення перевізників на 

міські автобусні маршрути загального користування, за результатом яких на кінець року 
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зменшено кількість рухомого складу автобусів з 250 до 187 одиниць за рахунок залучення 

автобусів більшої пасажиромісткості. 

Оптимізована мережа автобусних маршрутів шляхом скорочення 8 низькорентабельних, 

на яких працювали автобуси у режимі маршрутного таксі. 

Це дає змогу покращити екологічний стан в місті, особливо в його центральній частині. 

У 2022 році на виконання Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», згідно Плану загальноміських заходів, що потребують 

забезпечення транспортним обслуговуванням у 2022 році у м. Рівному, а також у відповідності 

до Порядку транспортного забезпечення загальноміських заходів у м. Рівному, затвердженого 

розпорядженням міського голови від 29.07.2022 № 698-р, Департаментом інфраструктури та 

благоустрою Рівненської міської ради виконано заявок з транспортного забезпечення в умовах 

воєнного стану на суму 1 586,2 тис. грн. 

На виконання заходів Програми соціально-економічного розвитку Рівненської міської 

територіальної громади на 2020–2022 роки за кошти бюджету Рівненської міської 

територіальної громади сплачено за підтримку інформаційних зон з некомутованим доступом 

до інформаційних ресурсів в сумі 90,0 тис. грн. 

2.7. Житлово-комунальне господарство 

Житлове господарство 

Житловий фонд Рівненської міської територіальної громади станом на 31.12.2022 

налічує 1 270 багатоквартирних житлових будинків, в тому числі гуртожитків (без врахування 

будинків садибного типу приватного сектору), а саме: 

– 458 будинків, які знаходяться в управлінні управляючих компаній (УК);  

– 737 будинків, в яких зареєстровано ОСББ;  

– 17 будинків, в яких зареєстровано житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) та 

обслуговуючі кооперативи (ОК); 

– 14 будинків відомчого житлового фонду (підприємств, організацій); 

– 1 гуртожиток на утриманні громадських організацій (ГО); 

– 43 будинки на самообслуговуванні співвласників. 

За 12 місяців 2022 року створено та зареєстровано ОСББ в 18 багатоквартирних 

житлових будинках. Робота із створення ОСББ продовжується. 

На сьогоднішній день діє 14 управлінських компаній (ТОВ «Управляюча компанія «Рівне 

Дім Сервіс», ТОВ «Управляюча компанія «Чистота і порядок», ТОВ «Управляюча компанія 

«Сонячне», ТОВ «Управлінська компанія «Житло Сервіс Рівне», ТОВ «Управлінська компанія 

«Житло Сервіс Рівне 1», ТОВ «Управляюча Компанія «На Щасливому», ТОВ «Управляюча 

компанія «Дім», ТОВ «Управлінська компанія «Дім», ТОВ «Управляюча компанія 

«Комфортний Дім», ТОВ «Управляюча компанія «Спектрум Сервіс», ПП «Управляюча 

компанія «Досвід», РФ ТОВ «Керуюча компанія «Будсервіс», ТОВ «Смарт Мікс», 

Квасилівське КП «Житловик-1»), які надають послуги з управління багатоквартирним 

житловим будинком. 

Житловий фонд обладнано: централізованим холодним водопостачанням становить – 

1 270 буд.; централізованою каналізацією – 1 268 буд.; централізованим опаленням – 829 буд.; 

індивідуальним (автономним) опаленням – 441 буд.; централізованим гарячим 

водопостачанням – 354 буд.  

Оснащеність житлових будинків з централізованим теплопостачання 

загальнобудинковими приладами обліку споживання теплової енергії становить 100 % від 

потреби. 

На території Рівненської міської територіальної громади налічується 362 житлових 

будинків (в тому числі гуртожитки) багатоповерхової забудови обладнаних ліфтами, загальна 

кількість ліфтів становить – 1 179 шт. Технічне обслуговування та ремонт ліфтів в місті 

здійснює 6 спеціалізованих підприємств. 

На сьогоднішній день визнано аварійними і непридатними для проживання 8 будинків, 

загальною площею 1,16 тис. м2 та 85 будинків ветхими, загальною площею 12,5 тис. м2. 
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Знос житлового фонду територіальної громади в середньому досягає 52 %. Житлових 

будинків зданих в експлуатацію до січня 1989 року налічується 761 будинок (майже 61 %), що 

потребують капітального ремонту.  

В місцевому бюджеті кошти на виконання даних робіт відсутні. 

З метою проведення робіт з капітального ремонту, реконструкції та модернізації 

житлового фонду в місті Рівне діє ряд програм з підтримки населення в проведені вказаних 

робіт, а саме: 

– Програма підтримки населення у проведенні реконструкції та капітального ремонту 

житлового фонду на території Рівненської міської територіальної громади на 2022–2024 

роки; 

– Муніципальна програма сталого розвитку м. Рівного на 2018–2022 роки. 

В зв’язку з введенням воєнного стану в Україні кошти на капітальний ремонт житлового 

фонду в 2022 році з міського бюджету не виділялись.  

Силами управлінських компаній згідно розроблених заходів виконані наступні роботи з 

поточного ремонту та утримання житлових будинків: 

– відремонтовано з поточного ремонту покрівлі в 69 буд.;  

– проведено поточний ремонт систем холодного водопостачання та каналізації – 366 

буд.; 

– проведено поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж опалення та гарячого 

водопостачання – 86 буд.; 

– проведено поточний ремонт мереж електропостачання – 333 буд.; 

– ремонт теплоізоляції – 78 буд.; 

– ремонт водозливного обладнання – 40 буд.; 

– замінено 49 засувок на внутрішньобудинкових інженерних мережах; 

– проведено заміну 13 вхідних дверей та ремонт 45 двері; 

– ремонт оголовків димовентканалів – 76 шт.;  

– утеплення місць загального користування – 181 буд.; 

– заготовлено 202,9 м3 піску для посипки прибудинкових територій. 

Комунальне господарство 

Загальна протяжність вулично-шляхової мережі громади становить 319,2 км, загальна 

протяжність мостів та шляхопроводів – 0,70 км.  

За період 2022 року Комунальне Рівненське ШЕУ автомобільних доріг на дорожно-

мостове господарство використано 195 990,1 тис. грн (на утримання та поточний ремонт). За 

рахунок вказаних коштів виконувався поточний ремонт на 97 вулицях, 13 проїздів, 37 

прибудинкових територій, а саме на вулицях: Соборна, Київська, В. Стельмаха, Будівельників, 

Корольова, Кулика і Гудачека, Біла, Степана Бандери, Млинівська, Генерала Безручка та інші. 

Також, за допомогою придбаного спецобладнання заливальника швів ПМ-500 

проводились роботи з герметизації тріщин, швів гідроізоляції на проїжджій частині вулиць 

протяжністю 7,9 тис. м2 на суму 249,1 тис. грн. 

Проведено ремонт тротуарів за допомогою укладання бруківкою замість асфальтобетону 

на площі 31,9 тис. м2 загальною вартістю 43 760,4 тис. грн. 

З санітарного утримання вулиць та доріг м. Рівного витрачено 106 246,6 тис. грн, в які 

включені роботи з ручного прибирання, механізованого літнього утримання, з механізованого 

підмітання та прибирання бруду, з очищення мереж зливової каналізації, зимового утримання 

та утримання насосної станції на вул. Малорівненській. Також, виконані роботи з поточного 

ремонту асфальтового покриття вулиць протяжністю 74 041,17 м2 на суму – 89 743,5 тис. грн. 

За 2022 рік КП «Рівненський міський трест зеленого господарства» на утримання та 

озеленення зелених зон міста використано 24 252,1 тис. грн, за рахунок яких знесено 478 шт. 

сухих та аварійних дерев, проведено формувальну та санітарну обрізку 5 583 шт. дерев. В 

парках, скверах на вулицях міста висаджено 159 шт. декоративних дерев та 410 шт. кущів. На 

квітниках висаджено 196,18 тис. шт. розсади квітів. Також, проводились роботи з покосу 

газонів та зелених зон, санітарному очищенню пішохідних доріжок парків, скверів та 

утриманню зелених насаджень, прополці клумб, очищення берегів водойм та водної поверхні 
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від сміття та інше. Проводились роботи з прикрашання міста для проведення свят та 

урочистостей. 

Для утримання в належному стані та забезпечення надійної роботи мереж зовнішнього 

освітлення, а також світлофорних об’єктів КП «Міськсвітло» у 2022 році використано 

35 857,0 тис. грн, в тому числі плата за спожиту електричну енергію.  

Це дозволило виконати планово-попереджувальні роботи 154 шаф управління зовнішнім 

освітленням І-710, замінити аварійні опори – 20 шт., провести аварійну обрізку гілляк на 48 

вулицях, пофарбувати понад 83 металевих паркових опор та світлофорних стійок, 250 

кронштейнів і траверс, замінити понад 30 контурів повторного заземлення, проводити 

своєчасну заміну ламп та освітлювального обладнання, усувати пошкодження в мережах 

освітлення та в світлофорних об’єктах. 

Проведено поточні роботи з ремонту на 17 світлофорних об’єктах на загальну суму – 

1 023,1 тис. грн. Також, проведено поточний ремонт ділянок мереж зовнішнього освітлення на 

загальну суму – 1 560,0 тис. грн за адресами: вул. В. Чорновола – Скоропадського, 

вул. Київська – Героїв Маріуполя, вул. Небесної Сотні, 16, 18, 22, вул. Є. Коновальця, 36, 

вул. В. Чорновола, 89-е, вул. Буковинської, вул. Князя Володимира, 9-а, вул. Міцкевича, 9, 

вул. Польній, 7-17. 

За 2022 рік КАТП-1728 виконало наступні послуги: 

– вивезено твердих побутових відходів від споживачів усіх категорій 720,2 тис. м³, та 

захоронено на полігоні 101,7 тис. т сміття; 

– надано послуг з обслуговування біотуалетів – 197,4 тис. грн. 

– ліквідовано 102 несанкціонованих сміттєзвалищ з території міста, з яких вивезено 

600,0 т сміття.  

За звітний період простерилізовано 146 бездоглядних собак. 

З метою дотримання вимог технології захоронення відходів на полігон завезено 8 824,2 т 

грунту для засипки відходів, та 850,8 т будівельних відходів для облаштування внутрішньо 

під’їзних доріг до карт розвантаження відходів. 

В 2022 році КП «Cпецкомбінат–ритуальна служба» на утримання в належному стані 

кладовищ, пам’ятних місць, пам’ятників, меморіалів, меморіальних дошок в м. Рівне, а також 

функціонування спеціалізованої медичної бригади з транспортування одиноких, безрідних та 

загиблих громадян, використано бюджетних коштів всього в сумі – 32 595,2 тис. грн, а саме: 

– послуги щодо благоустрою території, послуги з прибирання та утримання в належному 

стані кладовищ, пам’ятних місць, пам’ятників, меморіалів, меморіальних дошок та інше 

використано коштів в сумі 11 515,1 тис. грн; 

– здійснено 345 виїздів спеціалізованою бригадою з доставки померлих на судово-

медичну експертизу на суму – 2 972,9 тис. грн;  

– проведено 1 975 поховань, із них 87 з ознаками короновірусу та 35 осіб безрідних 

громадян; 

– виконано робіт з поточного ремонту на суму 611,3 тис. грн; 

– проведені роботи з демонтажу радянської символіки на суму 19,9 тис. грн. 

Теплове господарство 

Теплопостачання у громаді здійснюють підприємства: ТОВ «Рівнетеплоенерго», 

ПП «Рівнетеплосервіс», ПрАТ «Еско-Рівне», КП «Квасилівтеплоенерго» РМР. 

У звітному періоді проведено капітальний ремонт та реконструкцію мереж 

теплопостачання на 7 об’єктах:  

 капітальний ремонт магістральної ділянки теплової мережі від ТК-27 до ТК-62 на 

вул. Д. Галицького від котельні на вул. Київська, 60-Б; 

 реконструкція ділянки теплової мережі від ТК-11 до ТК-12 на вул. Орлова від 

котельні на вул. Березовського, 20;  

 реконструкція ділянки теплової мережі від ТК-88 на вул. Є. Коновальця в напрямку 

ТК-84 на вул. Волинської Дивізії від котельні на вул. Кн. Володимира, 75-Б;  
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 капітальний ремонт ділянки теплової мережі від ТК-28 до ТК-66 на вул. Відінській, 

19-16 від котельні на вул. Відінській, 21-А; 

 капітальний ремонт ділянки теплової мережі від ТК-43 до ТК-44 на вул. Парковій 

від котельні на вул. Князя Володимира, 75-Б; 

 капітальний ремонт ділянки теплової мережі від ТК-7 до ТК-8 на вул. Кавказькій від 

котельні на вул. Князя Володимира, 75-Б; 

 капітальний ремонт ділянки теплової мережі від ТК-5Б до ТК-6 на вул. Кавказькій 

від котельні на вул. Князя Володимира, 75-Б. 

Силами теплопостачаючих підприємств (ТОВ «Рівнетеплоенерго», 

КП «Квасилівтеплоенерго» РМР, ПрАТ «Еско-Рівне», ПП «Рівнетеплосервіс») виконано 

заміну 5,54 км теплових мереж, проведено гідравлічне випробування 187,78 км теплових 

мереж, що становить 100 % від запланованих. 

2.8. Споживчий ринок (торгівля, ресторанне господарство та побутове 

обслуговування). 

Управлінням торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування протягом 

2022 року проведена робота щодо розвитку торговельної мережі міста, вдосконалення роботи 

ринків території Рівненської міської територіальної громади (м. Рівне / смт Квасилів) тощо. 

Станом на 01.01.2023 функціонує: 

– 1382 / 43 магазинів з реалізації продовольчих та непродовольчих товарів; 

– 550 / 16 заклади ресторанного господарства; 

– 635 підприємств побутового обслуговування; 

– 39 автозаправних та газових станцій, в тому числі 1 станція по наповненню киснем; 

– 19 діючих ринків.  

Норматив торговельної площі магазинів на 1 000 жителів у цілому по Україні (для міст) 

– 499 м2, фактично складає – 991 м2, що перевищує зазначений норматив на 98 %. 

Забезпеченість місцями в закладах ресторанного господарства загальнодоступної мережі 

у місті складає 92 місця при нормативі 45 місць на 1 000 мешканців, що перевищує норматив 

в двічі. 

Протягом січня-грудня 2022 року управлінням торгівлі, громадського харчування та 

побутового обслуговування задекларована діяльність: 

– 26 об’єктів торгівлі; 

– 11 закладів ресторанного господарства; 

– 2 підприємств побутового обслуговування. 

Відкрито ряд фірмових та спеціалізованих підприємств галузі: 

– піцерія «Домінос піца», вул. Соборній, 34; 

– кав’ярня-пекарня «Львівські круасани», вул. Короленка, 1; 

– студія лімфадренажного масажу, вул. Міцкевича, 32; 

– магазин «Вина світу», вул. В. Чорновола, 98А; 

– магазин «Драйв», вул. Є. Коновальця, 2; 

– магазин «Зоомаркет», вул. Соборна, 275. 

Протягом 2022 року продовжено проведення реконструкції ринку ПП «Торговий центр–

Д» на вул. Здолбунівській, 17 / 1. Завершено повну реконструкцію ринку МПП «Моріон» на 

вул. Шевченка, 7. 

Місцевим товаровиробникам виділені місця на ринках територіальної громади для 

реалізації продукції власного виробництва. Торгівля сільгосппродукцією безпосередніми 

товаровиробниками проводиться на таких ринках: 

– «Сагайдачний», вул. Сагайдачного, 4а (ПП Каленська В. Р.) – кіоск: ТзОВ «Бімол» 

(молоко та молокопродукти). 

– ТзОВ «Рівненський ринок», вул. Сагайдачного, 3 (директор Новосад О. В.) кіоски та 

холодильні вітрини: Радивилівський молокозавод (молоко та молокопродукти), 

ПП «Агропереробка» (молоко та молокопродукти), ТзОВ «Бімол» (молоко та 

молокопродукти), СГП «Розвазьке» (хлібобулочні вироби, крупи), ТзОВ «Хлібодар» 
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(хлібобулочні вироби ТМ «Рум’янець»), фермер Гук (олія), ТзОВ «Сортнасінняовоч» 

(насіння), ПП Вознюк (ковбасні вироби), фермер Орел (м’ясо), ковбасні вироби цехів: 

«Тучинський», «Стовпинський», «Млинівський». 

Окрім того, на ярмарку з продажу сільськогосподарської продукції на вул. Полуботка 

здійснюється торгівля з автотранспортних засобів СГП ім. Воловікова (молоко), 

СГП «Розвазьке» (хлібобулочні вироби), фермер Кочай Р. А. (хлібобулочні вироби). 

З метою підтримки місцевих та вітчизняних товаровиробників протягом  звітного 

періоду на території громади проведено ряд заходів, зокрема: 

– на весняно-літній період організовано дрібнороздрібну мережу на території міста з 

реалізації квасу охолодженого з термокег та морозива з морозильних камер; 

– напередодні Великодня проведена ярмаркова торгівля пасхальною випічкою; 

– відповідно до розпорядження міського голови від 27.06.2022 № 568-р «Про проведення 

виставки-ярмарку місцевих товаровиробників #підтримай рівненське» проведена виставка-

ярмарок за участі підприємців в галузі ресторанного господарства; 

– в період з 15.12.2022 по 31.12.2022 організовано торгівлю хвойними деревами до 

Новорічних та Різдвяних свят на території громади. 

Рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради від 19.04.2022 № 51 «Про 

організацію роботи ярмарку» продовжено роботу ярмарку на вулицях Гетьмана Полуботка 

(від вул. Гетьмана Сагайдачного до вул. Пересопницької, зі сторони парної нумерації 

будинків), Пересопницькій (від вул. Гетьмана Полуботка до торговельного ряду з продажу 

зрізаних квітів власного вирощення, зі сторони непарної нумерації будинків), Шевченка (від 

вул. Гетьмана Сагайдачного до вул. Пересопницької) до закінчення воєнного стану. 

Крім того, станом на 01.01.2023 у місті функціонує: 

– спеціалізовані магазини по реалізації продовольчих товарів, а саме: магазини з 

реалізації хлібобулочних виробів місцевих товаровиробників: ТМ «Рум’янець», 

ТзОВ «Хлібодар», ТДВ «Поліссяхліб», ТМ «Скиба»; магазини з реалізації борошняних 

кондитерських виробів ТМ «Вацак», магазин кондитерських виробів ТМ «Паляниця»; 

магазин м’ясних виробів «Сатиївські ковбаси», «Стовпинські ковбаси», «Тучинські ковбаси», 

«М’ясна лавка Забіяка»; магазини фермерського господарства «Калина». 

– спеціалізовані магазин непродовольчої групи товарів, а саме: магазини ДП «Бурштин» 

з реалізації виробів з бурштину; магазини з реалізації побутової техніки фірми «Bosch»; 

магазин з реалізації швейних машин фірми «Зінгер»; магазин з реалізації ювелірних виробів 

Київського ювелірного заводу, Запорізького ювелірного заводу «Золотий вік», «Заріна»; 

магазини з реалізації спортивних товарів фірми «Adidas», фірми «Reebok», фірми «Puma»; 

магазини з реалізації кухонь, побутової техніки фірми «Gorenje»; магазин дитячих товарів 

фірми «ЧІККО»; магазин з реалізації одягу «Льонокомбінат GOLDI» ТзОВ «Т-Стиль»; 

магазин з реалізації дитячого одягу «Одягайко»; магазин з реалізації шкіряно-галантерейними 

виробами «Фабрика сумок». 

Для оперативного висвітлення роботи галузі інформація оприлюднюється на сторінці 

управління торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування виконавчого 

комітету Рівненської міської ради на сайті Рівненської міської ради та на сторінці управління 

у Facebook. 

Управлінням торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування 

щотижнево протягом звітного періоду проводився моніторинг цін на основні продукти 

харчування в торговельній мережі та моніторинг наявності товарів першої необхідності в 

торговельній мережі. 

Відповідно до наказу Управління від 29.04.2022 № 16 «Про проведення обстежень та 

інформаційно-роз’яснювальної роботи у закладах торгівлі, харчування, побуту та ринках», 

спеціалістами управління проведено обстеження більш 500 закладів торгівельної галузі, з них 

при відкритті нових 13 закладів ресторанного господарства, 26 підприємств торгівлі, 2 об’єкти 

побуту, щодо: 
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– дотримання правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, порядку 

провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, 

правил побутового обслуговування населення, правил роботи ринків; 

– проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи у закладах торгівлі, харчування, 

побуту та ринках в умовах воєнного стану (роздрібна торгівля алкогольними напоями, 

розрахункові документи, комендантська година); 

– наявності в торговій мережі продуктів та товарів першої необхідності; 

– роздрібних цін на такі товари: борошно пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб, 

крупа гречана, крупа вівсяна, свинина, яловичина, птиця (тушки курячі), молоко, масло 

вершкове, сметана, яйця курячі, олія соняшникова, цукор кристалічний, капуста білокачанна, 

цибуля ріпчаста, буряк, морква, картопля; 

– на виконання листа Рівненської обласної військової адміністрації щодо процесів 

розрахунків у сфері торгівлі та послуг під час воєнного стану, для СГ підготовлені листи та з 

виїздом на місце спеціалістами Управління проводиться роз’яснювальна робота. 

Відповідно до рішення Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Рівненської міської територіальної громади Управлінням проведено розрахунок для 

забезпечення місцевого матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру та їх наслідків на території Рівненської міської 

територіальної громади та включення до Програми створення місцевого матеріального 

резерву Рівненської міської територіальної громади на 2021–2025 роки. 

Для виявлення місць несанкціонованої вуличної торгівлі, управлінням торгівлі протягом 

звітного періоду проводились обстеження вулиць з метою виявлення місць стихійної торгівлі 

та відповідна інформація направлялась в Рівненське районне управління поліції Головного 

управління Національної поліції в Рівненській області, в деяких випадках шляхом викликів на 

лінію 102. При цьому, за даними Департаменту муніципальної варти та Рівненського відділу 

поліції ГУ Національної поліції України в Рівненській області працівниками правоохоронних 

органів на винних осіб складалися протоколи щодо адміністративної відповідальності. 

2.9. Розвиток туризму 

У вересні 2022 року розроблено новий віртуальний туристичний маршрут «Рівненські 

мурали» у вигляді мапи, за якою можна пройтися/проїхатися по місцях зображення муралів у 

місті Рівному. Мапа розміщена на сайті управління культури і туризму виконавчого комітету 

Рівненської міської ради https://culture-rivne.com.ua/ в розділі «Туристичні маршрути». За 

посиланням можна знайти інформацію про місце зображення муралу, його автора та 

концепцію малюнка. 

Продовжується розбудова унікального туристичного об’єкту «Парк історичної 

реконструкції «Городище Оствиця», що на березі Басівкутського озера. Споруджено новий 

човен «Лайсве», завершено створення вхідної брами, проведено більше 50 майстер-класів з 

давніх ремесл, в тому числі для вимушено переміщених осіб. До дня міста Рівного проведено 

Парад човнів. «Оствиця» стала першим в Україні музеєм під відкритим небом, якого включили 

в міжнародну організацію EXARC. 

Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради 15-

16.12.2022 брало участь у роботі «круглого столу» з питань інклюзивного простору у 

м. Рівному та в роботі групи громадського аудиту доступності культурно-історичних пам’яток 

і головних туристичних об’єктів у місті Рівному. Перебування експертів в м. Рівному пройшло 

в рамках міжнародного проєкту «Безбар’єрне суспільство як елемент взаємоповаги між 

людьми та запорука розвитку громади» в Рівненській територіальній громаді, що фінансується 

USAID. 

Відповідно до Програми розвитку культури в місті Рівному на 2018–2023 роки 

реалізовувались заходи щодо розвитку туризму у м. Рівному.  

На веб-сторінці управління культури і туризму (www:cultura-rivne.com.ua) розміщена 

карта, де вказані об’єкти культурної спадщини, розташовані на території м. Рівного та 

культурна карта Рівного, із вказаною необхідною для гостей міста інформацією.  

https://culture-rivne.com.ua/
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На веб-сторінці, у Facebook постійно розміщується інформація про проведені заходи, 

анонси, прес-релізи, зокрема у сфері охорони культурної спадщини, культурологічної 

діяльності. 

В 9-ти місцях м. Рівного, де активні потоки туристів встановлено тактильні карти-схеми 

міста з використанням шрифту Брайля для людей з інвалідністю. 

Для туристів забезпечена можливість доступу до інформації про об’єкти культурної 

спадщини через Інтернет(QR-код).  

Кожен перший та третій вівторок місяця організовувались безкоштовні екскурсії для 

внутрішньо-переміщених осіб у туристично-розважальний комплекс «Таємничі підземелля 

Рівного», що розташований на території парку культури та відпочинку ім. Т. Шевченка, які 

відвідали 87 осіб. У підземній частині комплексу поєднані залишки руїн кімнат з характерним 

інтер’єром минулого часу, зі справжнім фортепіано, люстрою і картинами палацу князів 

Любомирських та квест-кімнати з мультимедійним інтерактивним обладнанням. Загальна 

кількість відвідувачів у звітному періоді становила 5 553 осіб.  

2.10. Розвиток та підтримка іміджу міста. Міжнародна співпраця 

Рішенням Рівненської міської ради від 18.11.2021 № 1525 затверджена Міська програма 

розвитку міжнародної співпраці на 2022–2024 роки. 

У звітному періоді відділ міжнародних зв’язків, відповідно до покладених на нього 

завдань, працював над виконанням заходів, передбачених даною Програмою.  

Місто Рівне у 2022 році з офіційними та робочими візитами відвідували: Надзвичайний 

та Повноважний Посол Німеччини в Україні, Генеральний Консул Республіки Польща в 

Луцьку, Консули Генерального Консульства Республіки Польща в Луцьку, делегації 

підприємців з Польщі, представники World Food Programme та інших благодійних ГО.  

Впродовж січня-лютого 2022 року в м. Рівному також побували представники різних 

фірм з метою проведення переговорів, щодо можливих напрямків співробітництва. 

Місто постійно працює над розширенням можливостей співпраці і завжди перебуває в 

пошуку нових потенційних партнерів.  

У 2022 році відбувались онлайн конференції та зустрічі з партнерськими містами 

Рівного. Так, у січні відбулась онлайн конференції з містами Єленья Гура (Польща), Федерал 

Вей та Форест Парк (США) та Алітус (Литва), які вкотре висловили своє бажання стати 

партнерськими містами Рівного.  

Також, в січні відбулась зустріч з Президентом м. Забже (Польща), пані Малгожатою 

Манькою Шулік з нагоди річниці підписання «Угоди про партнерство між містами».  

З початком повномасштабного вторгнення в Україну російського агресора відділ 

міжнародних зв’язків проводив роботу в пошуку та наданню сприяння в забезпеченні 

підтримки України на міжнародному рівні. 

В квітні відбулась онлайн конференція з м. Келовна (Канада), на якій обговорювались 

можливості співпраці в військовий час.  

Місто Рівне з офіційним візитом відвідала делегація у складі Саліма Муса, представника 

програми World Food Program в Україні. Також, місто приймало офіційну делегацію з Іспанії 

у складі представників союзу Євангельських Баптистів. У квітні до нашого міста приїздила 

делегація у складі Іслам Шалабі – Голови Офісу Представництва УВКБ ООН у Львові. 

Офіційна делегація представників компанії Medair на чолі з пані Ребеккою Райс 

перебувала у м. Рівному з метою підтримки нашої держави та міста в травні. Також, в цей 

період в місті перебували представники компанії ПП Гігаджоуль, з якими велись перемовини 

про співпрацю. 

Всі делегації перебували з метою обговорення можливостей надання підтримки та 

допомоги у важкий для нашої країни військовий час. 

На виконання розпорядження міського голови від 18.05.2022 № 414-р «Про святкування 

Дня Європи в м. Рівному» 21 травня 2022 року проведено низку онлайн заходів до Дня Європи, 

а саме:  
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 ретроспектива робіт учнів комунального закладу «Рівненська дитяча художня школа 

імені А. І. Мартиненка» – «Ми – українці, ми – європейці»; 

 «З Україною в серці» – онлайн-програма за участі творчих колективів міста; 

 «Віденська кава» під супровід класичної музики викладачів та учнів Рівненської 

дитячої музичної школи № 1 ім. М. В. Лисенка; 

 радіовікторина «Пізнай Європу»; 

 проведення загальноміського конкурсу есе «Я українець, громадянин, патріот»; 

 проведення загальноміського конкурсу відеороликів «Сучасні барви Європи»; 

 проведення онлайн-засідань Шкільних європейських клубів «Світ відкриває 

Україну»; 

 загальноміський конкурс малюнків та плакатів у стилі супрематизму «Один день у 

прагненні до миру»; 

 проведення онлайн-активностей, онлайн-відео та фотомарафону із хештегом 

# EUУкраїна-разом до перемоги; 

 проведення уроку історії до Дня Європи; 

 організація онлайн-виставок інформаційних матеріалів «Україна-Європа: спільні 

цінності»; 

 проведення віртуальних екскурсій музеями світу; 

 онлайн-подорожі країнами Євросоюзу; 

 вікторина «Пізнай Європу»; 

 онлайн-вікторини; 

 майстер-класи з іноземних мов; 

 презентація дитячого малюнку «Україна – це Європа!»; 

 проведення акції «Рівне – безпечне місто!», онлайн-демонстрація пожежно-

рятувальної техніки сучасного зразка. 

24 травня міський голова провів онлайн конференцію з мером м. Іст-Брансвік (США) з 

метою підписання «Угоди про партнерство між містами». 

В червні у місті перебувала офіційна делегація на чолі з пані Вікторією Спартц, 

сенаторкою Конгресу США. 

У липні-серпні 2022 року міський голова Рівного приймав делегації з Нідерландів, США, 

Німеччини задля обговорення можливих напрямків співпраці під час війни та посилення 

дружби між країнами-партнерами.  

30 вересня між містами Рівне та Єлєня Гура (Республіка Польща) підписана офіційна 

«Угода про партнерство між містами». Дана угода допомагає налагодити контакти з іншими 

містами Європи, які підтримують Україну у важкий час.  

У вересні-грудні відбулись зустрічі з німецькими партнерами компанії «Lemberg wir 

kommen», які надали гуманітарну допомогу лікарням міста Рівного та дітям з обмеженими 

можливостями. Також, відбулись зустрічі з представниками Шведського агентства з питань 

цивільних надзвичайних ситуацій, які передали для громади модульні будиночки для 

тимчасово переміщених осіб та на випадок надзвичайних гуманітарних ситуацій. 

26 жовтня у місті Рівному перебували представники Європарламентарів в складі 

Андрюса Кубілюса та Марка Демесмакера. Під час зустрічі обговорили ситуації під час війни 

та налагодження можливих форм співпраці за цих умов. 

9 листопада між Гданськом-Білостоком-Києвом-Житомиром-Луцьком-Рівним 

підписано Декларацію співпраці міст Польщі та України, щодо допомоги польських міст у 

відбудові зруйнованої інфраструктури України.  

У листопаді до міста Рівного прибув Генеральний Консул Чеської Республіки у Львові, 

пан Давід Нови. Зустріч відбувалась задля обговорення питань співпраці між Чехією та 

Україною в сферах підприємництва та культури, а також можливості підтримки нашої 

держави у воєнний час.  
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Також, в листопаді до м. Рівного приїжджали представники білоруського полку 

ім. Кастуся Калиновського, щоб затвердити свою вірність Україні та українському народу за 

для боротьби зі спільним ворогом.  

Незважаючи на складну ситуацію, активно розвивається співпраця з партнерськими 

містами та громадськими організаціями за кордоном. Делегації партнерських міст, з якими 

ведеться активна робота, постійно сприяють та ініціюють підписання «Угод про міжнародну 

співпрацю» між навчальними закладами обох міст, а також ведуть перемовини з керівниками 

медичних закладів щодо подальших напрямків співпраці. Обговорюється можливість 

проведення спільних футбольних матчів між командою м. Рівного та командами міст-

партнерів, можливість участі команд Рівного у змаганнях за кордоном. 

Також, місто веде активні перемовини з приводу підписання «Угоди про партнерство 

між містами» з містом Ессен (Німеччина). Співпраця та робота з цим містом вже триває. 

Очікується на офіційне підписання Угоди. 

За просування європейських цінностей місто Рівне отримало відзнаку Парламентської 

Асамблеї Ради Європи. В звітному році місто подало пакет необхідних документів для участі 

у наступних конкурсах. 

Ведеться активна робота щодо реалізації проектів у різних напрямках з Генеральним 

Консульством Республіки Польща у Луцьку. У межах співпраці міської влади з Генеральним 

Консульством відбулася передача комплектів зі світловідбивними елементами та жилетів 

одній зі шкіл міста, як одного з напрямків реалізації містом проекту «Безпечна дорога». 

Проводиться робота для забезпечення інших шкіл міста вкрай необхідними засобами безпеки 

на дорогах. 

З метою надання ініціативним мешканцям м. Рівного можливості долучитися до 

створення успішної громади міською владою започаткована практика залучення активних 

містян до співпраці.  

Протягом звітного періоду регулярно відбувались онлайн-зустрічі з представниками 

влади вищезгаданих територіальних громад з метою узгодження перспектив співпраці та 

шляхів надання допомоги для мешканців міста Рівного відповідно до потреб в умовах 

воєнного стану в Україні. Регулярно надсилаються листи, адресовані очільникам 

партнерських міст за кордоном з проханням про можливе надання гуманітарної допомоги для 

медичних закладів, одиниць територіальної оборони та для підтримки внутрішньо-

переміщеним особам у Рівненській міській територіальній громаді. 

3. РОЗВИТОК ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

3.1. Охорона здоров’я 

Забезпечення якісної кваліфікованої медичної допомоги всіх верств населення – основне 

завдання закладів охорони здоров’я міста, навіть в умовах воєнного стану внаслідок військової 

агресії російської федерації проти України.  

Медична допомога мешканцям громади надається у 8 закладах охорони здоров’я 

(КНП «Центральна міська лікарня», КНП «Міська дитяча лікарня», КНП «Пологовий 

будинок», КНП ЦПМСД «Центральний», КНП ЦПМСД «Північний», КНП ЦПМСД 

«Ювілейний», КНП «МСП», КНП «Міська лікарня № 2»). З 01 травня 2022 року триває 

реорганізація Комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча стоматологічна 

поліклініка» Рівненської міської ради шляхом приєднання до Комунального некомерційного 

підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради» на виконання 

рішення Рівненської міської ради від 27 січня 2022 року № 1966. 

На забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я громади у 2022 році з 

бюджету Рівненської міської територіальної громади надійшло 247 400,0 тис. грн. Для 

покращення фінансування закладами охорони здоров’я міста залучено коштів в сумі 

100 200,0 тис. грн, з них на медикаменти та товари медичного призначення витрачено 

37,900,0 тис. грн. 

У 2022 році для галузі охорони здоров’я з бюджету розвитку Рівненської міської 
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територіальної громади передбачено 109 950,0 тис. грн.  

Зокрема, на проведення капітальних ремонтів та реконструкцій приміщень закладів 

охорони здоров’я, а відтак покращення умов перебування хворих в лікувальних установах та 

умов роботи медичного персоналу, передбачено 12 300,0 тис. грн. З найбільш вагомих 

об’єктів слід зазначити капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів, заміна покрівлі, вікон 

та вхідних дверей) КНП «Міська лікарня № 2» РМР, капітальний ремонт теплового вузла 

терапевтичного корпусу та реконструкція електромереж для забезпечення безперебійного 

електропостачання КНП «Центральна міська лікарня» РМР. Проведено капітальний ремонт 

будівлі та частини прилеглої території амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 8 

КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР смт Квасилів, на що витрачено кошти у сумі 

5 600,0 тис. грн. Оновлена амбулаторія відкрилась для відвідувачів у січні 2023 року. 

У 2022 році на оновлення медичного обладнання скеровано 97 600,0 тис. грн, що дало 

можливість покращити якість надання медичних послуг. 

Зокрема кошти у сумі 3 500,0 тис. грн витрачено на придбання генератора 

радіочастотного ультразвукового в комплектації для КНП «Центральна міська лікарня». На 

придбання для КНП «Міська дитяча лікарня» апарату штучної вентиляції легень, 

ультразвукової діагностичної системи, аналізатора газів крові, шприцевих насосів, 

електрокардіографів, обладнання для реабілітації витрачено кошти у сумі 6 800,0 тис. грн. У 

КНП «Пологовий будинок» на суму 44 100,0 тис. грн придбано медичне обладнання, зокрема 

апарати штучної вентиляції легень, ультразвукову діагностичну систему, монітори фетальні, 

шприцеві насоси, систему ендоскопічної візуалізації в комплекті. КНП «Міська лікарня № 2» 

витрачено кошти у сумі 41 300,0 тис. грн для придбання реабілітаційного комплексу, 

цифрового рентгенологічного апарату, електроміографа, цифрового стаціонарного УЗД-

апарату, автоматичного аналізатора для визначення ШОЄ у венозній крові. Для потреб КНП 

«ЦПМСД «Північний» на суму 1 900,0 тис. грн придбано електрокардіографи та 

автоматичний біохімічний аналізатор. 

З початком повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України до 

суттєвого збільшення навантаження на заклади охорони здоров’я Рівненської міської ради 

призводить зростання кількості осіб, що прибувають до м. Рівного з різних куточків України 

через окупацію агресором їхніх регіонів.  

Станом на 31.12.2022 в Рівненській територіальній громаді зареєстровано 4 заклади 

охорони здоров’я, що забезпечують надання цілодобової стаціонарної медичної допомоги, як 

дорослому та дитячому населенню, так і вагітним жінкам та породіллям. В умовах воєнного 

часу дані заклади охорони здоров’я тимчасово призупинили планові госпіталізації та 

оперативні втручання, додатково перепрофілювали свої стаціонарні ліжка під надання 

цілодобової медичної допомоги пораненим та травмованим, передбачили умови перебування 

пацієнтів на момент отримання медичної допомоги в укриттях (розмістили стаціонарні ліжка 

та розгорнули операційні), створили запаси лікарських засобів та перев’язувальних матеріалів 

та передбачили шляхи постійного наповнення їх резервів тощо. 

Попри воєнні дії заклади охорони здоров’я протягом 2022 року продовжували 

функціонувати у штатному режимі та при необхідності готові перейти до надання медичної 

допомоги населенню у період надзвичайного стану. 

Зважаючи на можливість вільного вибору лікаря та лікувального закладу для отримання 

медичних послуг пацієнтом, що обумовлено трансформацію галузі охорони здоров’я, в 

закладах охорони здоров’я Рівненської міської ради, що надають первинну медичну допомогу, 

понад 230 тисяч осіб обрали для себе лікаря та заключили медичну декларацію станом на 

31.12.2022. Серед осіб, що підписали медичну декларацію в міських закладах охорони 

здоров’я, близько 5 % населення не є членами Рівненської територіальної громади. 

За 2022 рік кількість відвідувань до лікарів у заклади охорони здоров’я Рівненської 

міської ради дещо знизилась (показник становить 3,0 тис. відвідувань за зміну у звітному 

періоді поточного року проти 3,6 за аналогічний період минулого року) відповідно і знизився 

показник відвідувань до лікарів у заклади охорони здоров’я в розрахунку на 10 тис. населення. 

Враховуючи трансформацію галузі охорони здоров’я, зміни законодавчих актів, що 
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регламентують надання медичної допомоги населенню, карантинні заходи на COVID-19 та 

міграція населення, зокрема відтік постійного населення, у період воєнного стану призвели до 

різкого зниження показника відвідувань населення лікарями на дому: показник відвідувань на 

дому на 1 тис. населення становить 20,9 у 2022 році. 

В цілому загальна кількість відвідувань на 1 жителя у звітному періоді складає 6,2 проти 

8,5 за аналогічний період минулого року. Невисокий рівень відвідувань протягом останніх 

двох років в заклади охорони здоров’я зумовлений карантинними заходами по боротьбі з 

коронавірусною інфекцією та воєнним станом у 2022 році. 

Заходи з надання медичної допомоги у період воєнного стану, що впроваджені в закладах 

охорони здоров’я та карантинні заходи по боротьбі з коронавірусом мають вплив на показники 

діяльності медичних установ міста на усіх рівнях надання медичної допомоги. 

На фоні зниження лікарських відвідувань у звітному періоді знизився і показник 

первинної захворюваності серед населення, що отримує медичну допомогу в закладах охорони 

здоров’я Рівненської міської ради та становить 1 111,7 на 1 тисячу населення громади проти 

2 323,3 у 2021 році. Серед дорослого населення у 2022 році збільшилась кількість випадків 

захворюваності на цукровий діабет, гіпертонічну та ішемічну хвороби серця, проте, кількість 

вперше виявлених випадків інфаркту міокарда тримаються практично на одному рівні з 

кількістю виявлених випадків у 2021 році (157 випадків у 2021 та 151 у 2022 році). В 

порівнянні з минулим роком дещо знизилась кількість інсультів: у 2022 році 378 випадків, у 

2021 – 426 випадки. Протягом звітного періоду знизився показник дитячої захворюваності, що 

сприяло і зниженню рівня первинної дитячої інвалідності. У звітному періоді показник 

первинної дитячої інвалідності становить 19,0 проти 21,4 на 10 тис. дитячого населення у 2021 

році. 

Щорічно серед структури смертності населення, що отримує медичну допомогу в 

закладах охорони здоров’я Рівненської міської ради, левову частку обіймають хвороби 

системи кровообігу (2022 рік – 66,2 %, у 2021 році серед населення м. Рівного – 55,8 %), друге 

місце 2022 році – новоутвори (2022 рік – 18,9 %, у 2021 році серед населення м. Рівного друге 

місце займали хвороби органів дихання 22,6 %), третє місце у звітному періоди обіймають 

хвороби органів дихання (2022 рік – 8,5 %, у 2021 році серед населення м. Рівного третє місце 

посідали новоутвори – 16,1 %). Загалом у звітному періоді поточного року показник 

смертності населення становить 7,7 на 1 тисячу населення (у 2021 році – 9,8 на 1 тисячу 

населення). 

Станом на 31.12.2022 забезпеченість населення стаціонарними ліжками становить 44,4 

на 10 тисяч населення проти 44,8 у аналогічному періоді минулого року. Зменшення ліжкового 

фонду відбулось за рахунок оптимізації стаціонарних ліжок у КНП «Центральна міська 

лікарня» РМР. Та не зважаючи на зменшення кількості стаціонарних ліжок та планові 

обмеження госпіталізації у звітному періоді, кількість осіб, яких проліковано у стаціонарах, 

збільшилась. Зріст показника відбувся, в тому числі і за рахунок стаціонарного лікування 

внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців, що поступають на доліковування у 

заклади охорони здоров’я Рівненської міської ради. 

Одним з основних напрямків підвищення ефективності використання ліжкового фонду 

стаціонарів є розвиток стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги населенню. На 

сьогодні в м. Рівному діяльність стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги 

населенню організована на базі Центрів ПМСД, міських лікарень з обслуговування, як 

дорослого так і дитячого населення та пологового будинку. Щорічно кількість пролікованих в 

денних стаціонарах та стаціонарах на дому збільшується. Проте, беручи до уваги тимчасові 

обмеження у наданні планової медичної допомоги, які діяли протягом звітного періоду в 

закладах охорони здоров’я м. Рівного, що зумовлені воєнним станом, кількість осіб 

пролікованих на ліжках денного перебування знизилась (з 4 306 осіб пролікованих на ліжках 

денного перебування у 2021 році до 3 583 у 2022 році), однак, збільшилась кількість осіб, що 

проліковано в стаціонарах вдома (599 осіб у 2022 році проти 259 у 2021 році). 

Хірургічна служба галузі охорони здоров’я міста у 2022 році суттєво покращила 

показники своєї діяльності: в стаціонарах проведено 10 248 оперативних втручання проти 
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8 210 у 2021 році; не зважаючи на суттєве збільшення кількості операцій у 2022 році показник 

післяопераційної летальності становить 1,1 та є меншим ніж у минулому році (2021 рік – 1,3). 

Щодо надання медичної допомоги вагітним, роділлям та породіллям у 2022 році – не 

значно зменшилась кількість проведених переривань вагітності (абортів) у звітному періоді 

(325 випадків у 2022 році проти 347 у 2021 році), показник кесарського розтину на 1 000 

пологів у 2022 році складає 166,9 проти 194,9 у 2021 році. У 2022 році зареєстровано 39 

випадків багатоплідних пологів (у 2021 році – 32). 

Протягом звітного періоду дещо знизились показники діяльності окремих діагностичних 

підрозділів закладів охорони здоров’я Рівненської міської ради.  

У 2022 році продовжувався безперервний розвиток медичного персоналу та заклади 

охорони здоров’я Рівненської міської ради обіймають лідируючі позиції в організації надання 

медичної допомоги та функціонування закладу. Зокрема:  

– КНП «Центр ПМСД «Ювілейний» РМР завдяки перемозі в конкурсному відборі 

грантового проєкту «Підтримка забезпечення соціально-психологічної та медичної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам, які постраждали від війни росії проти України» від Проекту 

USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» внутрішньо переміщеним особам, крім 

медичної допомоги, забезпечена допомога психолога та соціального працівника, проводилися 

консультації та навчання психолога для медичних працівників, а в закладі облаштували 2 

кабінети психолога із закупівлею меблів та комп’ютерного обладнання. Окрім того, завдяки 

участі КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР у 2022 році в черговому грантовому проекті 

«Впровадження моделі мультидисциплінарного підходу щодо надання медичних, соціальних 

та психологічних послуг вразливим групам» від Проекту USAID «Підтримка реформи 

охорони здоров’я» закуплено білірубінометр та венозний сканер, також проект дав можливість 

забезпечити вразливі групи населення допомогою психолога та соціального працівника. У 

звітному році заклад продовжував участь у пілотному проекті «Медсестра з розширеними 

повноваженнями» від україно-швейцарського проекту «Розвиток медичної освіти», який має 

на меті збільшити ефективність використання робочого часу лікаря через високу 

професійність медичних сестер ПМД та їх залучення до особистого прийому пацієнтів (проєкт 

дозволив окремим учасникам проєкту, з метою отримання досвіду організації надання ПМД, 

відвідати заклади охорони здоров’я Хорватії); 

– створені команди з трансплантації КНП «Центральна міська лікарня» РМР пройшли 

навчання в м. Краків та м. Забже (Польща)); 

– приймальне відділення КНП «Міська лікарня № 2» РМР у 2022 році отримало статус 

«Чиста лікарня безпечна для пацієнта». Таку ж відзнаку отримали і амбулаторії загальної 

практики-сімейної медицини № 3 та 4 КНП «Центр ПМСД «Північний» РМР та КНП «Центр 

ПМСД «Ювілейний» РМР. 

На сьогодні в закладах охорони здоров’я Рівненської міської ради продовжує 

функціонувати створена система електронної реєстратури та продовжується робота по 

формуванню електронних амбулаторних карток пацієнта, видаються електронні направлення 

на діагностичні та консультативні обстеження та стаціонарні лікування, забезпечується видача 

електронного лікарняного. В окремих закладах охорони здоров’я створена система 

зворотнього зв’язку із пацієнтом за допомогою QR-кодів на лікарських кабінетах, таким же 

методом забезпечено і поширення інформаційних матеріалів про медичні послуги в закладі, 

забезпечено збір потреби про медичну послугу шляхом заповнення google-форм в мережі 

Інтернет тощо. Запроваджено роботу колл-центрів. 

3.2 Освіта 

Напрям змін у розвитку освіти Рівненської міської територіальної громади в 2022 році 

спрямований на оновлення та осучаснення освітньої, методичної, матеріально-технічної та 

інноваційно-інформаційної бази закладів освіти, підвищення професіоналізму й соціального 

статусу педагогічних працівників через урізноманітнення моделей їх підготовки, формування 

вмотивованого педагога та учня, використання педагогіки партнерства в роботі з батьками, 

формування патріота, особистості, інноватора-випускника школи, створення безпечних умов 
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перебування у закладах освіти дітей, учнів і працівників в умовах воєнного стану у зв’язку з 

збройною агресією росії.  

Дошкільна освіта 

Одним з ключових пріоритетів роботи відділу дошкільної освіти у 2022 році визначено 

забезпечення якісної та доступної дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими 

освітніми потребами та дітей з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО). 

На сьогодні в Рівненській міській територіальній громаді функціонує 41 заклад 

дошкільної освіти. З них 39 – комунальної форми власності, 1 – відомчого підпорядкування, 1 

– приватний заклад та 4 дошкільні групи в структурних підрозділах (ліцеї № 14, 17 та НРЦ 

«Особлива дитина»). 

В закладах дошкільної освіти виховується 10 090 дітей, з них в закладах комунальної 

форми власності – 9 871 дітей. Відвідують заклади 260 дітей з числа ВПО. В порівнянні з 

минулим роком зменшилося перевантаження груп, на 100 місцях виховується 103 дитини (при 

112 в минулому році).  

Відсоток охоплення дітей закладами освіти, що забезпечують здобуття дошкільної 

освіти становить: віком від 3 до 5 років – 97,5 %, 6-й рік життя – 99,2 % від 1 до 6 (7) років – 

84 %. 

Важливим викликом сьогодення є створення безбар’єрного простору в Україні та 

організація роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Упродовж 2022 року 

розширилася мережа інклюзивних груп шляхом відкриття додаткових 14 груп і на сьогодні в 

місті функціонує 37 інклюзивних груп у 15 ЗДО за № № 1, 2, 11, 12, 17, 32, 33, 37, 

39, 40, 41, 50, 52, 55, Квасилівський ЗДО де виховуються 64 дитини з особливими освітніми 

потребами, що на 31 дитину більше, ніж у минулому році.  

З метою створення безпечних умов перебування у закладах дошкільної освіти усіх 

учасників освітнього процесу під час воєнного стану облаштовані найпростіші укриття, які 

відповідають вимогам ДСНС, цивільного захисту, санітарним вимогам. Освітнє середовище, 

в якому перебувають дошкільники в нових соціальних умовах воєнного стану, є не лише 

безпечним, а й інформативним, цікавим та змістовним. Спільними зусиллями міської влади, 

педагогічних колективів, батьківської громадськості в приміщеннях найпростіших укриттів 

облаштовано комфортний внутрішній простір для організації освітнього процесу (ігрові 

осередки, осередки творчості, читання, для організації пізнавальної активності, рухової 

активності та відпочинку). 

Загальна середня освіта 

Мережу закладів загальної середньої освіти приведено у відповідність до вимог чинного 

законодавства щодо зміни типів і найменувань (з урахуванням соціально-економічної та 

демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб 

територіальної громади). 

У Рівненській міській територіальній громаді функціонує 35 закладів загальної середньої 

освіти комунальної форми власності, з них:  

– 2 гімназії; 

– 32 ліцеї; 

– 1 навчально-реабілітаційний центр «Особлива дитина» для дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Окрім комунальних, у громаді нараховується 4 приватних заклади (на 1 більше, ніж з 

аналогічним періодом 2021 року): 

– Рівненська початкова школа «Школа мрій»; 

– Рівненська приватна гімназія Християнського освітнього центру «Даниїл»; 

– приватний ліцей «Українська школа майбутнього»; 

– Рівненський ліцей «ІТ Степ Скул». 

У громаді збережено мережу позашкільних навчальних закладів: Рівненський міський 

Палац дітей та молоді та Рівненський міський Центр творчості учнівської молоді. Здобуття 

допрофільної та професійно-технічної освіти забезпечує Рівненський міжшкільний ресурсний 

центр. 
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В умовах воєнного стану, у рамках власної автономії, заклади загальної середньої освіти 

самостійно визначають форму організації освітнього процесу (очна, змішана, дистанційна). У 

16 закладах запроваджено очну форму навчання, у 19 – змішану. Очна форма навчання 

запроваджується для дітей, батьки яких дали згоду на очне навчання, а також в межах 

розрахункової місткості споруд цивільного захисту, що можуть бути використані для укриття 

дітей.  

У 35 закладах загальної середньої освіти комунальної форми власності навчається 32 436 

учнів, що на 225 дітей більше порівняно з минулим роком.  

Після 24 лютого 2022 року 7 490 учнів вимушені покинути територію України. На даний 

час за кордоном перебуває 3 526 учнів та 24 педагогічних працівники. 

Під час дії воєнного стану збільшилась кількість учнів, які обрали індивідуальну форму 

навчання, зокрема: 

– сімейну (домашню) – 1 069; 

– екстернат – 942; 

– педагогічний патронаж – 85. 

У 28 закладах сформовано 105 класів, в яких навчається 213 дітей з інклюзивною 

формою навчання. 

Інклюзивні класи в м. Рівному розпочали свою діяльність у 2012-2013 н. р. Їх мережа 

щороку збільшується, зокрема: 

Інклюзивне навчання 

Навчальний рік Кількість закладів Кількість класів У них дітей 

2012-2013 н. р. 3 3 5 

2020-2021 н. р. 26 112 172 

2021-2022 н. р. 28 142 213 

2022-2023 н. р. 28 146 212 

Для здійснення супроводу дітей з особливими потребами в освітньому просторі введено 

77,5 посад асистента вчителя. 

У місті функціонує РНЦ «Особлива дитина», який надає повноцінну корекційно-

розвиткову та реабілітаційну допомогу 189 дітям з особливими освітніми потребами. 

У 26 закладах 2 286 учнів 1-11 класів вивчають предмет «Християнська етика». 

Створення безпечного середовища в закладах освіти міста 

З метою створення безпечних умов перебування у закладах дошкільної освіти усіх 

учасників освітнього процесу під час воєнного стану облаштовані найпростіші укриття, які 

відповідають вимогам ДСНС, цивільного захисту, санітарним вимогам. Освітнє середовище, 

в якому перебувають освітяни в нових соціальних умовах воєнного стану, є не лише 

безпечним, а й інформативним, цікавим та змістовним. Спільними зусиллями міської влади, 

педагогічних колективів, батьківської громадськості в приміщеннях найпростіших укриттів 

облаштовано комфортний внутрішній простір для організації освітнього процесу (ігрові 

осередки, осередки творчості, читання, для організації пізнавальної активності, рухової 

активності та відпочинку).  

На виконання поточних ремонтів приміщень закладів освіти під найпростіші укриття та 

протирадіаційні укриття виділена міською радою сума: 

Установи Передбачено на 2022 рік, тис. грн 

ЗДО 43 899,6 

ЗЗСО 36 825,0 

«Особлива дитина» 919,1 

Разом 81 643,7 
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На виконання Протоколу № 14 позачергового засідання Комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з метою надання допомоги населенню у разі 

виникнення критичних проблем з енергетикою та опаленням, на базі закладів освіти створені 

24 пункт обігріву. Для здійснення облаштування пунктів обігріву, укриттів та сховищ 

закуплено та встановлено 100 генераторів для сховищ та найпростіших укриттів закладів 

освіти на суму 12 110,2 тис. грн, також на 17 889,8 тис. грн придбано 21 генератор (30 кВт – 

90 кВт) для пунктів обігріву. 

Управлінням освіти, адміністраціями закладів загальної середньої, позашкільної освіти 

проводиться відповідна робота з приведення об’єктів до належного протипожежного стану. 

Впродовж року на вказані заходи використано: 

– технічне обслуговування вогнегасників – 183,0 тис. грн; 

– проведення замірів опору ізоляції електричних мереж – 41,1 тис. грн; 

– придбання протипожежного інвентаря – 38,0 тис. грн; 

– заміна дверей на протипожежні – 23,1 тис. грн; 

Робота з обдарованими учнями 

З метою творчого розвитку учнівської молоді, формування їх інтелектуального 

потенціалу з 17 по 21 січня 2022 року проведений І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у дистанційному форматі. Учнівські 

дослідження та постери надсилалися на електронну адресу базових закладів МАН, де журі 

кожної секції оцінювало їх. Підготовлено 522 роботи в 52 секціях 12-ти відділень. 

Найпопулярнішими у цьому році стали секції «Правознавства» (90 робіт), «Теоретичної 

фізики» (36), «Мистецтвознавства» (32). 

20 кращих вихованців закладів освіти міста за результатами успішної участі в 

інтелектуальних та спортивних змаганнях, мистецьких конкурсах й соціально-громадських 

проєктах отримують  упродовж навчального року стипендію міського голови.  

Відповідно до розпорядження міського голови від 22.06.2022 № 560-р у червні 2022 року 

виплачено 538,4 тис. грн премії (одноразові винагороди) 126 здобувачам загальної середньої 

освіти, нагородженим золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» і срібною медаллю 

«За досягнення у навчанні». 

ЗНО та моніторинг якості освіти 

Особливістю цьогорічних результатів національного мультипредметного тесту (далі – 

НМТ) є значне збільшення кількості випускників з максимальним балом з показником 200 

балів. Загальна кількість «200-бальників» – 131 випускник. Уперше з 600 балів здобули 4 

випускники з Рівненських ліцеїв № 1, 15, 28 та «Лідер», а з 400 балів – 29 випускників, у тому 

числі з ліцеїв № 8, 12 по 4 випускники, з Рівненського ліцею «Лідер» – 3 випускники, з ліцеїв 

№ 7, 22, 23, 28, «Елітар» – по 2 випускники. По одному випускнику отримали цей показник у 

ліцеях № 1, 6, 15, 19, Квасилівський, «Гармонія», «Український», «Центр надії».  

175 педагогам, які підготували випускників-«двохсотбальників», призначено 

матеріальну винагороду в розмірі посадового окладу. 

Міжнародне співробітництво 

Управління освіти приділяє велику увагу розвитку міжнародного співробітництва, 

підтримує зв’язки з інститутом Гете, Французьким Альянсом, представниками Американської 

та Британської Рад, Генеральним консульством Республіки Польща в Луцьку, обласним 

українсько-польським товариством, Волинським ресурсним центром та міжнародними 

видавництвами.  

Учителі англійської мови рівненських ліцеїв «Гармонія», № 7, 11, 12, 18, 24 є 

учасниками міжнародної програми «е-Твіннінг Плюс», навчальної програми Європейської 

комісії. Майже 300 учителів закладів освіти Рівненської міської ТГ стали учасниками різних 

міжнародних програм, освітніх проєктів, онлайн та офлайн семінарів, тренінгів, конференцій, 

вебінарів, форумів. 

109 учнів 9-10-х класів ЗЗСО міста взяли участь у міжнародній українсько-

американській програмі «Програма обміну майбутніх лідерів» (FLЕX), 38 з них стали 

фіналістами програми в 2022 році. 
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Матеріально-технічне забезпечення 

Рівненська міська рада та управління освіти сприяє модернізації матеріально-технічної 

бази закладів освіти. 

Упродовж січня-грудня 2022 року за рахунок коштів місцевого бюджету придбано лавки 

в укриття на 777,9 тис. грн, інтерактивні дошки – 1 500,0 тис. грн. У 2022 році за кошти 

територіальної громади проведено часткове асфальтування територій закладів освіти на суму 

179,0 тис. грн; проведено зрізку аварійних дерев на суму – 347,4 тис. грн. 

З місцевого бюджету у 2022 році виділено:  

– на проведення поточного ремонту укриттів та сховищ закладів освіти – 

81 643,7 тис. грн; 

– на встановлення електроживлення (генераторів) у приміщеннях, пристосованих під 

найпростіші укриття – 10,0 тис. грн; 

– на поточний ремонт санвузлів 1 200,0 тис. грн (проведено ремонти в ліцеях 

№ 1, 13, 24, 26, 20, 24, «Колегіум», «Престиж», гімназії № 16, центрі «Особлива дитина»). 

Особливу увагу міська влада звертає на зменшення використання енергоресурсів. На 

заміну дерев’яних вікон на енергоефективні виділено 20 000,0 тис. грн для 12 закладів освіти. 

У 2022 році продовжилась співпраця з Північною Екологічною Фінансовою 

Корпорацією (НЕФКО) стосовно впровадження спільних проєктів з енергоефективності. У 

поточному році продовжується проєкт «Інвестиції в енергоефективність бюджетних будівель 

та вуличного освітлення в м. Рівне» за рахунок гранту NUEE та співфінансування міста 

(детальніше інформація в підрозділі 2.4. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність). 

Оздоровлення дітей пільгових категорій та інші заходи Програми розвитку КП ДСОК 

«Електронік-Рівне» не виконувались у зв’язку із введенням воєнного стану. 

3.3. Культура. Охорона та примноження культурної спадщини 

В громаді збережена базова мережа комунальних закладів культури, підпорядкованих 

управлінню культури і туризму Так, у звітному періоді діяла Програма розвитку культури в 

місті Рівному на 2019–2023 роки (рішення Рівненської міської ради від 06.12.2018 № 5335). 

На реалізацію заходів у 2022 році використано 1 970,4 тис. грн міського бюджету. 

У Рівненські міській територіальній громаді функціонують: 

– 4 заклади клубного типу (КЗ «Рівненський міський Палац культури», КЗ «Міський 

Будинок культури», клуб мікрорайону «Новий Двір», Квасилівський будинок культури); 

– 3 дитячі музичні школи (Рівненська дитяча музична школа № 1 ім. М. Лисенка, 

КЗ «Рівненська дитяча музична школа № 2», Квасилівська дитяча музична школа); 

– 1 дитяча художня школа (КЗ «Рівненська державна дитяча художня 

ім. А. І. Мартиненка); 

– 12 комунальних бібліотек (11 філій у складі Централізованої бібліотечної системи 

(входить бібліотека смт Квасилів), міська бібліотека мікрорайону «Ювілейний»); 

– КП «Міське об’єднання парків культури та відпочинку» Рівненської міської ради;  

– зоологічний парк загальнодержавного значення. 

В умовах військової агресії, воєнного часу заклади культури продовжують працювати, 

мистецькі школи до затвердженого плану роботи на 2022-2023 навчальний рік. 

Для жителів міста всіх вікових категорій, представників національних меншин, громадян 

з обмеженими фізичними можливостями, тимчасово переміщених осіб створюються умови 

для користування послугами закладів культури із врахуванням умов воєнного стану. 

Діти з малозабезпечених сімей, діти-сироти, з багатодітних сімей, позбавлені 

батьківського піклування, діти-інваліди, діти, чиї батьки відносяться до категорії учасників 

бойових дій, та таких, які стали інвалідами чи загинули під час виконання службових 

обов’язків, в тому числі у зоні АТО/ООС у мистецьких школах звільнені від плати за навчання, 

що закріплено розпорядженням міського голови.  

Управління культури і туризму спільно з КУ «Агенція розвитку міста» виграло 

міжнародний грант у розмірі 956,0 тис. грн від EU4Culture, на розробку Стратегії розвитку 

https://www.facebook.com/hashtag/eu4culture?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUdeEFBiSFD8qJ_j-zf9SDC9oMyDWOUgBW42_DQGnJ8dZqYMVG_MRePBjutrvNIykEg-uDzScVp5iQmN69sv_80YoOvPI5MFOjlkMUxlVaz06zSKCFf6SMqFjkGEMOj9d5Qlkqvn5zQsF-R2-J2VTcD&__tn__=*NK-R
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культури міста, що фінансується ЄС для підтримки сектору культури та креативних індустрій. 

Як результат, в серпні 2022 року представлено розроблений документ «Стратегія розвитку 

культури Рівного до 2032 року».  

Міськими преміями в галузі образотворчого мистецтва – імені Г. Косміаді, літератури – 

імені У. Самчука, народного мистецтва – імені В. Павлюка, відзначили митців, письменників, 

провідних творчих працівників. 

Талановитих дітей відзначено – стипендіями міської ради. 

Вперше у 2022 році вручено міську молодіжну премію імені Героя Небесної Сотні 

Олександра Храпаченка, яка є найвищою в місті відзнакою в галузі театрального мистецтва. 

У звітному періоді, в межах повноважень, здійснювались заходи щодо контролю за 

дотриманням вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» щодо паспортизації 

об’єктів культурної спадщини, моніторингу їх технічного стану. 

Активно проводилась робота з приведення громадського середовища міста у 

відповідність до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки». У звітному періоді управлінням культури і туризму ініційовано та знято з обліку 

(демонтовано) 25 об’єктів культурної спадщини (пам’ятників, меморіальних дощок, 

пам’ятних знаків), що втратили предмет охорони та містили елементи тоталітарного режиму. 

Здійснено демонтаж символів тоталітарного режиму на 4-х об’єктах культурної спадщини. 

Представники управління культури і туризму брали активну участь у перейменуванні 

(найменуванні) топонімічних об’єктів, вулиць.  

Також, реалізовувалися заходи Програми підтримки Рівненського зоологічного парку 

загальнодержавного значення на 2019–2023 роки (рішення Рівненської міської ради від 

20.12.2018 № 5385). 

У звітному періоді на реалізацію заходів Програми із місцевого бюджету використано – 

5 500,0 тис. грн. 

В серпні 2022 року Рівненському зоологічному парку виповнилося 40 років з дня 

заснування, організовано круглий стіл на тему «Сучасні реалії зоопарків України в період 

війни», де зібралися керівники та співробітники 14 зоопарків України для обговорення 

проблем галузі: 

– здійснюються, хоча і в дещо обмеженому режимі, заплановані будівництва, 

реконструкції та наукову-освітня робота; 

– розширюється експозиція «Африканська савана», де збудували нові вольєри для 

марабу африканських, папуг та триває створення вольєру для зелених мартишок; 

– для евакуйованих тварин збудували експозицію «Форт єнотів» та невеликий вольєр 

для гібонів білоруких; 

– створені нові експозиції саймірі та амфібій нашого краю. 

Проводяться екскурсії. 

Програма 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) має на меті задоволення потреб мешканців в 

якісному активному дозвіллі, підтриманні в належному стані матеріально-технічної бази 

підприємства. У звітному періоді на заходи Програми із міського бюджету використано – 

10 560,1 тис. грн. 

3.4. Молодіжна та сімейна політика 

Реалізація державної молодіжної політики та розвиток позашкільної освіти 

Протягом звітного періоду відділом у справах молоді управління у справах молоді та 

спорту реалізація молодіжної політики здійснювалася в рамках заходів Програми підтримки 

молоді Рівненської міської територіальної громади на 2022–2026 роки, Програми розвитку 

пластового руху в Рівненській міській територіальній громаді на 2022–2026 роки, Програми 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді Рівненської міської територіальної 

громади на 2022–2026 роки. 
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Протягом 2022 року касові видатки на реалізацію Програми підтримки молоді 

Рівненської міської територіальної громади на 2022–2026 роки становили 12 660,8 тис. грн, у 

тому числі на утримання комунального закладу «Підліткові клуби за місцем проживання» 

Рівненської міської ради використано 11 865,7 тис. грн. 

На виконання рішення Рівненської міської ради від 21.10.2021 № 1511 «Про створення 

Комунального закладу «Підліткові клуби за місцем проживання» Рівненської міської ради» 

створено комунальний заклад «Підліткові клуби за місцем проживання» Рівненської міської 

ради, який розпочав свою роботу 4 січня 2022 року. В комунальному закладі функціонує 17 

підліткових клубів за місцем проживання, які протягом звітного періоду не 

перепрофільовувалися і не закривалися, в них працює 53 гуртки, у яких займається більше 

2 000 дітей віком від 6 до 18 років. Основний контингент – діти соціально незахищених 

категорій, діти з неблагополучних сімей. 

Розпорядженням міського голови від 24 лютого 2022 року № 201а-р, відповідно до 

Закону України «Про правовий режим воєнного стану» управлінню у справах сім’ї, молоді та 

спорту доручено забезпечення організаційної роботи з внутрішньо переміщеними особами, які 

постраждали внаслідок військової агресії російської федерації. Сприяли в розселенні 

внутрішньо переміщених осіб у гуртожитках закладів освіти Рівненської міської 

територіальної громади. Постійно здійснюємо контроль та моніторинг щодо наявності вільних 

місць у місцях поселення. Станом на 30 грудня 2022 року в гуртожитках поселено 981 особу, 

з них 59 дітей дошкільного віку і 173 шкільного віку. 

У співпраці з волонтерськими організаціями та центрами надання допомоги (Народний 

дім, Драмтеатр, ГО «Опора», Рівненською обласною військовою адміністрацією) сприяли в 

забезпеченні місць проживання переміщених осіб речами першої необхідності (засоби гігієни, 

дитяче харчування, миючі засоби, ліки, напої, солодощі). 

Під керівництвом заступника міського голови у співпраці з благодійною організацією 

«Серце дітям України» забезпечили гуртожитки, в які поселені тимчасово переміщені особи, 

побутовою технікою (холодильники, пральні машини, електроплити, електрочайники, інше). 

Організовували дозвілля для дітей та молоді внутрішньо переміщених осіб. Працівники 

КЗ «Підліткові клуби за місцем проживання» проводили арт-терапію з дітьми та молоддю 

внутрішньо переміщених осіб: навички надання першої домедичної допомоги, 

пластилінотерапія, настільні ігри, пізнавальні ігри на польській та англійській мовах, 

хореографічні постановки, виготовлення сувенірів, логічні ігри тощо. 

До Міжнародного дня захисту дітей 1 червня проведено свято «Світ щасливого 

дитинства» у парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка. 

З нагоди Дня батька 19 червня проведено свято «Я пишаюсь своїм татом» у парку 

культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка. 

В ході реалізації Програми підтримки молоді Рівненської міської територіальної 

громади на 2022–2026 роки щомісяця виплачувалася стипендія міського голови 18 кращим 

студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації (9 студентам вищих навчальних 

закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації – 400,7 тис. грн та 9 студентам вищих навчальних закладів І-

ІІ рівня акредитації – 318,3 тис. грн), виплата яких становила 719,0 тис. грн. Чотирнадцятого 

лютого проведено зустріч студентів-стипендіатів міського голови 2022 року з керівництвом 

міста. 

12 серпня в рамках святкування Дня молоді у м. Рівному проведено ряд заходів для 

молоді Рівненської міської територіальної громади. З нагоди Дня студента 17 листопада 

проведено зустріч кращих студентів вищих навчальних закладів м. Рівного з керівництвом 

міста. 

Згідно доповнення до Програми підтримки молоді Рівненської міської територіальної 

громади на 2022–2026 роки, одноразову стипендію в розмірі 45,0 тис. грн отримала студентка 

НУВГП, випускниця економіко-правового ліцею м. Рівне Тарара Олександра, яка здала 

національний мультипредметний тест на 600 балів. 

В рамках Програми розвитку пластового руху в Рівненській міській територіальній 

громаді на 2022–2026 роки комунальним закладом «Дитячо-юнацький Пластовий Центр міста 
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Рівного» Рівненської міської ради проводяться заняття з дітьми та юнацтвом за пластовою 

методикою в малих групах. Під час цих занять проводились активні ігри, майстер класи, лекції 

на різні теми, вивчення азів виживання в природі, надання першої домедичної допомоги та 

інше. 

Вдалося зберегти мережу та збільшити кадровий потенціал закладів, підпорядкованих 

відділу у справах молоді. Штатний розпис комунального закладу «Дитячо-юнацький 

Пластовий Центр міста Рівного» Рівненської міської ради збільшено на 6,5 штатних одиниць. 

Всього відповідну програму у звітному періоді профінансовано на 1 572,2 тис. грн, у 

тому числі на утримання комунального закладу «Дитячо-юнацький Пластовий Центр міста 

Рівного» Рівненської міської ради» використано 575,6 тис. грн. 

В ході реалізації Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

Рівненської міської територіальної громади на 2022–2026 роки, де одним із пріоритетних 

завдань є здійснення заходів, спрямованих на формування у громадян готовності до захисту 

України, громадського сприяння безпеці та обороні України, виплачено одноразову грошову 

винагороду переможцю і призеру Ігор Нескорених у 2022 році – Андрію Бадраку та призеру 

Ігор Нескорених у 2022 році Івану Лепесі – 400,0 тис. грн кожному. 

До Дня української писемності та мови в підліткових клубах за місцем проживання 

проведено наступні заходи: конкурсну програму «Магія рідного слова», вікторину «Знай і 

бережи рідну мову», Годину духовності «Мова наша калинова», конкурс декламування віршів 

«Збережемо нашу мову», конкурс талантів «Рідне слово – диво калинове», мовознавчу гру 

«Вивчаймо рідне слово», вікторину «Рідна мова», мовознавчу гру «Наша мова солов’їна», 

конкурс знавців української мови. 

До Дня Гідності та Свободи в підліткових клубах за місцем проживання 21 листопада 

проведені години спілкування, бесіди, тематичні виховні години. Також, педпрацівники та 

керівники гуртків підліткових клубів за місцем проживання долучалися до загальноміських 

заходів до Дня Гідності та Свободи. Вихованці підліткових клубів «Юність», «Гроно», «Мрія», 

«Лідер», «Романтик», «Сучасник», «Омега» передавали свої творчі роботи воїнам. 

Протягом 2022 року касові видатки на реалізацію Програми національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді Рівненської міської територіальної громади становили 

800,0 тис. грн. 

Реалізація програм щодо галузей сімейної політики та оздоровлення дітей 
У 2022 році в рамках виконання Програми соціально-економічного розвитку Рівненської 

міської територіальної громади службою у справах дітей виконавчого комітету Рівненської 

міської ради проводилась робота щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, 

запобігання дитячої бездоглядності і безпритульності. 

Станом на 31.12.2022 у відділі правового та соціального захисту дітей на обліку дітей, 

які перебувають в складних життєвих обставинах, перебувало 36 дітей, з них 34 дитини у 

зв’язку із проживанням в сім’ях, де батьки або особи, що їх замінюють ухиляються від 

виконання батьківських обов’язків. З метою подолання їх складних життєвих обставин 

працівниками служби проводилася профілактична, роз’яснювальна робота з дітьми, які 

перебувають на обліку та їхніми батьками. 

Найбільш ефективними заходами попередження дитячої бездоглядності, профілактики 

негативних проявів в дитячому середовищі є проведення профілактичних рейдів, 

інспектування сімей і проведення профілактичної роботи з дітьми, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, проведення індивідуально-профілактичних бесід з батьками та вжиття 

відповідних заходів щодо надання різних видів допомог сім’ям та безпосередньо дітям. 

Для своєчасного виявлення неблагополучних сімей та дітей, які схильні до 

бродяжництва, жебракування, інших негативних проявів впроваджено систематичне 

проведення службою у справах дітей спільно з сектором ювенальної превенції Рівненського 

міського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області рейдів «Діти вулиці», «Вокзал», 

«Базар» та інші профілактичні заходи. За вказаний період проведено: 
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– 30 рейдів «Дитина в родині». Обстежено матеріально-побутові умови проживання 60 

сімей. Виявлено 2 дітей, які перебували в складних життєвих обставинах. Діти влаштовані до 

КЗ «Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Рівненської обласної ради. 

– 26 профілактичних рейдів «Базар», «Вокзал», «Діти вулиці». Під час проведення рейдів 

проведено бесіди 8 особами щодо недопущення втягнення дітей до жебракування. 

З метою систематичного контролю за вихованням та утриманням дітей в сім’ях, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, проводилися обстеження їх матеріально 

побутових умов проживання. Так, у звітному періоді спеціалістами служби проведено 191 

обстеження умов проживання сімей, в яких виховуються діти. Сім’ям надані необхідні 

консультації, допомога та в разі потреби соціальний супровід. Спільно з РМЦСС проведено 

обстеження матеріально-побутових умов проживання 30 сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах. З батьками проведено роботу щодо виконання ними батьківських 

обов’язків по відношенню до дітей.  

У звітному періоді службою у справах дітей розглянуто 90 листів навчальних закладів 

м. Рівного щодо неповнолітніх. Батькам роз’яснено обов’язки щодо здобуття дітьми повної 

загальної середньої освіти та організації їх подальшої зайнятості. Надано 64 погодження 

служби на відрахування неповнолітніх з навчальних закладів у зв’язку з переводом на 

навчання до іншого навчального закладу.  

До Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області підготовлено та направлено 

матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності 13 батьків за ст. 184 КУпАП 

щодо ухилення від створення належних умов навчання, виховання та розвитку дітей. 

До Рівненського міського суду направлено 3 позовних заяви про позбавлення 

батьківських прав та 2 позовні заяви про відібрання дітей без позбавлення батьків батьківських 

прав. 

Службою у справах дітей забезпечується розгляд звернень громадян про надання 

дозволу органу опіки та піклування на вчинення правочинів щодо майна і житла дітей. За 

звітний період підготовлено 195 розпоряджень міського голови щодо надання згоди органу 

опіки та піклування на відчуження майна та житла право власності або право користування 

яким, належить дітям. Підготовлено 5 розпоряджень міського голови про призначення опіки 

над майном дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

В службі у справах дітей ведеться електронна версія персоніфікованого обліку 

нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, згідно з п. 61 

Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав 

дитини, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866. Станом 

на 31.12.2022 на обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, служби у 

справах дітей перебувала 221 дитина. Право власності на житло мають 66 дітей, право 

користування – 148 дітей, 7 дітей даної категорії не забезпечені житлом. 

Працівниками служби проводиться робота з забезпечення своєчасного взяття дітей 

зазначеної категорії на квартирний облік. За звітний період на квартирний облік поставлено – 

10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Станом на 31.12.2022 на 

квартобліку перебувало 39 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком 

від 16 до 18 років. 

У 2022 році служба у справах дітей здійснювала заходи за Міською програмою соціально-

правового захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2020–2022 роки. На 

реалізацію програми у 2022 році заплановано 200,0 тис. грн. У І-му півріччі 2022 року на 

проведення заходів з нагоди відзначення Міжнародного Дня захисту дітей використано 

10,0 тис. грн. У ІІ-му півріччі кошти на проведення заходів не витрачалися. 

Також у 2022 році використано кошти в розмірі 100,0 тис. грн для виплати одноразової 

безповоротної матеріальної допомоги для прийомних сімей та дитячих будинків сімейного 

типу.  

У 2022 році кошти з місцевого бюджету на придбання житла для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа не виділялись. 
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3.5. Фізична культура і спорт 

Протягом 2022 року робота галузі «Фізична культура і спорт» в Рівненській міській 

територіальній громаді відбувалася в суворих умовах карантинних обмежувальних заходів, 

введених Кабінетом Міністрів України, з метою недопущення розповсюдження гострих 

респіраторних вірусних інфекцій, зокрема COVID-19 та воєнного стану внаслідок військової 

агресії російської федерації проти України. 

Рішенням Рівненської міської ради від 18.11.2021 № 1622 затверджено Програму 

розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській міській територіальній громаді на 2022–

2024 роки. В ході реалізації цієї Програми забезпечено наступне: 

– проведення спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту відповідно до календаря фізкультурно-спортивних заходів 

відділу фізичної культури і спорту. Всього протягом 2022 року проведено 37 спортивно-

масових заходів з олімпійських видів спорту та 19 з неолімпійських видів спорту (в тому числі 

участь спортсменів і команд у змаганнях обласного та Всеукраїнського рівнів);  

– забезпечено утримання комунального закладу «Рівненський міський центр фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської міської ради, фахівцями якого організовано 

в Рівненській міській територіальній громаді 34 фізкультурно-оздоровчих заходів та 

забезпечено утримання спортивних майданчиків за місцем проживання та в місцях 

відпочинку; 

– забезпечено виплату стипендій міського голови 10 спортсменам та 10 тренерам міста 

Рівного з олімпійських видів спорту (в тому числі 2 спортсменам з інвалідністю і 2 тренерам, 

що працюють зі спортсменами з інвалідністю) та 5 тренерам і 5 спортсменам з не олімпійських 

видів спорту (в тому числі 1 спортсмену з інвалідністю і 1 тренеру, що працює зі спортсменами 

з інвалідністю) розміром 50 % мінімальної заробітної плати; 

– забезпечено утримання комунального закладу «Рівненський міський спортивно-

технічний клуб» Рівненської міської ради; 

– забезпечено виплату одноразових грошових винагород спортсменам і тренерам за 

виступи на міжнародних змаганнях. 

Всього Програму протягом 2022 року з місцевого бюджету профінансовано на 

8 510,5 тис. грн. 

3.6. Соціальний захист та соціальне забезпечення  

Для виконання покладених завдань в структурі Департаменту соціального захисту 

створено 3 управління: управління державних соціальних програм, управління соціальних 

гарантій та розвитку соціальної сфери, управління соціальних виплат та персоніфікованого 

обліку. 

Враховуючи потреби сьогодення, з 01.12.2022 в структурі Департаменту створені відділ 

з питань соціального захисту Захисників і Захисниць України та членів їх сімей, а також відділ 

по роботі з внутрішньо переміщеними особами та відділ по зв’язкам з громадськістю, 

інформаційний центр. 

В підпорядкуванні Департаменту функціонують Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного, Рівненський міський центр 

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

«Крок», комунальний заклад «Будинок ветеранів» Рівненської міської ради та, починаючи з 

01.01.2022, Рівненський міський центр соціальних служб.  

На обліку в Департаменті перебуває 13,4 тис. осіб з інвалідністю, з яких 1,1 тис. дітей з 

інвалідністю; 5,9 тис. ветеранів війни, серед яких 3,4 тис. Захисників і Захисниць України; 

3,9 тис. осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС; 20,1 тис. внутрішньо переміщених осіб. 

Департамент впродовж року забезпечив надання житлових субсидій 18,3 тис. її 

одержувачів та пільг 9,2 тис. пільговиків, а також виплату 23,7 тис. осіб різних видів 

державних соціальних допомог і компенсацій, серед яких 14,6 тис. отримувачів допомог 

сім’ям з дітьми та 9,1 тис. внутрішньо переміщених осіб. 
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З початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України 

22 724 громадянам видано довідки внутрішньо переміщених осіб.  

Для зручності мешканців громади у Департаменті з серпня 2022 року розпочато прийом 

відвідувачів за допомогою системи управління електронною чергою, яка регулює потік 

відвідувачів, завантаженість працівників департаменту, контролювати час очікування та час 

обслуговування відвідувачів. Техніку та програмне забезпечення для реалізації цього проекту 

місто отримало безкоштовно в рамках проекту «Посилення стійкості громад у регіонах 

України», що реалізовується ПРООН за фінансової підтримки уряду Великої Британії. 

З метою покращення сервісу в обслуговуванні мешканців громади, які звертаються до 

Департаменту, створено колл-центр. Працює багатоканальний номер телефону 

+38 067 110 05 23, зателефонувавши на який можна отримати інформацію щодо усіх послуг, 

які надає Департамент. Оператори колл-центру працюють з понеділка до четверга з 8 до 17 

години, у п’ятницю з 8 до 16 години. 

За 2022 рік фактичні видатки бюджету Рівненської міської територіальної громади були 

спрямовані наступним чином. 

Видатки на реалізацію заходів щодо соціального захисту і соціального забезпечення 

склали 74 347,9 тис. грн, з них:  

Видатки в межах реалізації Комплексної міської соціальної програми «Турбота» на 

2021–2023 роки, становлять – 41 270,3 тис. грн, а саме: 

І. 22 206,5 тис. грн – кошти на безпосередню реалізацію програми «Турбота», за рахунок 

яких профінансовано: 

1. 903,9 тис. грн – на надання фінансової підтримки на реалізацію проектів, які 

відповідають напрямкам і завданням, які визначено як пріоритетні для міста Рівного, та для 

здійснення статутних завдань (згідно із статтею 20 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» та статтею 13 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні»). 

2. 534,7 тис. грн – на відшкодування витрат за проведення передплати газети «Сім днів» 

для 2 528 соціально активних та соціально вразливих категорій рівнян з числа осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та за виготовлення 3 випусків 

листка вкладки до тижневика «Сім днів» – «Турбота – інформаційно-громадський вісник». 

3. 1 833,3 тис. грн – на надання грошової допомоги окремим категоріям громадян, а саме: 

4 638 мешканцям громади з числа вразливих верств населення на лікування, на загальну суму 

1 499,9 тис. грн, 69 внутрішньо переміщеним особам, які опинились в складних життєвих 

обставинах на суму 333,4 тис. грн; 

4. 3 588,1 тис. грн на надання допомоги на поховання, а саме: 113 загиблих (зниклих 

безвісти), померлих Захисників і Захисниць України, на загальну суму 2 795,0 тис. грн, 45 

внутрішньо переміщених осіб, на загальну суму 346,1 тис. грн, 100 незастрахованих осіб, на 

загальну суму 447,0 тис. грн. 

5. 11 273,1 тис. грн – на заходи соціального захисту Захисників та Захисниць України і 

членів їх сімей, ветеранів-добровольців, громадян, які уклали контракт на проходження 

військової служби, військовослужбовців, які отримали поранення під час захисту 

незалежності та суверенітету України (401 особа) та членів сімей (діти, вдови, батьки, матері) 

загиблих (зниклих безвісти та померлих) Захисників та Захисниць України та Героїв Небесної 

Сотні (171 родина) 

6. 2 736,4 тис. грн – на здійснення різних видів цільових (щомісячних, щоквартальних, 

щорічних, одноразових) соціальних виплат,  на надання матеріальної допомоги та відзначення 

1 706 громадян з числа реабілітованих, ветеранів війни та членів сімей загиблих ветеранів 

війни, учасників бойових дій в Афганістані та членів сімей учасників бойових дій в 

Афганістані, які загинули в Афганістані, Почесним громадянам міста Рівного та вдовам 

(вдівцям) таких осіб, осіб і дітей з інвалідністю, громадян, постраждалих від наслідків аварії 

на ЧАЕС та громадян похилого віку і довгожителів. 

7. 1 337,0 тис. грн – на підтримку 3 973 громадян, які отримують соціальні послуги в 

підпорядкованих Департаменту установах (Рівненський міський центр комплексної 
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реабілітації осіб та дітей з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату «Крок», 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного). 

ІІ. 12 952,5 тис. грн – кошти на забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення (кошти загального фонду – 12 822,5 тис. грн 

та кошти спеціального фонду – 130,0 тис. грн), з них: 

1. 10 570,9 тис. грн – на забезпечення функціонування Рівненського міського центру 

комплексної реабілітації осіб та дітей з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату 

«Крок» (кошти загального фонду – 10 440,9 тис. грн та кошти спеціального фонду – 

130,0 тис. грн);  

2. 2 381,6 тис. грн – на забезпечення функціонування комунального закладу «Будинок 

ветеранів» Рівненської міської ради». 

ІІІ. 3 599,0 тис. грн – кошти на проведення компенсаційних виплат: 

1. 3 599,0 тис. грн – на проведення виплат компенсацій за догляд 181 фізичним особам, 

які надають соціальні послуги з догляду відповідно до Закону України «Про соціальні 

послуги» без здійснення підприємницької діяльності. 

ІV. 458,3 тис. грн – кошти на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати 

послуг зв’язку: 

1. 458,3 тис. грн – здійснено відшкодування витрат Рівненській філії Публічного 

акціонерного товариства «Укртелеком» за надання пільг з оплати послуг зв’язку окремим 

категоріям громадян міста Рівного, що включені до ЄДАРП та мають право на таку пільгу, за 

умови укладання договору, в межах коштів, закладених у бюджеті на відповідний рік.   

V. 694,9 тис. грн – кошти Виконавчого комітету: 

1. 12,4 тис. грн на надання матеріальної допомоги в розмірі 10,0 тис. грн, визначеному 

розпорядженням міського голови члена родини особи, який загинув, захищаючи незалежність, 

цілісність і суверенітет України в період дії в Україні воєнного стану, введеного Указом 

Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», до 

дня смерті був зареєстрований або фактично проживав на території Рівненської міської 

територіальної громади чи похований на території Рівненської міської територіальної 

громади; 

2. 682,5 тис. грн на здійснення відшкодування фактично понесених Комунальним 

підприємством «Спецкомбінат – ритуальна служба» витрат, пов’язаних із похованням 56 осіб, 

які загинули, захищаючи незалежність, цілісність і суверенітет України в період дії в Україні 

воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні». 

VІ. 200,0 тис. грн – кошти субвенції місцевого бюджету обласному бюджету:  

1. 200,0 тис. грн на організацію надання громадянам, які опинились в складних життєвих 

обставинах, соціальних послуг в КЗ «Рівненський обласний центр надання соціальних послуг» 

Рівненської обласної ради. 

VІI. 159,1 тис. грн кошти резервного фонду місцевого бюджету: 

1. 159,1 тис. грн на відшкодування витрат, пов’язаних із наданням з 50 % знижкою з 

оплати 7 070 послуг харчування внутрішньо переміщених осіб, що надаються фізичними 

особами-підприємцями в соціальних столових, розташованих в приміщеннях Рівненської НВК 

№ 2 «Школа-ліцей» та ЗОШ № 1 ім. В. Короленка (визначених управлінням освіти 

виконавчого комітету Рівненської міської ради) згідно з Порядком організації надання послуг 

з харчування внутрішньо переміщених осіб, затвердженим рішення виконавчого комітету 

Рівненської міської ради від 17.05.2022 № 58. 

VІІІ. 1 000,0 тис. грн – кошти на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на залізничному транспорті (0813035): 

1. На виконання пункту 4.5 «Проводити компенсаційні виплати Виробничо-

структурному підрозділу «Рівненська дирекція залізничних перевезень» Регіональної філії 

«Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» за надані пільги на проїзд в залізничному 

транспорті приміського сполучення окремим категоріям громадян міста Рівного, які мають 

право на пільговий проїзд згідно з чинним законодавством (зазначені в пункті 5 статті 102 
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Бюджетного кодексу України в редакції станом на 01.01.2016), а також пенсіонерам за віком 

та особам і дітям з інвалідністю, відповідно до укладеного договору, в межах коштів, 

закладених у бюджеті на відповідний рік» – 1 000,0 тис. грн. 

Крім того, 33 077,6 тис. грн спрямовано на забезпечення діяльності: 

– Рівненського міського центру комплексної реабілітації осіб та дітей з інвалідністю з 

порушенням опорно-рухового апарату «Крок» спрямовано кошти резервного фонду – 

82,5 тис. грн на придбання паливно-мастильних матеріалів. 

– Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

м. Рівного (вул. Дубенська, 27/29) спрямовано 30 999,9 тис. грн (26 549,9 тис. грн – кошти 

загального фонду – на безпосереднє забезпечення функціонування та 4 450,0 тис. грн – кошти 

резервного фонду, з них: 3 762,0 тис. грн – кошти загального фонду, за рахунок яких: на суму 

3 000,0 тис. грн придбано 6 884 продуктових пакетів та для забезпечення діяльності 

стаціонарного пункту обігріву та «Пунктів Незламності» на суму 762,0 тис. грн придбано 

товарно-матеріальні цінності, предмети і матеріалів, обладнання, а саме: продукти 

харчування, одноразовий посуд, ліхтарі, серветки, паливно мастильні матеріали тощо, та 

688,0 тис. грн – кошти спеціального фонду, за рахунок яких придбано: генератор, нагрівачі 

повітря, зарядні станції.  

– Рівненського міського центру соціальних служб (вул. Шевченка, 45) спрямовано 

1 995,2 тис. грн (кошти загального фонду) – на безпосереднє забезпечення функціонування. 

На виконання Програми підтримки організації громадських робіт, спрямованих на 

соціальний розвиток в інтересах Рівненської міської територіальної громади на 2021–2024 

роки, затвердженої рішенням Рівненської міської ради від 11.03.2021 № 138, на оплату 

громадських робіт по забезпеченню супроводу незрячих громадян спрямовано 188,5 тис. грн.  

Фактичні видатки бюджету Рівненської міської територіальної громади, спрямовані на 

реалізацію заходів щодо відпочинку та оздоровлення дітей склали 1 610,1 тис. грн. 

Впродовж 2022 року в рамках реалізації Міської програми відпочинку та оздоровлення 

дітей на 2018–2022 роки 69 дітей з інвалідністю, які мають особливі фізичні та психічні 

потреби та не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, 

потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов для оздоровлення в 

супроводі одного з батьків (усиновителів, опікунів, піклувальників), забезпечено послугами 

оздоровлення, вартість якого склала 1 610,1 тис. грн. 

На виконання Програми підтримки сім’ї, демографічного розвитку, рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків Рівненської міської територіальної громади на 2022–2026 

роки кошти бюджету Рівненської міської територіальної громади не передбачені. 

Розроблення та прийняття Програми зумовлено необхідністю впровадження на 

регіональному рівні комплексних заходів щодо реалізації державної політики з питань 

забезпечення всебічного розвитку сім'ї, рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 

створення комплексної системи реагування на випадки дискримінації за ознакою статі, 

дискримінації більше ніж за однією ознакою і запобігти такій дискримінації. 

Протягом 2022 року учасниками Програми забезпечувались виконання заходів 

Програми відповідно до напряму діяльності, завдань та заходів цієї Програми. 

З метою пропагування сімейних цінностей, формування свідомого та відповідального 

ставлення до батьківства, повноцінного виховання та розвитку дітей, фахівцями із соціальної 

роботи Рівненського міського центру соціальних служб проводяться інформаційно-

просвітницькі заходи спрямовані на популяризацію сімейних цінностей та привернення уваги 

громадян до питань сім’ї, якими охоплюються мешканці громади, а також на забезпечення 

гендерної рівності в усіх сферах життєдіяльності суспільства в громаді. 

В 2022 році право на користування пільгами отримали 233 багатодітні сім’ї та 619 дітей 

з багатодітних сімей. Станом на 01.01.2023 на обліку перебуває 2 810 багатодітних сімей та 

9 235 дітей з багатодітних сімей. 700 багатодітних сімей скористались 50 % пільгами з оплати 

житлово-комунальних послуг. Протягом 2022 року 5 багатодітним матерям Рівненської 

міської територіальної громади, яким за материнську самовідданість, народження і зразкове 

виховання дітей, згідно Указу Президента України присвоєно почесне звання «Мати-героїня», 
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на урочистому вітанні вручені державні нагороди та подарунки. Опрацьовані документи 8 

матерів для подальшого розгляду щодо присвоєння почесне звання «Мати-героїня». 

На виконання Програми запобігання та протидії домашньому насильству, насильству 

за ознакою статі та торгівлі людьми в Рівненській міській територіальній громаді на 2022–

2026 роки, затверджені кошти в сумі 155,9 тис. грн.  

Оскільки проведення ряду заходів змінено, перенесено або скасовано через обставини та 

обмеження, які діють у зв’язку з воєнним станом на території України, а також відсутності 

бажаючих на забезпечення діяльності спеціалізованої служби первинного соціально-

психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та / або 

насильства за ознакою статі, кошти на фінансування відповідних заходів програми не 

використані. 

Завдання та заходи Програми запобігання та протидії домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі та торгівлі людьми в Рівненській міській територіальній громаді 

виконуються усіма учасниками Програми в межах їх повноважень. 

На постійній основі здійснюється забезпечення координації та ефективної взаємодії 

спеціально уповноважених органів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству, інших органів та установ, які виконують функції, пов’язані з 

проведенням заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. 

В м. Рівному протягом 2022 року зафіксовано 1 370 звернень про домашнє насильство, з 

них підтверджено 855 випадків. На осіб, які вчинили домашнє насильство складаються 

адміністративні протоколи, виносяться термінові заборонні приписи, порушуються 

кримінальні провадження, видаються обмежувальні приписи. 

Безпосередньо до Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради надійшло 

5 звернень (повідомлень) про вчинення домашнього насильства різного характеру. Звернення 

опрацьовані та відповідними службами проведений ряд заходів для подолання відвідних 

наслідків.  

З метою недопущення застосування для кінцевих споживачів комунальних послуг 

(населення) тарифів на послуги з постачання теплової енергії, встановлених уповноваженими 

органами, розмір яких перевищуватиме розмір тарифів на вказані комунальні послуги, 

прийнята Програма відшкодування різниці між тарифами на послуги з постачання теплової 

енергії для потреб населення, встановленими уповноваженими органами, на 2021–2022 роки, 

яка затверджена рішенням Рівненської міської ради від 09.12.2021 № 1699 (із змінами і 

доповненнями). 

Заходи Програми виконано повністю, зокрема щодо компенсації 

ТОВ «Рівнетеплоенерго», ПрАТ «ЕСКО-Рівне», КП «Квасилівтеплоенерго» Рівненської 

міської ради з бюджету Рівненської міської територіальної громади різниці між 

встановленими економічно обґрунтованими тарифами на послуги з постачання теплової 

енергії для потреб населення та визначеними до застосування тарифами на загальну суму 

217 036,4 тис. грн, з них:  

– ТОВ «Рівнетеплоенерго» – 212 364,4 тис. грн, з яких сплачено: АТ «Оператор 

газорозподільної системи Рівнегаз» 65 445,6 тис. грн, ТОВ ГК «Нафтогаз Трейдинг» 

146 918,8 тис. грн; 

– КП «Квасилівтеплоенерго» Рівненської міської ради – 4 550,3 тис. грн, з яких 

сплачено: АТ «Оператор газорозподільної системи Рівнегаз» – 331,0 тис. грн, 

ТОВ ГК «Нафтогаз Трейдинг» – 4 219,3 тис. грн. 

– ПрАТ «ЕСКО-Рівне» – 121,8 тис. грн, з яких сплачено ТОВ ГК «Нафтогаз Трейдинг» – 

121,8 тис. грн. 

Всього по програмі з бюджету Рівненської міської територіальної громади 

АТ «Оператор газорозподільної системи Рівнегаз» сплачено 65 776,6 тис. грн, 

ТОВ ГК «Нафтогаз Трейдинг» – 151 259,8 тис. грн. 

Фінансова підтримка населення, яке отримує послуги з постачання теплової енергії, 

надавачами яких є ТОВ «Рівнетеплоенерго», КП «Квасилівтеплоенерго» Рівненської міської 
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ради, ПрАТ «ЕСКО-Рівне» через компенсовану різницю між тарифами для населення, в 

рамках Програми, склала: 

– ТОВ «Рівнетеплоенерго»: 812,29 грн / Гкал (з ПДВ) з 01.11.2021 (29,8 % від загальної 

вартості); 891,77 грн / Гкал (з ПДВ) з 01.01.2022 (31,8 % від загальної вартості); 

– КП «Квасилівтеплоенерго» Рівненської міської ради: 590,90 грн / Гкал (з ПДВ) з 

01.10.2021 (23,6 % від загальної вартості); 704,83 грн / Гкал (з ПДВ) з 01.01.2022 (26,9 % від 

загальної вартості); 

– ПрАТ «ЕСКО-Рівне»: 606,79 грн / Гкал (з ПДВ) з 01.10.2021 (23,1 % від загальної 

вартості); 650,41 грн / Гкал (з ПДВ) з 01.01.2022 (24,4 % від загальної вартості). 

3.7. Ринок праці та зайнятість населення 

В Рівненському міському центрі зайнятості протягом 2022 року перебувало на обліку 

6 303 безробітні особи, що на 1 773 особи менше у порівнянні з відповідним періодом 2021 

року. 

Станом на 01.01.2023 зареєстровано 1 053 безробітні особи, що на 1 165 осіб менше у 

порівнянні з відповідною датою 2022 року. 

Кількість актуальних вакансій станом на 01.01.2023 становила 303 одиниці (на 

01.01.2022 – 532 одиниці). Загальна кількість вакансій у звітному періоді з початку року 

складала 3 960 одиниць (за відповідний період 2021 року – 6 558). Кількість укомплектованих 

вакансій – 1 983 (проти 2 647 вакансії у 2021 році). Рівень забезпечення роботодавців робочою 

силою становить 66 % (у 2021 році станом на відповідну дату 60,8 %).  

Якщо характеризувати основні тенденції, які відбуваються на ринку праці міста Рівного, 

то можна виділити наступні ознаки: зменшення попиту на робочу силу, зменшення кількості 

зареєстрованих вакансій в центрі зайнятості, підбір та прийом персоналу призупинений через 

воєнний стан, зниження активності пошукачів роботи.  

Рівненський міський центр зайнятості щоденно надає безробітним та незайнятим 

громадянам інформаційні та профорієнтаційні послуги, фахівцями міського центру зайнятості 

проводяться різноманітні групові і масові заходи. Так, впродовж січня-грудня 2022 року 

проведено 111 інформаційних семінари із загальних питань зайнятості для 1 596 осіб, 6 

семінарів «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес» за участю 55 осіб, 97 тренінгів 

«Техніка пошуку роботи, Підготовка резюме» за участю 1 010 безробітних, 6 тренінгів 

«Побудова кар’єри та професійний розвиток» за участю 178 осіб та інші. 

У 2022 році поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, впровадження карантинних заходів та введення 

воєнного стану на території України вплинули на кількість проведення інформаційних та 

профорієнтаційних послуг, різноманітних групових і масових заходів. 

З метою популяризації актуальних робітничих професій фахівцями міського центру 

зайнятості протягом звітного періоду організовано презентації послуг та професій Центру 

профтехосвіти служби зайнятості, на яких демонструють перспективні напрями професійної 

підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації. За 2022 рік таких презентацій послуг з 

професійного навчання у тому числі послуг ЦПТО проведено 23 за участю понад 290 осіб. 

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. В 2022 році проведено 111 

інформаційних семінарів із загальних питань зайнятості з фактичною кількістю 1 596 осіб.  

В рамках Дня відкритих дверей організовано та проведено семінари для роботодавців. Їх 

кількість за січень-грудень 2022 року склала 18 семінарів за участю 289 учасників. 

З метою оперативного укомплектування вакансій, які заявляють роботодавці, 

Рівненським міським центром зайнятості постійно організовувалися міні-ярмарок вакансій. 

Так, протягом 2022 року проведено 9 міні-ярмарок за участю 159 осіб та одну презентацію 

роботодавця за участю 25 осіб, з числа тих, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості. 
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Представники роботодавця інформували шукачів роботи про вакансії, які є на даний час та на 

перспективу, про умови та оплату праці.  

Всього профорієнтаційними послугами з початку 2022 року охоплено 4 705 безробітних 

осіб, яким надано 9 639 послуг. Рівень охоплення профорієнтаційними послугами безробітних 

складає 74,6 %. 

Рівень охоплення активними формами безробітних складає 1 888 осіб або 30 % від 

зареєстрованих безробітних. 

Завдяки тісній співпраці Рівненського міського центру зайнятості з місцевими органами 

державної влади та роботодавцями за січень-грудень 2022 року за направленнями на вільні та 

новостворені місця працевлаштовані 1 788 осіб, в тому числі 1 127 зареєстрованих 

безробітних. Кількість осіб, забезпечених роботою за 2022 рік становить 2 421 особа. Всього, 

заходами активної політики зайнятості охоплено 1 868 безробітних осіб або 29,6 % від 

зареєстрованих безробітних. 

Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня громадян, що 

шукають роботу, вимогам роботодавців, з урахуванням вимог ринку праці, перспектив 

розвитку міста Рівного, служба зайнятості організовує професійне навчання, перенавчання та 

підвищення кваліфікації  безробітних. Всього з початку 2022 року навчанням, перенавчанням 

та підвищенням кваліфікації охоплено 644 безробітних осіб.  

Всього з початку року, станом на 01.01.2023 на замовлення роботодавців за професіями 

та спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці, направлено на навчання та 

стажування 551 безробітна особа. Направлено на проходження стажування безпосередньо на 

робочих місцях у роботодавців 131 особа. Проходження стажування передбачає навчання 

претендентів на заповнення вакантних посад безпосередньо на робочому місці під 

керівництвом відповідальної особи після теоретичної підготовки або одночасно з нею 

практичного оволодіння спеціальністю, адаптації до об’єктів обслуговування та керування, 

набуття навичок швидкого орієнтування на робочому місці та інших прийомів роботи. Під 

замовлення роботодавців навчалися 420 осіб.  

Протягом січня-грудня 2022 року у Рівненському міському центрі зайнятості одна особа 

віком старше 45 років отримала ваучер для підтримання конкурентоспроможності шляхом 

перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для 

пріоритетних видів економічної діяльності.  

У звітному періоді прийнято рішення по 93 працевлаштованим безробітним на нові 

робочі місця, за яких роботодавцю компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Із 9 працевлаштованих громадян, які 

недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, на нові робочі місця із здійсненням 

компенсації витрат роботодавцю у тому числі 4 безробітних, які мають на утриманні дитину 

віком до 6 років, одній особі, які виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років, 

5 безробітних осіб, яким до настання права на пенсію. Окрім того, працевлаштовано 84 

безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності із здійсненням 

компенсації єдиного внеску роботодавцям.  

У 2022 році одноразову виплату допомоги по безробіттю для започаткування власної 

справи після закінчення курсів «Підприємець-початківець» безробітні особи не отримували.  

З початку 2022 року направлено на оплачувані громадські та інші роботи тимчасового 

характеру 117 безробітних осіб. Рівненським міським центром зайнятості за 12 місяців 2022 

року на організацію громадських робіт та фінансування їх організації укладено 4 договори, 

брали участь у громадських роботах 97 безробітних осіб. Безробітні громадяни, які залучені 

до громадських робіт інформували населення стосовно порядку отримання житлових 

субсидій, супроводжували інвалідів із вадами зору. Безробітні працювали на тимчасово 

створених робочих місцях продавцями-консультантами, менеджерами, виробниками 

харчових напівфабрикатів та інше. 

Постійно в місцевих засобах масової інформації висвітлюються питання зайнятості та 

професійної орієнтації населення, ринку праці і діяльності державної служби зайнятості. На 

веб-сайті обласного центру зайнятості щотижня подається інформація про оперативні вакансії 
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у м. Рівному та районах області, у тому числі для молоді та осіб з інвалідністю. Переглянути 

вакансії можна на сторінках Facebook Рівненського міського центру зайнятості, Рівненського 

обласного центру зайнятості. На сторінці Рівненського міського центру зайнятості у мережі 

Facebook систематично розміщуються повідомлення про інформаційні заходи, які 

проводяться Рівненським міським центром зайнятості спільно з соціальними партнерами, 

громадськими організаціями з питань надання соціального захисту у разі настання безробіття, 

легалізації зайнятості, роз’яснення чинного законодавства.  

4. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

4.1. Екологія та охорона навколишнього природного середовища 

Одними із основних цілей та пріоритетів розвитку у галузі охорони навколишнього 

природного середовища є: 

– відновлення гідрологічного режиму та зменшення забруднення водних об’єктів міста, 

будівництво каналізаційних мереж, реконструкція міських очисних споруд; 

– збільшення площі зелених насаджень, належне утримання та розвиток об’єктів 

природно-заповідного фонду; 

– підвищення рівня екологічної освіти і виховання населення. 

Рішенням Рівненської міської ради від 11.02.2021 затверджено Програму розчищення і 

впорядкування малих річок та охорони підземних вод від забруднення на 2020-2025 роки. 

Головною метою Програми є відновлення екологічного потенціалу річки Устя, забезпечення 

стабільності гідроекосистеми та підтримання рекреаційної привабливості водних об’єктів 

міста Рівного. За інформацією Комунального шляхово-експлуатаційного управління 

автомобільних доріг у 2022 році здійснено роботи на виконання п.2.1.11 «Розчищення 

водовідвідного колектора в районі меморіалу Слави в межах міста Рівного» Програми. З 

бюджету Рівненської міської територіальної громади освоєно 800,0 тис. грн. 

Одним із джерел фінансування робіт, спрямованих на вирішення актуальних екологічних 

проблем м. Рівного та пріоритетних завдань в галузі охорони довкілля, є спеціальний фонд 

бюджету Рівненської міської територіальної громади – фонд охорони навколишнього 

природного середовища. Департамент економічного розвитку Рівненської міської ради – 

головний розпорядник коштів Фонду, відповідальний за їх цільове використання відповідно 

до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження видів 

діяльності, що належать до природоохоронних заходів». У 2022 році фінансування 

природоохоронних заходів з фонду охорони навколишнього природного середовища 

Рівненської міської територіальної громади не проводилось через встановлені обмеження на 

здійснення видатків з місцевих бюджетів відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2022 № 590 

«Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в 

особливому режимі в умовах воєнного стану».  

На виконання статті 19 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» відділ захисту довкілля Департаменту економічного розвитку Рівненської 

міської ради забезпечує систематичне та оперативне інформування населення, підприємств, 

установ, організацій про стан навколишнього природного середовища та сприяє екологічній 

освіті та екологічному вихованню громадян. 

На офіційному сайті Департаменту економічного розвитку у розділі «Довкілля» 

щомісячно публікується інформація Рівненського обласного центру з гідрометеорології про 

гідрометеорологічні умови та стан забруднення природного середовища на території міста 

Рівного та Рівненської області.  

На виконання статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» на сайтах 

Департаменту та Рівненської міської ради оприлюднюються повідомлення суб’єктів 

господарювання щодо їх наміру отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами, розташованими та території Рівненської 

міської територіальної громади. 
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Для забезпечення оповіщення населення щодо правильного поводження з небезпечними 

рослинами, на сайті Департаменту розміщено інформацію щодо методів локалізації та 

знищення популяції борщівника Сосновського. Крім того, у Рівненській міській 

територіальній громаді розроблений механізм реагування відповідних служб на звернення 

громадян щодо виявлення земельних ділянок, заражених борщівником Сосновського та 

амброзією полинолистою, про що видано розпорядження міського голови від 17.06.2022 

№ 516-р «Про вжиття заходів боротьби з небезпечними рослинами (борщівником 

Сосновського та амброзією полинолистою)».  

З метою систематизації, узагальнення та аналізу інформації про сучасний стан 

навколишнього природного середовища та забезпечення вільного доступу до неї широких 

верств населення спеціалістами відділу захисту довкілля розроблено Екологічний паспорт 

міста Рівного та селища міського типу Квасилів за 2020-2021 роки, який схвалений рішенням 

виконавчого комітету Рівненської міської ради від 21.12.2022 № 176. 

В рамках проєкту «Підвищення стійкості населення до забруднювачів атмосферного 

повітря в Україні», який реалізується Програмою розвитку ООН (ПРООН) через Polish 

Challenge Fund за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща, 

громадською організацією «SaveDnipro» розроблено інформер стану довкілля. Команда 

«SaveDnipro» створила найбільший в Україні екологічний чат-бот і карту SaveEcoBot та 

розвивають власну мережу станцій громадського моніторингу якості повітря. Інформер стану 

довкілля – це віджет для будь-якого сайту, за допомогою якого можна отримати інформацію 

щодо стану атмосферного повітря та інших показників у режимі реального часу. Інформація 

для відображення у інформері надходить з найбільшого в Україні еко-боту SaveEcoBot. 

На офіційному сайті Департаменту економічного розвитку Рівненської міської ради 

https://economy.rv.ua/ розміщено інформер стану довкілля міста Рівного. За допомогою цього 

інструменту також можна повідомити компетентні органи про порушення природоохоронного 

законодавства та воєнні злочини проти довкілля. 

5. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЖИТЕЛІВ ГРОМАДИ. ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

НАСЕЛЕННЯ 

5.1. Безпека життєдіяльності жителів громади 

На території Рівненської міської територіальної громади функціонує комплексна 

система відеоспостереження та відеоаналітики, розпорядником якої є Департамент 

муніципальної варти (далі – Департамент). 

Відповідно до Програми «Безпечне місто Рівне» на 2020–2023 роки (рішення 

Рівненської міської ради від 19.03.2020 № 7378 зі змінами) у листопаді 2021 року 

Департаментом проведено тендер на побудову нової комплексної системи 

відеоспостереження та відеоаналітики у Рівненській міській територіальній громаді та 

укладено Договір від 24.12.2021 № 33 з ТОВ «Інженіринг-Аналітика». 

У грудні 2021 року встановлено І чергу (кошторисною вартістю 7 449,6 тис. грн) камер 

відеоспостереження, яка включає 66 камер. У 2022 році здійснено будівництво II черги 

комплексної системи відеоспостереження та відеоаналітики (кошторисною вартістю 

7 374,6 тис. грн) та відповідно встановлено 138 камер відеоспостереження. 

Після проведення коригування проектно-кошторисної документації на обʼєкт «Нове 

будівництво комплексної системи відеоспостереження та відеоаналітики у Рівненській міській 

територіальній громаді» відповідно до Договору № 61 від 09.12.2022, між Департаментом та 

ТОВ «Інженіринг-Аналітика» проведено часткове будівництво III черги по обʼєкту «Нове 

будівництво комплексної системи відеоспостереження та відеоаналітики у Рівненській міській 

територіальній громаді» (кошторисною вартістю 11 945,6 тис. грн.) У результаті якого 

додатково встановлено ще 202 камери відеоспостереження. На даний час тривають 

пусконалагоджувальні роботи. 

Встановлене програмне забезпечення дозволяє здійснювати нагляд за територією в 

режимі «on-line», перегляд відеозаписів, пошуку автомобілів за державними номерними 

https://economy.rv.ua/wp-content/uploads/2022/07/rozporyadzhennya-№516-r-vid-17.06.2022.pdf#_blank
https://economy.rv.ua/wp-content/uploads/2022/07/rozporyadzhennya-№516-r-vid-17.06.2022.pdf#_blank
https://economy.rv.ua/
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знаками, відстеження автомобілів, їх маршрут руху (трекінг), а також інших функцій, що 

сприяють розкриттю злочинів, встановленню транспортних засобів, власники, яких причетні 

до вчинення злочинів, відстеження оперативної обстановки для оперативного реагування та 

забезпечення публічної безпеки і порядку на території громади. За допомогою камер 

відеоспостереження та встановленого програмного забезпечення розкриваються злочини, 

вчинені на території м. Рівного, встановлюється місцезнаходження викрадених транспортних 

засобів, маршрути пересування осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, 

очевидці події, відстежується криміногенна обстановка на території міста, у тому числі в 

місцях проведення масових заходів, отримується інформація, що сприяє розкриттю злочинів. 

Крім того, з метою підвищення рівня публічної безпеки та порядку, забезпечення 

належного моніторингу ситуації на вулицях та в інших публічних місцях, запобігання та 

протидії злочинності, підвищення оперативності реагування на заяви та повідомлення про 

злочини та інші події, необхідним є продовження встановлення додаткових камер 

відеоспостереження, орієнтованих саме на публічні місця, місця масового скупчення 

громадян, відпочинку та дозвілля, вулиці, парки, місця, найбільш уражені злочинами з 

можливістю розпізнавання облич громадян, сповіщення та виклику працівників поліції. 

За результатами роботи дані камери відеоспостереження показали високу ефективність 

у використанні під час розкриття злочинів, попередження та виявлення правопорушень; 

моніторингу ситуації на дорогах міста для забезпечення оперативного реагування на аварії та 

ситуації, які можуть зашкодити життю та здоровʼю громадян; виявлення підозрілих осіб та 

диверсійних груп. Дана система відеоспостереження та відеоаналітики є особливо важливою 

у воєнний час. 

В рамках реалізації заходів Комплексної програми заходів з організації роботи 

громадських формувань з охорони громадського порядку та профілактики правопорушень у в 

місті Рівному на 2020–2024 роки, у відповідності до Закону України «Про Національну 

поліцію», вимог керівництва держави, Міністерства внутрішніх справ України, Національної 

поліції України, у 2022 році, з метою якісного виконання покладених на поліцію завдань, 

Рівненським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в 

Рівненській області визначалися та застосовувалися форми і методи роботи для найбільш 

ефективного забезпечення публічної безпеки, охорони прав і свобод людини, інтересів 

суспільства і держави, протидії злочинності, надання допомоги особам, які її потребують.  

В умовах воєнного стану робота підрозділів поліції на території обслуговування 

забезпечувалась у повному обсязі. Крім цього, посилено заходи щодо забезпечення охорони 

громадського порядку і безпеки, шляхом розміщення та забезпечення функціонування 

блокпостів на території м. Рівного та Рівненського району, організації патрулювання 

населених пунктів та території району у нічний час, під час комендантської години, організації 

охорони об’єктів критичної інфраструктури на території обслуговування, організації надання 

допомоги внутрішньо переміщеним особам, виявлення осіб, які можуть бути причетні до 

співпраці з окупаційними військами, шпигунства, колабораційної, диверсійної, 

розвідувальної, терористичної та іншої діяльності, посилення профілактичних заходів, 

спрямованих на стабілізацію криміногенної ситуації загалом, реалізацію державної політики 

у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, 

протидії злочинності, а також виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів 

та вибухівки. 

На вулицях та у публічних місцях м. Рівного забезпечувалися публічна безпека та 

порядок, у тому числі, під час спільних з військовослужбовцями Національної гвардії України 

та членами громадських формувань, патрулювань.  

В період з 01.01.2022 по 31.12.2022 на території м. Рівного відбулося 459 масових заходи 

різного характеру, у яких прийняло участь орієнтовно 40 766 громадян, із яких: 

– 39 заходів біля органів державної влади, а також їх засідання; 

– 102 культурно-видовищних заходи; 

– 30 спортивних заходів; 

– 175 публічно-релігійних заходів; 
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– 113 інших заходи. 

На забезпечення публічної безпеки і порядку залучено 1 251 працівник поліції та 15 

військовослужбовців НГУ. Завдяки вжитим заходам порушень публічної безпеки та порядку 

не допущено.  

З метою посилення заходів щодо забезпечення публічної (громадської) безпеки та 

порядку, недопущення дестабілізації оперативної обстановки, учинення протиправних дій, 

проводилися заходи із вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки, 

добровільної здачі зброї, протидії незаконному обігу наркотиків, у тому числі, обігу 

наркосировини рослинного походження, нагляду та контролю за виконанням законодавства в 

міграційній сфері, боротьби з рецидивною злочинністю, індивідуально-попереджувальної 

роботи з раніше судимими особами, з протидії самогоноварінню, розшуку осіб, які 

переховуються від органів досудового розслідування, прокуратури, суду.  

Завдяки проведеній роботі за 12 місяців 2022 року, вдалося знизити рівень злочинності 

на території м. Рівного на 22,7 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Так, у 

2022 році зареєстровано 2 001 кримінальних правопорушень, з яких розкрито 1 012, рівень 

розкриття злочинів збільшився з 49,9 % до 50,6 % (у 2021 році розкрито 1 293 злочинів із 2 590 

зареєстрованих). 

У тому числі упродовж 2022 року вчинено на 24,9 % більше тяжких та особливо тяжких 

злочинів (1 054, у 2021 році – 844), убивств (4, у 2021 році – 6), крадіжок (-40,5 %, 740, у 2021 

році – 1 243), пограбувань (-59,0 %, 16, у 2021 році – 39), розбоїв (-85,7 %, 1, у 2021 році – 7), 

незаконних заволодінь транспортом (-52,9 %, 8, у 2021 році – 17), незаконне поводження зі 

зброєю, боєприпасами (24,0 %, 31, у 2021 році – 25). Активізовано роботу з протидії 

наркозлочинності, за 2022 рік виявлено 336 злочини (у 2021 році –236), пов’язаних з 

незаконним обігом наркотиків, розкриття становить 65,2 % (у 2021 році – 68,2). 

Поряд зі зменшенням кількості учинених кримінальних правопорушень покращилось їх 

розкриття на 0,7 %, та становить 50,6 % (2021 рік – 49,9 %), зокрема покращилось розкриття 

особливо тяжких та тяжких злочинів (45,4 %, у 2021 році – 41,2 %). За видами розкриття 

злочинів: умисних вбивств 100 %, умисні тяжкі тілесні ушкодження 100 %, крадіжки (56,4 %, 

2021 рік – 50,1 %), пограбувань (100 %, 2021 рік – 76,9 %), незаконних заволодінь транспортом 

(62,5 %, 2021 рік – 41,2 %). 

Однією з форм попередження злочинів є виявлення та притягнення до адміністративної 

відповідальності осіб, які вчиняють правопорушення.  

Упродовж 12 місяців 2022 року активізовано роботу з виявлення та притягнення до 

відповідальності осіб, які вчиняють адміністративні правопорушення, складено 4 688 

адміністративних протоколів, за аналогічний період 2021 року – 4 963, у тому числі складено 

протоколів за вчинення адміністративних правопорушень: 220 за дрібне викрадення майна, 

220 – зберігання наркотиків в невеликих розмірах, 327 – дрібне хуліганство, 1 158 – порушення 

правил адміністративного нагляду, 888 – насильство в сім’ї, 9 – торгівля з рук у 

невстановлених місцях, 67 – порушення правил торгівлі алкогольними напоями та 

тютюновими виробами, 13 – порушення порядку провадження господарської діяльності, 14 – 

самоуправство, 221 – виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення, 199 

– придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення, 2 – 

доведення неповнолітнього до стану сп’яніння, 380 – розпивання пива, алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у 

п’яному вигляді, 180 – куріння тютюнових виробів у заборонених місцях, 22 – порушення 

тиші, 97 – завідомо неправдивий виклик спеціальних служб, 14 – порушення правил 

благоустрою, 8 – порушення правил тримання тварин, 273 – невиконання батьківських 

обов’язків, 31 – злісна непокора, 268 – порушення, пов’язані з вогнепальної, холодної, 

пневматичної зброї, спеціальних пристроїв. 

Підвищенню ефективності роботи із забезпечення правопорядку та протидії 

правопорушенням на території м. Рівного також сприяло впровадження комплексної системи 

безпеки м. Рівного «Безпечна Рівненщина». На сьогодні у м. Рівному працює 92 камери 

відеоспостереження, з них 36 – з функцією розпізнавання номерних знаків, 52 камери з 
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оглядовою можливістю, 3 камери з можливістю розпізнавання обличчя з різних ракурсів, 1 

роботизована, смт Квасилів – 7. Камери встановлені на виїздах та в’їздах у місто, основних 

перехрестях та місцях масового скупчення людей. Встановлене програмне забезпечення 

дозволяє здійснювати нагляд за територією м. Рівного в режимі «on-line», перегляд 

відеозаписів, пошуку автомобілів за державними номерними знаками, відстеження 

автомобілів, їх маршрут руху (трекінг), а також інших функцій, що сприяють розкриттю 

злочинів, встановленню транспортних засобів, власники, яких причетні до вчинення злочинів, 

відстеження оперативної обстановки для оперативного реагування та забезпечення публічної 

безпеки і порядку на території м. Рівного.  

За допомогою камер відеоспостереження та встановленого програмного забезпечення 

розкриваються злочини, вчинені на території м. Рівного, встановлюється місцезнаходження 

викрадених транспортних засобів, маршрути пересування осіб, причетних до вчинення 

кримінального правопорушення, очевидці події, відстежується криміногенна обстановка на 

території міста, у тому числі в місцях проведення масових заходів, отримується інформація, 

що сприяє розкриттю злочинів. 

Крім того, з метою підвищення рівня публічної безпеки та порядку, забезпечення 

належного моніторингу ситуації на вулицях та в інших публічних місцях, запобігання та 

протидії злочинності, підвищення оперативності реагування на заяви та повідомлення про 

злочини та інші події, необхідним є продовження встановлення додаткових камер 

відеоспостереження, орієнтованих саме на публічні місця, місця масового скупчення 

громадян, відпочинку та дозвілля, вулиці, парки, місця, найбільш уражені злочинами з 

можливістю розпізнавання облич громадян, сповіщення та виклику працівників поліції. 

5.2. Цивільний захист населення 

Пріоритетними завданнями забезпечення захисту населення і територій, ефективного 

функціонування Рівненської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту є: 

– зміщення основних акцентів на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, ефективну ліквідацію їх наслідків; 

– зниження ризиків виникнення та мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій; 

– організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

– підтримання готовності органів управління та сил Рівненської міської ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту; 

– організація робіт з планування укриття населення в захисних спорудах та їх 

утримання в належному стані. 

Виконання профільних Програм, що знаходяться у відділі з питань надзвичайних 

ситуацій здійснюється: 

1. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733 «Про 

затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту», розпорядження 

голови Рівненської обласної державної адміністрації від 18.04.2018 № 240 «Про програму 

реконструкції, удосконалення, розвитку та утримання територіальної автоматизованої 

системи централізованого оповіщення цивільного захисту Рівненської області на 2018–2024 

роки», рішення Рівненської міської ради від 18.10.2018 № 5049 «Про затвердження Міської 

програми утримання, вдосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення 

цивільного захисту міста Рівного на 2018–2024 роки». 

Цією програмою передбачені заходи програмного забезпечення для створення 

автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту міста Рівного та 

придбання та встановлення блоків управління діючими електричними сиренами на суму 

117,0 тис. грн. 

У 2022 році кошти для виконання заходів Програми не виділялись. 

2. На виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

охорону праці», розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 
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06.05.2019 № 423 «Про Обласну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища на 2019–2023 роки» розроблена Міська програма поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019–2023 роки, яка затверджена 

рішенням Рівненської міської ради від 10.10.2019 № 6630. 

Виконання завдань у сфері охорони праці, мінімізації ризиків виробничого травматизму 

на робочих місцях, удосконалення системи навчання з охорони праці проводяться 

систематично. Звітування щодо забезпечення коштами заходів Програми здійснюється за 

результатами проведення заходів за рахунок усіх джерел фінансування не заборонених 

чинним законодавством. 

3. На виконання розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації 

від 20.02.2019 № 142 «Про схвалення змін до Обласної програми запобігання виникненню 

лісових і торф’яних пожеж та забезпечення їх ефективного гасіння на 2017–2021 роки» (зі 

змінами), рішенням Рівненської міської ради від 29.04.2021 № 514 затверджена Цільова 

соціальна програма забезпечення цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки 

Рівненської міської територіальної громади на 2021–2025 роки.  

Програмою передбачена організація виконання заходів, спрямованих на цивільний 

захист від надзвичайних ситуацій, забезпечення техногенної та пожежної безпеки об’єктів. 

На виконання заходів програми виділено кошти місцевого бюджету: 

– рішеннями Рівненської міської ради від 15.12.2022 № 2829 в сумі 1 793,0 тис. грн. 

Виконавчим комітетом Рівненської міської ради також виділено 100 100,0 тис. грн на 

ремонт та утримання захисних споруд.  

4. Рішенням Рівненської міської ради від 08 березня 2022 року № 2111 прийнято 

Програму створення місцевого матеріального резерву Рівненської міської територіальної 

громади для забезпечення запобігання і наслідків надзвичайних ситуацій на 2022-2025 роки з 

метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних 

ситуацій, надання постраждалому населенню допомоги для забезпечення його 

життєдіяльності, проведення невідкладних відновлювальних робіт тощо. 

На виконання заходів програми рішенням Рівненської міської ради від 08.03.2022 

№ 2113 виділено коштів в сумі 6 000,0 тис. грн. 
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IІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2022 РІК 

 

3.1. ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ  

№ 

пор Показники 

Одиниця 

вимірю-

вання 

2022 рік, 

прогноз 

За 2022 рік, 

факт 

1 2 3 4 5 

1 Чисельність наявного населення тис. осіб 247,0 251,9 1 

2 Середньооблікова кількість штатних 

працівників 

тис. осіб 65,0 … 2 

3 Середньомісячна номінальна заробітна плата 

штатних працівників 

грн 12 550 … 2 

4 Середньомісячна номінальна заробітна плата 

штатних працівників у % до відповідного 

періоду минулого року 

% 113,7 … 2 

5 Всього пенсіонерів, які перебувають на обліку осіб 58 843 60 454 

6 Середній розмір призначених пенсій з цільовою 

грошовою допомогою 

грн 4 053 4 656 

7 Обсяг реалізованої промислової продукції, 

(товарів, послуг) 

млн грн 15 193,0 … 3 

8 Обсяг роздрібного товарообороту підприємств млн грн 7 870,0 … 4 

9 Обсяг експорту товарів млн дол. 

США 

105,00 … 3 

10 Обсяг імпорту товарів млн дол. 

США 

152,00 … 3 

...1 – станом на 01.01.2022 по Рівненській міській територіальній громаді 

...2 – починаючи з даних за І квартал 2021 року дані про середньомісячну номінальну заробітну 

плату штатних працівників, середньооблікову кількість штатних працівників органами 

статистики в розрізі міст (обласних центрів) не розробляються 

...3 – відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших 

документів у період дії воєнного стану або стану війни» органами статистики призупинено 

оприлюднення статистичної інформації щодо поточної ситуації в громаді (районі та області 

загалом). 

...4 – див. пояснення до табл. 3.9 

 

3.2. ДОХОДИ ТА ВИДАТКИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 

№ 

пор 
Показники 

Одиниця 

вимірю-

вання 

2022 рік, 

прогноз (із 

врахува-

нням змін) 

За 2022 рік, 

факт 

1 2 3 4 5 

1 Доходи місцевого бюджету тис. грн 2 849 723,9 3 356 292,6 

 Податкові надходження, разом тис. грн 2 145 895,6 2 553 029,9 

Неподаткові надходження, разом тис. грн 142 742,4 199 209,5 

Доходи від операцій з капіталом, разом тис. грн 11 050,0 54 238,0 

Офіційні трансферти, разом тис. грн 550 035,9 549 815,1 

 дотації тис. грн 0,0 0,0 
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 субвенції тис. грн 550 035,9 549 815,1 

2 Видатки місцевого бюджету    

 Освіта тис. грн 1 605 452,1 1 612 341,5 

Охорона здоров’я тис. грн 165 692,5 238 258,3 

Соціальний захист та соціальне забезпечення тис. грн 104 576,4 98 086,3 

Державне управління тис. грн 198 289,6 185 786,3 

Житлово-комунальне господарство тис. грн 446 850,0 511 881,3 

Культура і мистецтво тис. грн 81 934,3 67 437,2 

Фізична культура і спорт тис. грн 60 129,1 62 507,6 

Економічна та інша діяльність тис. грн 543 198,6 343 549,3 

в тому числі:    

Будівництво та регіональний розвиток тис. грн 139 899,9 72 012,2 

Інші заходи у сфері засобів масової інформації тис. грн 300,0 0,0 

Трансферти державному та місцевим бюджетам тис. грн 88 050,9 42 191,8 

 Всього видатків тис. грн 3 294 173,5 3 162 039,6 

 Кредитування (надання та повернення) тис. грн 1 850,3 1 570,3 

 Разом видатків та кредитування тис. грн 3 296 023,8 3 163 609,9 

 

3.3. ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ 

№ 

пор Показники 

Одиниця 

вимірю-

вання 

2022 рік, 

прогноз 

За 2022 рік, 

факт 

1 2 3 4 5 

1 Обсяг реалізованої промислової продукції, 

(товарів, послуг) 

млн грн 15 193,0 …1 

 у тому числі за основними видами економічної 

діяльності: 

   

1.1 Добувна та переробна промисловість: млн грн 8 012,4 …2 

  виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції 

млн грн 2 500,0 …2 

 металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих виробів, крім машин і 

устаткування 

млн грн 367,5 …2 

 виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції 

млн грн 548,6 …2 

 виробництво виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

млн грн 400,0 …2 

 виробництво харчових продуктів, напоїв 

та тютюнових виробів 

млн грн 1 257,6 …2 

 текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 

млн грн 1 141,2 …2 

 машинобудування, крім ремонту і монтажу 

машин і устаткування 

млн грн 1 393,2 …2 

 інше виробництво, не віднесене до інших 

угрупувань 

млн грн 404,3 …2 
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1.2 Постачання електроенергії, газу пари та 

кондиційованого повітря 

млн грн 6 697,6 …2 

1.3 Водопостачання, каналізація, поводження з 

відходами 

млн грн 483,0 …2 

…1 – відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших 

документів у період дії воєнного стану або стану війни» органами статистики призупинено 

оприлюднення статистичної інформації щодо поточної ситуації в громаді (районі та області 

загалом). 

…2 – відповідно до плану статистичних спостережень, починаючи з січня 2020 року дані про 

реалізацію промислової продукції за видами економічної діяльності в розрізі міст (обласних 

центрів) області органами статистики не розробляються. 

 

3.4. ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО 

№ 

пор Показники 

Одиниця 

вимірю-

вання 

2022 рік, 

прогноз 

За 2022 рік, 

факт 

1 2 3 4 5 

1 Введення в експлуатацію об’єктів соціальної 

сфери за рахунок усіх джерел фінансування 

(житлове будівництво), в тому числі: 

тис. м2 139,2 51,5 1 

   управління капітального будівництва 

виконавчого комітету Рівненської міської 

ради 

тис. м2 13,0 11,0 

…1 – за даними УДАБК 

 

3.5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

№ 

пор Показники 

Одиниця 

вимірю-

вання 

2022 рік, 

прогноз 

За 2022 рік, 

факт 

1 2 3 4 5 

1 Обсяг експорту товарів млн дол. 

США 

105,0 …1 

2 Обсяг імпорту товарів млн дол. 

США 

152,0 …1 

3 Обсяг прямих іноземних інвестицій 

наростаючим підсумком з початку інвестування 

станом на кінець року 

млн дол. 

США 

90,0 …2 

...1 – відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших 

документів у період дії воєнного стану або стану війни» органами статистики призупинено 

оприлюднення статистичної інформації щодо поточної ситуації в громаді (районі та області 

загалом). 

…2 – в рамках заходів із удосконалення статистики прямих інвестицій, які передбачені 

Планом дій Державної служби статистики України та Національного банку України на 2019-

2020 роки, органи державної статистики, починаючи з І кварталу 2020 року припиняють 

публікацію даних державного статистичного спостереження щодо інвестицій 

зовнішньоекономічної діяльності, а єдиним відповідальним за поширення даних про прямі 

інвестиції буде Національний банк 
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3.6. МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 

№ 

пор Показники 

Одиниця 

вимірю-

вання 

2022 рік, 

прогноз 

За 2022 рік, 

факт 

1 2 3 4 5 

1 Обсяг реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

млн грн 13 300,0 …1 

2 Кількість малих підприємств на 10 тисяч 

наявного населення  

одиниць 117 …1 

3 Кількість найманих працівників на малих 

підприємствах  

тис. осіб 14,2 …1 

4 Кількість підприємців-фізичних осіб на кінець 

звітного періоду  

тис. осіб 18,3 18,0 

…1 – відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших 

документів у період дії воєнного стану або стану війни» органами статистики призупинено 

оприлюднення статистичної інформації щодо поточної ситуації в громаді (районі та області 

загалом). 

 

3.7. ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО 

№ 

пор Показники 

Одиниця 

вимірю-

вання 

2022 рік, 

прогноз 

За 2022 рік, 

факт 

1 2 3 4 5 

1 Обладнання житлового фонду, всього по місту, 

у % від загальної площі: 

   

  водопроводом % 95,4 97,2 

 каналізацією % 95,3 96,9 

 опаленням % 95,2 97,1 

 гарячим водопостачанням % 84,3 90,8 

 газом % 90,6 94,7 

2 Кількість квартир, які мають лічильники на 

кінець року: 

   

  холодної води тис. од. / % 70,5 / 91,4 69,1 / 89,6 

 гарячої води тис. од. / % 39,5 / 92,9 38,3 / 90,0 

3 Кількість будинків, які мають лічильники 

теплової енергії 

одиниць 827 829 

4 Створено об’єднань власників квартир (на 

кінець року) 

одиниць 700 737 
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3.8. КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

№ 

пор Показники 

Одиниця 

вимірю-

вання 

2022 рік, 

прогноз 

За 2022 рік, 

факт 

1 2 3 4 5 

1 Загальна протяжність вулично-дорожньої 

мережі, в межах громади 

км 300,5 319,2 1 

 

2 Загальна протяжність мостів та шляхопроводів км 0,7 0,7 

3 Дорожнє господарство, в тому числі: тис. грн 279 606,0 195 990,1 

  будівництво і реконструкція тис. грн 3 751,0 – 

 капітальний ремонт тис. грн 9 655,0 – 

 утримання тис. грн 262 000,0 106 246,6 

 ремонт та заміна тротуарних плит, ремонт 

підземних переходів, ремонт освітлення 

тис. грн 3 500,0 89 743,5 

 оплата за зливові стоки тис. грн 700,0 – 

4 Озеленення: тис. грн 22 000,0 24 252,1 

  загальна площа усіх зелених насаджень у 

місті  

га 148,95 148,95 

 створено газонів  га 0,3 0,15 

 посадка дерев і кущів штук 450 569 

5 Вуличне освітлення: тис. грн 29 000,0 35 857,0 1 

  загальна протяжність мереж зовнішнього 

освітлення 

км 295,6 320,21 

 будівництво нових мереж км – – 

6 Санітарна очистка: тис. грн 5 000,0 3 931,4 

  сміттєзвалища  одиниць / га 1 / 21,15 1 / 21,15 

 вивезення сміття  тис. м3 680,0 717,1 

 накопичення сміття на одного мешканця  м3 / рік 2,6 3,5 

7 Кладовища: тис. грн 15 000,0 11 515,1 1 

  всього кладовищ, із них комплексно 

благоустроєні  

одиниць / га 9 / 74 11 / 87,4 1 

 

…1 – дані по місту Рівному / смт Квасилові 

 

3.9. ТОРГІВЛЯ, РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

№ 

пор Показники 

Одиниця 

вимірю-

вання 

2022 рік, 

прогноз 

За 2022 рік, 

факт 

1 2 3 4 5 

1 Загальний обсяг роздрібного товарообороту 

підприємств  

млн грн 7 870,0 …1 

2 Роздрібний товарооборот на одну особу  грн 31 862 …1 

3 Роздрібний товарооборот у % до попереднього 

року 

% 103,9 …1 

4 Кількість об’єктів роздрібної торгівлі    

  магазини  одиниць 1 370 1 425 2 

 палатки (кіоски)  одиниць 100 122 2 

5 Кількість підприємств ресторанного 

господарства  

одиниць 600 566 2 
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6 Кількість місць на підприємствах ресторанного 

господарства 

місць 21 900 21 593 2 

7 Кількість стаціонарних ринків / робочих місць  одиниць / 

місць 

19 /  

4 900 

19 /  

4 446 

8 Кількість підприємств побутового 

обслуговування  

одиниць 625 640 2 

…1 – починаючи зі звіту за 2019 рік дані про роздрібний товарооборот в розрізі міст, районів 

Головне управління статистики не надає. 

…2 – кількість об’єктів у місті Рівному / смт Квасилові 

 

3.10. ТРАНСПОРТ 

№ 

пор Показники 

Одиниця 

вимірю-

вання 

2022 рік, 

прогноз 

За 2022 рік, 

факт 

1 2 3 4 5 

1 Загальна довжина автобусних ліній км 730,0 728,6 

2 Загальна довжина тролейбусних ліній км 60,8 60,8 / 14,0 1 

3 Кількість маршрутів: одиниць 42 34 

  автобусних одиниць 3 2 

 тролейбусних одиниць 13 14 

 маршрутних таксомоторів одиниць 23 18 

4 Відкрито нових маршрутів: одиниць – 1 

  автобусних одиниць – 1 

 тролейбусних одиниць – – 

 маршрутних таксомоторів одиниць – – 

5 Загальний обсяг перевезення пасажирів усіма 

видами транспорту (всього), в тому числі: 
тис. чол. 95 500,0 41 461,9 2 

  автобусами тис. чол. 1 500 433,3 2 

 тролейбусами тис. чол. 40 000,0 19 161,7 2 

 маршрутними таксомоторами тис. чол. 54 000,0 21 866,9 2 

6 На маршрутах міського пасажирського 

транспорту загального користування задіяно 

транспорту (всього), в тому числі: 

одиниць 353 287 

  автобусів одиниць 10 16 

 тролейбусів одиниць 73 84 

 маршрутних таксомоторів одиниць 270 187 

…1 – довжина безконтактної мережі 

…2 – за оціночними даними Департаменту інфраструктури та благоустрою 
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3.11. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

№ 

пор Показники 

Одиниця 

вимірю-

вання 

2022 рік, 

прогноз 

За 2022 рік, 

факт 

1 2 3 4 5 

1 Всього пенсіонерів, які перебувають на обліку, 

в тому числі: 

осіб 58 843 60 454,0 

  за віком осіб 42 162 43 447 

 отримують соціальні пенсії осіб 368 306 

 за інвалідністю осіб 8 261 8 368 

 отримують пенсії в разі втрати 

годувальника 

осіб 3 296 3 766 

 отримують пенсії за вислугу років осіб 4 726 4 538 

 довічне утримання суддів осіб 30 29 

2 Загальна сума призначених місячних пенсій, в 

тому числі: 

тис. грн 238 464,5 281 486,2 

  за віком тис. грн 164 288,0 185 666,1 

 отримують соціальні пенсії тис. грн 649,3 645,3 

 за інвалідністю тис. грн 29 794,4 31 799,1 

 отримують пенсії в разі втрати 

годувальника 

тис. грн 11 121,1 16 142,8 

 отримують пенсію за вислугу років тис. грн 31 270,3 43 353,1 

 довічне утримання суддів тис. грн 1 341,4 3 395,0 

3 Середній розмір призначених пенсій з цільовою 

грошовою допомогою  

грн 4 053 4 656 

4 Кількість сімей, які отримують соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям 

сімей / 

тис. грн 

646 / 

29 782,9 1 

1 047 / 

49 620,7 1 

…1 – у зв’язку із змінами в законодавстві, фінансування виплат державної допомоги 

здійснюються щомісячно, згідно поданої заяви 
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3.12. РИНОК ПРАЦІ 

№ 

пор Показники 

Одиниця 

вимірю-

вання 

2022 рік, 

прогноз 

За 2022 рік, 

факт 

1 2 3 4 5 

1 Кількість незайнятих осіб, які звернулися з 

питань працевлаштування в міській центр 

зайнятості у звітному періоді 

осіб 10 652 6 125 

2 Чисельність незайнятого населення, яке 

передбачається зайняти (всього), в тому числі 

шляхом: 

осіб 2 640 1 888 

  працевлаштування в галузях народного 

господарства 

осіб 1 800 1 127 

 направлення на навчання та підвищення 

кваліфікації 

осіб 700 644 

 направлення на громадські роботи та інші 

роботи тимчасового характеру  

осіб 140 117 

3 Чисельність зареєстрованих безробітних на 

кінець звітного періоду 

осіб 2 300 1 053 

4 Чисельність незайнятого населення осіб 13 000 8 473 

5 Працевлаштовано незайнятих громадян 

протягом року 

осіб 1 800 1 127 

6 Чисельність осіб, які знімаються з обліку для 

самостійного вирішення питання про участь у 

трудовій діяльності та з інших причин протягом 

року 

осіб 4 400 4 123 

7 Створено нових робочих місць (дані міського 

центру зайнятості): 

одиниць 70 93 

8 Працевлаштовані за рахунок одноразової 

виплати допомоги по безробіттю для 

започаткування власної справи 

осіб – – 

9 Працевлаштовано безробітних з компенсацією 

єдиного внеску роботодавцям 

осіб 70 93 1 

…1 – дані в межах компетенції служби зайнятості 

 



3.13. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  

№ 

пор Показники 

Одиниця 

вимірю-

вання 

2022 рік, 

прогноз 

За 2022 рік, 

факт 

1 2 3 4 5 

 Заклади міського підпорядкування    

1 Кількість закладів охорони здоров’я, які 

фінансуються з місцевого бюджету всього 

одиниць 9 8 1 

2 Кількість лікарняних ліжок одиниць 1 160 1 119 

 у тому числі на 10 тисяч населення одиниць 47,7 44,4 

3 Амбулаторно-поліклінічні заклади одиниць 3 3 

4 Амбулаторно-поліклінічні заклади тисяч 

відвідувань 

за зміну 

5,5 3,0 

 у тому числі на 10 тисяч населення  228,3 120,8 

5 Укомплектованість спеціалістами:    

  лікарі всіх спеціальностей штатних 

одиниць 

686,5 954 

у тому числі на 10 тисяч населення осіб 28,2 37,9 

 середній медперсонал штатних 

одиниць 

1 344 1 508 

у тому числі на 10 тисяч населення осіб 55,3 59,9 

6 Охоплення населення закладами сімейної 

медицини 

% 100 100 

…1 – на виконання рішення Рівненської міської ради від 27.01.2022 № 1966 «Про 

реорганізацію Комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча стоматологічна 

поліклініка» Рівненської міської ради шляхом приєднання до Комунального некомерційного 

підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради 

 

3.14. ОСВІТА 

№ 

пор Показники 

Одиниця 

вимірю-

вання 

2022 рік, 

прогноз 

За 2022 рік, 

факт 

1 2 3 4 5 

 Заклади міського підпорядкування    

1 Загальна кількість дітей дошкільного віку осіб 19 300 17 035 

2 Заклади дошкільної освіти (міського 

підпорядкування) 

одиниць 40 39 

3 Кількість місць у закладах дошкільної освіти місць 9 586 9 318 

4 Кількість дітей у закладах дошкільної освіти осіб 11 745 9 871 

5 Охоплення дітей закладами дошкільної освіти 

(у % від кількості дітей відповідного віку): 

   

  від 3-х до 6-7 років % 98 97,5 

 від 1 року % 86 84 

6 Завантаженість закладів дошкільної освіти 

міського підпорядкування (кількість дітей на 

100 місць) 

дітей / 100 

місць 

120 105 

7 Загальна кількість педагогічних працівників у 

закладах дошкільної освіти 

осіб 1 155 1 057 
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8 Заклади загальної середньої освіти (міського 

підпорядкування) 

одиниць 35 35 

9 Кількість місць у закладах загальної середньої 

освіти 

місць 34 670 35 370 

10 Кількість учнів у денних закладах загальної 

середньої освіти 

осіб 33 004 32 436 

11 Випуск з 9-х класів осіб 2 652 2 619 

12 Випуск з 11-х класів осіб 1 576 1 534 

13 Результати ЗНО за високим рівнем освіти (від 

180 до 200 балів) / та показником «не подолали 

поріг»: 

   

  українська мова та література % / % 35 / 0 23,14 / 0,23 ¹ 

 історія України % / % 20 / 0 12,57 / 0,23 ² 

 математика % / % 22 / 0 14,4 / 1,76 ² 

…1 – ЗНО проведено лише з української мови 

…2 – ЗНО проведено у формі національного мультипредметного тесту 

 

3.15. МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА 

№ 

пор Показники 

Одиниця 

вимірю-

вання 

2022 рік, 

прогноз 

За 2022 рік, 

факт 

1 2 3 4 5 

1 Кількість підліткових клубів одиниць 16 17 

2 Кількість штатних працівників підліткових 

клубів 

штатних 

одиниць 

60 70 

3 Середньорічна кількість дітей, які відвідують 

підліткові клуби 

дітей 2 103 2 027 

4 Кількість гуртків у підліткових клубах одиниць 51 53 

5 Дитячі будинки сімейного типу одиниць / 

осіб 

2 / 12 2 / 12 

6 Кількість дітей у прийомних сім’ях сімей / осіб 6 / 13 4 / 8 

7 Патронатні сім’ї сімей / осіб 2 / 8 2 / 1 

 

3.16. КУЛЬТУРА 

№ 

пор Показники 

Одиниця 

вимірю-

вання 

2022 рік, 

прогноз 

За 2022 рік, 

факт 

1 2 3 4 5 

1 Масові та універсальні бібліотеки одиниць 11 15 

2 Музеї одиниць 1 1 

3 Заклади культури клубного типу одиниць / 

місць 

3 / 1 620 4 / 1 870 

4 Парки  одиниць 11 11 

  в тому числі парки культури і відпочинку одиниць 1 1 

5 Постійно діючі кінотеатри одиниць / 

місць 

1 / 715 1 / 715 
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6 Театри одиниць / 

місць 

2 / 819 2 / 819 

7 Зоопарк одиниць 1 1 

8 Відвідувачі зоопарку осіб 210 000 139 446 

9 Дитячі школи естетичного виховання одиниць 4 4 

10 Середньорічна кількість учнів шкіл 

естетичного виховання 

учнів 2 490 2 490 

 

3.17. ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ 

№ 

пор Показники 

Одиниця 

вимірю-

вання 

2022 рік, 

прогноз 

За 2022 рік, 

факт 

1 2 3 4 5 

1 Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

(далі – ДЮСШ), всього 

одиниць 13 13 

 в тому числі ДЮСШ міського підпорядкування  одиниць 6 6 

2 Кількість штатних тренерів-викладачів 

ДЮСШ, всього 

штатних 

одиниць 

104 111 

 в тому числі ДЮСШ міського підпорядкування штатних 

одиниць 

57 58 

3 Кількість учнів ДЮСШ, всього учнів 3 500 3 710 

 в тому числі ДЮСШ міського підпорядкування учнів 2 320 2 247 

4 Кількість спортивних споруд (стадіонів, 

площинних спортивних споруд, приміщень для 

фізкультурно-оздоровчих занять, спортивних 

залів, плавбасейнів, стрілецьких тирів, інше) 

одиниць 454 457 

5 Залучення громадян до занять масовим спортом 

(кількість осіб, що займаються всіма видами 

фізкультурно-оздоровчої роботи) 

осіб 35 500 31 942 
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3.18. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

№ 

пор Показники 

Одиниця 

вимірю-

вання 

2022 рік, 

прогноз 

За 2022 рік, 

факт 

1 2 3 4 5 

1 Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами забруднення 

т 2 300 …1 

2 Забір прісної води млн м3 10,0 …1 
3 Використано свіжої води, в тому числі млн м3 19,1 …1 
  для побутово-питних потреб млн м3 11,0 …1 

 для виробництва млн м3 8,2 …1 
4 Утворення відходів (І-ІV класів небезпеки) т 80 000 …1 
5 Фонд охорони навколишнього природного 

середовища: 
   

  залишок на початок року тис. грн – 645,9 

 надходження коштів тис. грн 400,0 496,4 

 використання коштів тис. грн 400,0 – 

…1 – показники передбачені річною звітністю 
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VI. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
 

№ 

пор. Заходи 

Одиниця 

вимірю-

вання 

Прогноз на  

2022 рік Виконання 

1 2 3 4 6 

1 ПРОМИСЛОВІСТЬ. РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

1.1 Залучення місцевих товаровиробників до 

участі у щорічних виставково-ярмаркових 

заходах, акціях, фестивалях, які проводяться 

у місті 

тис. грн без залучення 

коштів 

Департаментом економічного розвитку 

забезпечено проведення виставки-ярмарку 

місцевих товаровиробників #Підтримуй 

Рівненське, на якому понад 20 представників 

малого та середнього бізнесу громади 

представили свою продукцію та послуги. 

Також, інформація про ярмаркові заходи 

надана у пояснювальній записці (підрозділ 

2.8 «Споживчий ринок (торгівля, 

ресторанне господарство та побутове 

обслуговування)»  

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 

Впровадження карантинних заходів та 

введення воєнного стану на території 

України вплинули на проведення 

інформаційних та профорієнтаційних 

послуг, різноманітних групових і масових 

заходів 

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 

4 100,0 
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№ 

пор. Заходи 

Одиниця 

вимірю-

вання 

Прогноз на  

2022 рік Виконання 

1 2 3 4 6 

2.2 Реалізація заходів Муніципальної програми 

сталого розвитку міста Рівного на 2018–2022 

роки (рішення Рівненської міської ради від 

15.12.2017 № 3711 зі змінами та 

доповненнями) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Інформація про виконання заходів у 

пояснювальній записці (підрозділ 2.2 

«Енергозбереження та 

енергоефективність») 

2.3 Реалізація заходів Програми 

енергозбереження та енергоефективності 

міста Рівного на 2020–2022 роки (рішення 

Рівненської міської ради від 24.12.2019 

№ 6954) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

До реалізації енергозберігаючих заходів 

програми залучені теплопостачальні та 

комунальні підприємства міста, а також 

установи і організації міста, що 

фінансуються з місцевого бюджету. 

В результаті виконання заходів з економії 

паливно-енергетичних ресурсів в 

м. Рівному, зекономлено 0,47 тис. т у. п., 

зокрема, за рахунок зменшення споживання 

природного газу – 0,405 млн м3. 

Вартість зекономлених паливно-

енергетичних ресурсів від впровадження 

заходів склала 3 079,6 тис. грн. 

2.4 Впровадження енергозбереження в закладах 

та установах, що належать до комунальної 

власності м. Рівного, та модернізація 

вуличного освітлення 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Інформація про виконання заходів в 

пояснювальній записці 

(розділ 2.4 «Інвестиційна та 

зовнішньоекономічна діяльність») 
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№ 

пор. Заходи 

Одиниця 

вимірю-

вання 

Прогноз на  

2022 рік Виконання 

1 2 3 4 6 

2.5 Реалізація проекту «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 

(співфінансу-

вання міста) 

Всього: 22 328,4 тис. грн в тому числі 

місцевий бюджет 2 610,2 тис. грн 

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 

Проводиться робота з розробки заходів щодо 

реалізації Програми 

3 АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

3.1 Реалізація заходів Програми створення, 

розроблення (оновлення) містобудівної та 

іншої документації міста Рівного на 2019–

2022 роки (рішення Рівненської міської ради 

від 20.12.2018 № 5364 зі змінами) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 
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№ 

пор. Заходи 

Одиниця 

вимірю-

вання 

Прогноз на  

2022 рік Виконання 

1 2 3 4 6 

3.2 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 згідно з 

кошторисом 

387,0 

3.3 Реалізація заходів Програми забезпечення 

молоді житлом на 2021–2025 роки (рішення 

Рівненської міської ради від 20.10.2020 

№ 8110) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

2 639,1 

4 БУДІВНИЦТВО 

4.1 Будівництво загальноосвітньої школи № 14 

на вул. Боженова у м. Рівному, ІІ черга 

(коригування) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.2 Будівництво поліклініки на вул. Драгоманова, 7 

у м. Рівному – ІІ черга 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.3 Добудова незавершеного будівництва 

приміщення на вул. Драгоманова, 7 в 

м. Рівному під управління праці та 

соціального захисту населення Рівненського 

міськвиконкому, в тому числі проектні роботи 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.4 Реконструкція з добудовою навчально-

виховного комплексу «Престиж» на вулиці 

Д. Галицького, 15 у м. Рівному (коригування 

ПКД) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.5 Реконструкція стадіону «Авангард» на 

вул. Замковій, 34 у м. Рівному, в тому числі 

проектні роботи 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 
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№ 

пор. Заходи 

Одиниця 

вимірю-

вання 

Прогноз на  

2022 рік Виконання 

1 2 3 4 6 

4.6 Будівництво дороги на вулиці Гетьмана 

Виговського від вулиці Орлова до бульвару 

Б. Хмельницького у м. Рівному 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

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 згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.8 Будівництво пам’ятника Степану Бандері на 

розі вулиць В. Чорновола – Ст. Бандери у 

м. Рівному, в тому числі проектні роботи 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.9 Будівництво пам’ятного знаку воїнам АТО та 

Героям Небесної Сотні на бульварі 

Незалежності у м. Рівному, в тому числі 

проектні роботи 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.10 Будівництво водопроводу з підключенням до 

централізованого водопостачання в 

мікрорайоні «Тинне» у м. Рівному, в тому 

числі проектні роботи (I черга) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.11 Реконструкція з добудовою гаражів по 

вул. Лермонтова, 6 у м. Рівному, в тому числі 

проектні роботи 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

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 згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 
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№ 

пор. Заходи 

Одиниця 

вимірю-

вання 

Прогноз на  

2022 рік Виконання 

1 2 3 4 6 

4.13 Будівництво інженерних мереж 

водопостачання житлового району на 

вул. Костромській в м. Рівне 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.14 Будівництво інженерних мереж 

водовідведення житлового району на 

вул. Костромській в м. Рівне 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.15 Будівництво інженерних мереж 

електропостачання житлового району на 

вул. Костромській в м. Рівне 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.16 Будівництво інженерних мереж 

газопостачання житлового району на 

вул. Костромській в м. Рівне 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.17 Капітальний ремонт адмінбудинку по 

вул. Лермонтова, 6 м. Рівне 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.18 Капітальний ремонт вулиці Макарова на 

ділянці від вулиці Дубенської до буд. № 17 в 

м. Рівне 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.19 Капітальний ремонт пішохідної 

вул. Директорії в м. Рівне 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.20 Капітальний ремонт вул. Енергетиків в 

м. Рівне 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.21 Капітальний ремонт майдану Незалежності в 

м. Рівному 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.22 Будівництво проїзду з вул. Курчатова до 

вул. Поліщука в м. Рівне 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.23 Реконструкція скверу на вул. Набережній в 

м. Рівне 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 
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4.24 Капітальний ремонт вул. Курчатова на 

ділянці від перехрестя з вул. Енергетиків до 

буд. № 60 в м. Рівне 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.25 Будівництво тротуару та зовнішніх мереж 

освітлення по вул. Ярослава Гашека в 

м. Рівному 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.26 Реконструкція майдану Магдебурзького 

Права в м. Рівному 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.27 Реконструкція вул. Новодвірська на ділянці 

вул. Серпанкова – вул. Григоренка в 

м. Рівному 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.28 Реконструкція вулиці Чорновола від вулиці 

Карнаухова до вулиці Новодвірська в місті 

Рівне, в тому числі проектні роботи 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.29 Будівництво накопичувача дощових вод 

басейну вулиці В. Чорновола на розі вулиць 

В. Чорновола – Ст. Бандери у м. Рівному 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.30 Будівництво внутрішньоквартальних проїздів 

між вулицями Гагаріна – Гайдамацька в 

м. Рівне 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.31 Капітальний ремонт ділянки 

вул. Костромської з облаштуванням зупинок 

громадського транспорту в районі будинків 

№ 73-77 в м. Рівному 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.32 Будівництво каналізаційної мережі на 

вул. Світличній у м. Рівному 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 
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4.33 Будівництво каналізаційної мережі на 

вул. Корсунській у м. Рівному 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.34 Будівництво мережі зливової каналізації від 

вул. Бульби Боровця до вул. Гетьмана 

Виговського в м. Рівне 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.35 Реконструкція кінцевої зупинки «Боярка» в 

м. Рівне 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.36 Реконструкція вул. Павлюченка у м. Рівному тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.37 Реконструкція пам’ятного знаку Жертвам 

Чорнобильської катастрофи з благоустроєм 

прилеглої території у м. Рівному 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.38 Реконструкція вулиці Гетьмана Мазепи в 

м. Рівному 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.39 Реконструкція мереж водопостачання від 

вул. Тиннівської до вул. Чернігівської в 

мікрорайоні Тинне у м. Рівному 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.40 Будівництво бульвару Б. Хмельницького від 

вул. Винниченка до вул. Буковинської  

у м. Рівному 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.41 Будівництво автостоянки по вул. Київській в 

м. Рівне (в районі вул. Київської 108-110) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.42 Реконструкція вулиці Київської від ПК 30 до 

ПК 42 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 



75 

№ 

пор. Заходи 

Одиниця 

вимірю-

вання 

Прогноз на  

2022 рік Виконання 

1 2 3 4 6 

4.43 Будівництво інженерно-транспортної 

інфраструктури та благоустрій парку біля 

Палацу дітей та молоді на вул. Князя 

Володимира у м. Рівному 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.44 Капітальний ремонт ділянки 

вул. Костромської з облаштуванням 

світлофорного об’єкта в районі будинків 

№ 73–77 в м. Рівному 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.45 Нове будівництво меморіалу Героям 

Небесної Сотні та Воїнам АТО в районі 

майдану Просвіти та скверу біля нього в 

м. Рівному 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

4.46 Реконструкція нежитлового приміщення за 

адресою: вул. Рівненська, 1, смт Квасилів під 

віддалені робочі місця Центру надання 

адміністративних послуг м. Рівного 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

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 згідно з 

кошторисом 

29 364,76 

5 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ 
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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  

376,4 

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 

79,4 

7 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
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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 згідно з 

кошторисом 

359 586,4 

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 

Кошти не виділялися 

7.3 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  

 

 

Місцевий бюджет – 291,1 

 

Фонд загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на 

випадок безробіття – 553,6 

8 ТРАНСПОРТ 

8.1 Залучення на конкурсних засадах автобусів 

великої місткості 

одиниць 5 16 

8.2 Обладнання засобами GPS-навігації:    

 – автобусів тис. грн згідно з 

кошторисом 

Пасажирський транспорт обладнаний 

засобами GPS-навігації 

– тролейбусів (шляхом надання фінансової 

допомоги Комунальному підприємству 

«Рівнеелектроавторанс» Рівненської міської 

ради) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 
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8.3 Відшкодування 50 % вартості проїзду в 

міському електричному транспорті учням та 

студентам 

тис. грн згідно з 

кошторисом  

3 114,8 

8.4 Благоустрій зупинок та павільйонів 

очікування на зупинках міського 

пасажирського транспорту, оновлення 

вказівників на зупинках міського 

пасажирського транспорту 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

8.5 Транспортне забезпечення загальноміських 

заходів 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

1 586,2 

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 

92 552,1 

8.7 Дослідження та розробки, пов’язані з 

мобільністю населення та транспортною 

мережею міста 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Кошти не виділялися 

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   

90,0 

10 ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
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10.1 Реалізація заходів Інвестиційної програми 

міста Рівного на 2021–2025 роки (рішення 

Рівненської міської ради від 13.08.2020 

№ 7771) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

7,4 

11 РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА ІМІДЖУ ГРОМАДИ. 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 рішення від 19.03.2020 

№ 7377) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Департамент інфраструктури та 

благоустрою: 

– «Стерилізація безпритульних котів та 

кішок» (53,9 тис. грн). 

 

Управління охорони здоров’я: 

– «Реконструкція відділення відновного 

лікування КНП «Міська дитяча лікарня» 

РМР» (251,7 тис. грн); 

– «Благоустрій прибудинкової території 

амбулаторій № 3, 4 КНП ЦПМСД 

«Ювілейний» для безпеки та комфорту» 

(250,0 тис. грн); 

– «Профілактика раку шийки матки 

шляхом вакцинації дівчат віком 9-14 років» 

(999,0 тис. грн). 

11.2 Сплата членських внесків за участь міста в 

роботі Асоціації міст України 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

126,7 

11.3 Сплата внесків за участь міста в роботі 

Асоціації «Енергоефективні міста України» 

тис. грн згідно з 

кошторисом  

Кошти не виділялися 
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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 

197,6 

11.5 Підвищення кваліфікації працівників 

виконавчих органів Рівненської міської ради 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Підвищення кваліфікації працівників 

виконавчих органів Рівненської міської ради 

проходило відповідно до планів роботи 

виконавчих органів Рівненської міської ради 

(за кошти головних розпорядників коштів 

місцевого бюджету, грантові кошти тощо) 

11.6 Підготовка проєктів програм до участі в 

міжнародних конкурсах, супровід, 

організація виконання (у разі перемоги в 

конкурсі передбачити кошти на реалізацію 

проєкту, поданого в минулому році) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Інформація про виконання заходів у 

пояснювальній записці (підрозділ 2.4 

«Інвестиційна та зовнішньоекономічна 

діяльність») 

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 

Інформація про виконання заходів у 

пояснювальній записці (підрозділ 1.4 

надання адміністративних послуг) 

11.8 Сплата щорічного членського внеску за 

участь Рівненської міської територіальної 

громади в Європейській Енергетичній 

Відзнаці  

тис. грн згідно з 

кошторисом  

Кошти не виділялися 
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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 

181,0 

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 

492,9 

12 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

12.1 Реалізація заходів Міської програми 

«Здоров’я рівнян» на 2018–2022 роки 

(рішення Рівненської міської ради від 

18.10.2018 № 5120) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

238 848,3 

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) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

145 886,9 



82 

№ 

пор. Заходи 

Одиниця 

вимірю-

вання 

Прогноз на  

2022 рік Виконання 

1 2 3 4 6 

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 

4 241,2 

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 зі змінами) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

22 206,5 

14.2 Реалізація заходів Програми відшкодування 

різниці між тарифами на послуги з 

постачання теплової енергії для потреб 

населення, встановленими уповноваженими 

органами, на 2021–2022 роки (рішення 

Рівненської міської ради від 09.12.2021 

№ 1699) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

217 036,4 

15 МОЛОДІЖНА ТА СІМЕЙНА ПОЛІТИКА 

15.1 Реалізація заходів Міської програми 

відпочинку та оздоровлення дітей на 2018–

2022 роки (рішення Рівненської міської ради 

від 15.12.2017 № 3679) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

1 610,1 
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15.2 Реалізація заходів Міської програми 

соціально-правового захисту дітей, які 

перебувають у складних життєвих 

обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб із їх числа 

на 2020–2022 роки (рішення Рівненської 

міської ради від 12.12.2019 № 6870 ) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

Інформація про виконання заходів у 

пояснювальній записці (підрозділ 3.4 

«Молодіжна та сімейна політика») 

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 

1 970,4 

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 

10 560,1 

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 

5 500,0 
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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 

Кошти не виділялися 

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 

Кошти не виділялися 

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 2022 році 

тис. грн  згідно з 

кошторисом 

У 2022 році фінансування природо-

охоронних заходів з фонду охорони 

навколишнього природного середовища 

Рівненської міської територіальної громади 

не проводилось. Здійснення цих видатків не 

передбачено Постановою КМУ від 

09.06.2022 № 590 «Про затвердження 

Порядку виконання повноважень 

Державною казначейською службою в 

особливому режимі в умовах воєнного 

стану» 
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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 

800,0 

Інформація про виконання заходів у 

пояснювальній записці (підрозділ 4.1 

«Екологія та охорона навколишнього 

природного середовища») 

18.3 Проведення еколого-просвітницької роботи тис. грн згідно з 

кошторисом 

У 2022 році фінансування еколого-

просвітницьких заходів з ФОНПС 

Рівненської міської територіальної громади 

не проводилось, оскільки здійснення цих 

видатків не передбачено Постановою КМУ 

від 09.06.2022 № 590 «Про затвердження 

Порядку виконання повноважень 

Державною казначейською службою в 

особливому режимі в умовах воєнного 

стану» 

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  

Кошти не виділялися 

19 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЖИТЕЛІВ ГРОМАДИ 
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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 

Кошти не виділялися 

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 

1 300,0 

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 

Кошти не виділялися 

19,4 Реалізація заходів 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  

10 300,2 



87 

№ 

пор. Заходи 

Одиниця 

вимірю-

вання 

Прогноз на  

2022 рік Виконання 

1 2 3 4 6 

19.5 Реалізація заходів Програми надання 

шефської допомоги військовим частинам А–

1573, А–1671, А–2798 на 2021–2025 роки 

(рішення Рівненської міської ради від 

15.04.2021 № 427) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

1 500,0 

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) 

тис. грн згідно з 

кошторисом 

13 859,2 

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 згідно з 

кошторисом 

1 112,6 тис. грн – технічне обслуговування 

системи відеоспостереження та оплата 

енергоносіїв; 

19 320,2 тис. грн – будівництво ІІ та ІІІ черги 

системи відеоспостереження. 
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