
Інформація про заходи,  

проведені Департаментом економічного розвитку виконавчого комітету 

Рівненської міської ради у 2022 році 

 

Департамент економічного розвитку Рівненської міської ради (далі – 

Департамент економічного розвитку, Департамент) створений рішенням 

Рівненської міської ради від 09.12.2021 № 1753. Департамент має такі структурні 

підрозділи: відділ бухгалтерського обліку; відділ тарифної політики та правового 

забезпечення; управління економіки; управління з питань стратегічного 

розвитку та інвестицій; управління торгівлі, громадського харчування та 

побутового обслуговування. 

Департамент економічного розвитку є юридичною особою, має самостійний 

баланс, розрахунковий та інші рахунки в банку. Департамент є головним 

розпорядником коштів фонду охорони навколишнього природного середовища 

Рівненської міської територіальної громади. Також, Департамент має свій 

власний інформаційний ресурс – вебсайт ( www.economy.rv.ua ) та акаунт у 

соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/economy.rv.ua. 

У звітному періоді забезпечено адміністрування сайту та наповнення 

акаунтів у соціальній мережі. 

З метою досягнення більшої відкритості, прозорості та підзвітності перед 

мешканцями громади розроблено та з січня 2022 року впроваджено нову версію 

інформаційного ресурсу, який повністю модернізований та створений новий 

інтерфейс сторінки. Для зручності користувачів смартфонів запрацювала зручна 

мобільна версія сайту. 

Нова версія веб-сторінки зі зручним доступом до даних детально знайомить 

користувачів з усіма напрямами діяльності, інформує про цікаві події, акцентує 

увагу мешканців громади на найбільш важливу інформацію. 

Упродовж 2022 року Департамент виконував завдання та функції відповідно 

до вимог, що передбачені положенням про Департамент економічного розвитку. 

Також, спеціалісти Департаменту керувались в своїй роботі Конституцією 

України, статтями 27, 28, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України», постановою Кабінету 

Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і 

програмних документів економічного і соціального розвитку та складання 

проекту державного бюджету», законами України «Про енергозбереження», 

«Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в 

Україні», «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні», статтями 7, 15, 31 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», статтею 19 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», «Про оцінку впливу на довкілля», Законом України 

«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного 

і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».  

Також, Департамент забезпечував: реалізацію інвестиційної політики, 

розробку заходів, спрямованих на залучення інвестицій, у тому числі іноземних 

кредитних та грантових ресурсів, для розвитку економічного та інвестиційного 

потенціалу Рівненської міської територіальної громади, реалізацію державної 
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політики у сфері праці та трудових відносин, зайнятості населення, державної 

політики, спрямованої на розвиток роздрібної та оптової торгівлі, торговельно-

виробничої сфери (ресторанне господарство), побутового обслуговування на 

основі використання ринкових механізмів господарювання, інших законодавчих 

актів, в межах делегованих повноважень обласною та міською радами, міським 

головою, виконавчим комітетом у сфері соціально-економічного розвитку, 

планування та обліку, охорони навколишнього природного середовища, 

управління комунальною власністю.  

Департамент співпрацює з усіма структурними підрозділами виконавчого 

комітету Рівненської міської ради, підприємствами і організаціями міста, 

Головним управлінням статистики в Рівненській області. 

У звітному періоді робота Департаменту була спрямована на виконання 

заходів наступних програм: 

 Програма соціально-економічного розвитку Рівненської міської 

територіальної громади на 2020–2022 роки (рішення Рівненської міської ради від 

12.12.2019 № 6919 зі змінами та доповненнями); 

 Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Рівненській 

міській територіальній громаді на 2022–2024 роки (рішення Рівненської міської 

ради від 30.09.2021 № 1390); 

 Програма енергозбереження в Рівненській міській територіальній 

громаді на 2022–2025 роки «Тепле місто» (рішення Рівненської міської ради від 

20.10.2022 № 2552); 

 Програма енергозбереження та енергоефективності міста Рівного на 

2020–2022 роки (рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № 6954); 

 Програма «Енергодім Рівне» на 2021–2023 роки (затверджена 

рішенням Рівненської міської ради від 10.06.2020 № 651); 

 Програма 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). 

 Інвестиційна програма міста Рівного на 2021–2025 роки (рішення 

Рівненської міської ради від 13.08.2020 № 7771); 

 Програма розчищення і впорядкування малих річок та охорони 

підземних вод від забруднення на 2020–2025 роки (рішення Рівненської міської 

ради від 11.02.2021 № 47). 

Економічний розвиток 

Місто Рівне відібране для участі у Програмі «Покращення Індексу 

конкурентоспроможності міст» – комплексній програмі покращення місцевого 

бізнес-клімату у містах України. Програма ПІКМ виконується за підтримки 

Проєкту USAID «Конкурентоспроможна економіка України». 

Цілями програми є надання експертної допомоги в розробці докладних 

рекомендацій (у формі програми та дорожньої карти / плану заходів) для 

виконавчих органів міської ради щодо покращення бізнес-клімату міста за 

компонентами («доступ до публічного майна», «прозорість та відкритість 
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даних», «неформальні платежі та корупція», «безпека ведення бізнесу», «ресурси 

для розвитку»).  

Результатом співпраці з радниками проекту стала Дорожня карта з 

покращення бізнес-клімату міста Рівне, розроблена експертами ГО «Електронна 

республіка» за підтримки програми (USAID) «Конкурентоспроможна економіка 

України» (КЕУ).  

Рівненська міська територіальна громада розпочала роботу в Ініціативі 

Європейського Союзу «Мери за економічне зростання» (рішення Рівненської 

міської ради від 22.07.2021 № 1050). 25.11.2021 відповідний лист надісланий до 

офісу Програми ПРООН з розвитку регіонів, Координатору ініціативи «Мери за 

економічне зростання» в Україні. 

Муніципалітети-учасники Ініціативи «Мери за економічне зростання» 

отримають доступ до цілого ряду професійних спеціалізованих послуг, 

високоякісних знань та інших можливостей. 

Протягом 2022 року працівники Департаменту економічного розвитку 

брали участь у настановчих сесіях та семінарах в рамках Ініціативи. 

Спеціалістами відділу економічного аналізу і прогнозу управління 

економіки в квітні 2022 року проведений аналіз фінансового стану 

підприємств, що знаходяться у комунальній власності міста за 2021 рік. 

Результати аналізу з висновками та пропозиціями використовуються в 

подальшій роботі для прийняття відповідних управлінських рішень.  

У 2022 році в місті діяла Програма соціально-економічного розвитку 

Рівненської міської територіальної громади на 2020–2022 роки (рішення від 

12.12.2019 № 6919).  

Протягом 2022 року до заходів Програми двічі вносились зміни (рішення 

виконавчого комітету від 20.09.2022 № 122, рішення Рівненської міської ради від 

15.12.2022 № 2758). 

У Програмі соціально-економічного розвитку Рівненської міської 

територіальної громади узагальнені основні напрями розроблених і діючих у 

місті галузевих програм. Програма розроблена на основі пропозицій управлінь 

та відділів виконавчого комітету Рівненської міської ради, підприємств і установ 

міста з використанням аналітичних матеріалів та статистичних даних щодо 

розвитку міста та прогнозних тенденцій на 2020–2022 роки, а також з 

урахуванням фінансових можливостей. У Програмі вказані першочергові заходи, 

які необхідно реалізувати для досягнення поставленої мети. 

За кожним напрямом діяльності визначені проблемні питання, сформовані 

цілі та пріоритети розвитку, намічені шляхи розв’язання головних проблем міста 

в 2020–2022 роках. 

Спеціалістами відділу економічного аналізу і прогнозу управління 

економіки проводилась робота щодо підготовки звіту про хід виконання 

Програми соціально-економічного розвитку Рівненської міської територіальної 

громади на 2020–2022 роки за І півріччя 2022 року та за 2021 рік. Звіти надані в 

постійну комісію Рівненської міської ради з питань економічного розвитку, 

промисловості, інвестицій та підтримки підприємництва. 
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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 та брак іншої корисної інформації унеможливлює реально 

оцінити в звітному періоді стан розвитку економіки, громади загалом; 

підготувати аналітичні огляди й здійснити виконання робіт з прогнозних 

розрахунків зміни демографічної ситуації, рівня середньої заробітної плати, 

прогнозів та потреб ринку праці, стану та тенденцій зовнішньо-економічної 

діяльності, перспектив будівництва житла то об’єктів соціальної інфраструктури 

тощо. 

Крім того, під час воєнного стану в Україні, відповідно до урядових 

постанов, заборонено проводити капітальні ремонти чи будівництва за рахунок 

місцевих, обласних чи державних бюджетів. Це спричинило в громаді 

призупинення та обмеження реалізації ряду галузевих програм, заходами яких 

передбачено здійснення капітальних видатків.  

Враховуючи вищевикладене та за результатами аналізу інформації про хід 

виконання Програми соціально-економічного розвитку Рівненської міської 

територіальної громади на 2020–2022 роки, ходу реалізації заходів щодо 

розвитку галузей за І півріччя 2022 року, з метою досягнення цілей та основних 

пріоритетів розвитку, визначених Програмою, Рівненською міською радою 

прийняте рішення про продовження строку дії Програми на 2023 рік (рішення 

Рівненської міської ради від 22.12.2022 № 2901 – цим рішенням затверджені 

заходи з виконання завдань Програми в 2023 році).  

Протягом 2022 року працівники відділу економічного аналізу і прогнозу 

управління економіки проводили навчальні та ознайомлюючі екскурсії для учнів 

і студентів навчальних закладів міста та позашкільних закладів освіти. Такі 

заходи проведені в жовтні (для студентів Рівненського фахового коледжу 

економіки і бізнесу), в листопаді (для учнів Школи бізнесу Рівненського міського 

Палацу дітей та молоді). Під час екскурсії студентам надавалась інформація про 

роботу виконавчих органів Рівненської міської ради та про економіку громади 

загалом, а також про перспективи розвитку на найближчі роки. 

З метою забезпечення формування бюджету Рівненської міської 

територіальної громади на 2023 рік, на виконання статті 76 Бюджетного кодексу 

України, відділом економічного аналізу і прогнозу управління економіки 

підготовлена інформація про соціально-економічний стан територіальної 

громади у 2022 році та прогноз її розвитку на 2023 рік. 

Енергозбереження та енергоефективність 

У 2022 році Рівненська міська територіальна громада продовжила свій курс 

на сталий розвиток та підвищення енергоефективності. 

Так, з метою забезпечення реалізації загальноєвропейської ініціативи 

«Угода мерів щодо клімату та енергії» проводилась робота в напрямку 

розроблення Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату (далі – 

ПДСЕРК). В рамках проєкту, робочою групою з розробки ПДСЕР до 2030 року 

проведено оцінку вразливості Рівненської міської територіальної громади до 



5 

 

зміни клімату, відповідно до якої формуються заходи до кліматичної адаптації 

громади. З поточним розрахунком вразливості, а також попередніми 

результатами опитування жителів м. Рівного та смт Квасилова можна 

ознайомитись за посиланням: https://ecoclubrivne.org/download/15325/.  

Також, вищезазначеною робочою групою розроблено концепцією 

адаптаційних заходів, які слугуватимуть за основу для майбутніх організаційно-

технічних рішень, що будуть фінансуватися у рамках виконання ПДСЕРК.  

У звітному році продовжилась робота з впровадження в територіальній 

громаді Європейської енергетичної відзнаки (далі – ЄЕВ), системи управління 

якістю та сертифікації для муніципалітетів і регіонів, яка підтримує місцеві 

органи влади у впровадженні підходів міждисциплінарного планування та 

ефективних заходів енергетичної та кліматичної політики. 

Зокрема, національним експертом з впровадження ЄЕВ проведено первинну 

оцінку міста, розроблено план заходів для впровадження та визначено основних 

виконавців. 

Разом з тим, розроблено Стратегію Рівненської міської територіальної 

громади з раціонального використання енергетичних ресурсів 

(затверджена рішенням Рівненської міської ради від 20.10.2022 № 2551), яка 

полягає у посиленні енергетичної незалежності громади (зокрема, від імпорту 

природного газу російського походження) шляхом повної декарбонізації фонду 

будівель, що відповідає Другому (оновленому) національно-визначеному внеску 

України до Паризької угоди, який був прийнятий у 2021 році. 

Стратегія містить комплекс заходів, що здатні створити сприятливі умови 

для запуску та нарощування темпів масштабної термомодернізації житлових і 

громадських будівель на території Рівненської територіальної громади до 2030 

року, суттєвого збільшення глибини термомодернізації до 2040 року, повної 

декарбонізації фонду будівель до 2050 року. 

Мету Стратегії планується досягти через забезпечення семи Стратегічних 

цілей, що відповідають визначеним Стратегією викликам. 

В подальшому, довгострокова Стратегія термомодернізації будівель на 

період до 2050 року здійснюватиметься наступними етапами: 

 перший етап (2022–2030 роки) «Повоєнне відновлення та розгортання 

масштабної термомодернізації»;  

 другий етап (2031–2040 роки) «Здобуття енергетичної незалежності»; 

 третій етап (2041–2050 роки) «Декарбонізація національного фонду 

будівель». 

Кожен етап реалізовуватиметься в три періоди, на кожен з яких 

затверджуватимуться відповідний операційний (середньостроковий) план 

реалізації стратегії на трирічний період. 

Одним із першочергових завдань у реалізації муніципальної політики 

сталого енергетичного розвитку Рівненської міської територіальної громади є 

впровадження системи енергомоніторингу та енергоменеджменту, яка 

забезпечує ефективне використання енергоносіїв та економію бюджетних 

коштів.  

https://ecoclubrivne.org/download/15325/
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У зв’язку з цим та відповідно до Закону України «Про енергетичну 

ефективність», постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 № 1460 

«Про впровадження системи енергетичного менеджменту» відділом 

енергоменеджменту управління економіки Департаменту економічного розвитку 

розроблено Положення про систему енергетичного менеджменту в 

Рівненській міській територіальній громаді, яке затверджено рішенням 

Рівненської міської ради від 15.12.2022 № 2845. 

Основними завданнями системи енергетичного менеджменту є оптимізація 

структури споживання енергоресурсів, підвищення ефективності їх 

використання та скорочення видатків бюджету на їх придбання, покращення 

якості надання енергетичних послуг та можливостей для їх регулювання, 

налагодження енергоефективної експлуатації будівель, формування ощадної 

поведінки у споживачів енергетичних послуг, впровадження системи 

стимулювання ощадного використання енергоресурсів та залучення інвестицій у 

процеси технологічної та енергоефективної модернізації інфраструктури 

територіальної громади. 

Тому, для успішного виконання зазначених завдань та оптимізації 

споживання енергоносіїв в бюджетній сфері Рівненської міської територіальної 

громади відділом енергоменеджменту, за допомогою програмного продукту 

«Енергобаланс», проводився щоденний моніторинг споживання енергоносіїв, 

який охоплює 153 бюджетних заклади громади, що включають в себе 220 

опалювальних будівель, та здійснювався щомісячний контроль за дотриманням 

лімітів споживання енергоносіїв. 

Також, з метою ефективного та раціонального споживання енергоносіїв у 

будівлях, що розташовані на території Рівненської міської територіальної 

громади розроблена Програма енергозбереження в Рівненській міській 

територіальній громаді на 2022–2025 роки «Тепле місто», яка затверджена 

рішенням Рівненської міської ради від 20.10.2022 № 2552. 

У звітному періоді продовжилась робота над Проєктом міжнародної 

технічної допомоги «Просування енергоефективності та імплементації 

Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», учасником якого є 

Рівненська міська територіальна громада, в рамках якого підготовлено та подано 

на грантовий конкурс проєкт «Влаштування альтернативного джерела теплової 

енергії на об’єкті критичної інфраструктури», який став переможцем з 

грантовою сумою в 100 тис. євро. 

Даний проєкт передбачає розробку робочого проекту, придбання та монтаж 

обладнання і проведення пуско-налагоджувальних робіт із встановлення 

теплових насосів в КНП «ЦПМСД «Центральний» Рівненської міської ради», що 

дозволить зменшити споживання теплової енергії в опалювальний період при 

температурі зовнішнього повітря до –2°С, та забезпечити гаряче водопостачання 

в міжопалювальний період. 

Також, в 2022 році завершена реалізація Програми енергозбереження та 

енергоефективності міста Рівного на 2020–2022 роки (рішення Рівненської 

міської ради від 24.12.2019 № 6954). 
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До реалізації енергозберігаючих та енергоефективних заходів програми 

залучалися теплопостачальні та комунальні підприємства міста, а також 

установи і організації міста, що фінансувалися з місцевого бюджету. 

За результатами виконання заходів з економії паливно-енергетичних 

ресурсів в 2022 році зекономлено 0,47 тис. т у.п., в основному за рахунок 

зменшення споживання природного газу – 0,405 млн м3. 

Вартість зекономлених паливно-енергетичних ресурсів від впровадження 

заходів склала 3 079,6 тис. грн. 

Слід зазначити, що на протязі 2022 року спеціалісти відділу 

енергоменеджменту постійно підвищували свою кваліфікацію: брали участь у 

семінарах, тренінгах, круглих столах та вебінарах, які проходили за тематикою 

енергоефективності, енергозбереження та енергоменеджменту в режимі он-лайн 

заходів. 

Програма «Енергодім Рівне» на 2021–2023 роки (далі – Програма) 

затверджена рішенням Рівненської міської ради від 10.06.2021 № 651 

впроваджується в рамках Програми Фонду енергоефективності «Енергодім» з 

метою реалізації на місцевому рівні державної політики щодо енергозбереження. 

Заходами Програми передбачено здійснення фінансової підтримки для 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у двох напрямках: 

 відшкодування частини прийнятних витрат, понесених ОСББ на 

реалізацію комплексних проектів з енергоефективності та термомодернізації 

житлового фонду, в рамках державної програми Фонду енергоефективності 

«Енергодім»; 

 відшкодування частини відсотків за користуванням кредитами. 

ОСББ Промінь Рівне. Проект: 

Капітальний ремонт житлового будинку 

№ 1А по вул. Фабричній в м. Рівне 

(Утеплення фасадів та балансування 
існуючої системи опалення) 

ОСББ Гагаріна, 1. Проект: Капітальний 

ремонт житлового будинку № 1 по вул. 

Гагаріна в м. Рівне (Утеплення фасадів та 

балансування існуючої системи опалення) 
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У звітному періоді 14 ОСББ брали участь в Програмі «Енергодім Рівне» на 

2021–2023 роки, із загальною вартістю проєктів 135,0 млн грн. Очікувана сума 

відшкодування з місцевого бюджету прийнятних витрат складала 23,1 млн грн.  

З них, 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. 

6 ОСББ повністю завершили роботи за проєктами, отримали відшкодування 

вартості здійснених заходів з енергоефективності від ДУ «Фонд 

енергоефективності» та відшкодування з місцевого бюджету на суму 

3,7 млн грн, у 3-ох об’єднань роботи на стадії завершення, у 5 – розпочалися 

роботи.  

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. 

Розвиток і підтримка малого та середнього підприємництва 

За даними Єдиного державного реєстру 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.  

В цілому з 2018 по звітний період 2022 року кількість зареєстрованих 

юридичних осіб збільшилась на 1 489 одиниць, фізичних осіб-підприємців 

збільшилась на 856 одиниць. 

ОСББ Р. Шухевича, 4. Проект: Капітальний 

ремонт житлового будинку № 4 по вул. 

Шухевича в м. Рівне (утеплення Фасадів та 

балансування існуючої системи опалення) 

ОСББ Електроапарат. Проект: 

Капітальний ремонт зовнішніх стін їх 

утепленням, заміною віконних та дверних 
блоків, встановлення автоматичних 

балансувальних клапанів житлового будинку 
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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. 

Заходи Програми передбачали 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 

виконавчим комітетом Рівненської міської ради 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 (рішення від 22.02.2022 № 19) та Порядок 

використання коштів бюджету Рівненської міської територіальної громади для 

сприяння та підтримки реалізації бізнес-ідей (рішенням від 25.05.2022 № 69). 

Департамент економічного розвитку здійснив прийом документів та 

забезпечив підтримку у написанні бізнес-планів для 14 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 Кабінету міністрів України від 09.06.2021 № 590, 

конкурс стартапів в рамках Програми не відбувся та фінансування 

вищезазначених заходів не здійснювалось. 

Разом з цим, Департаментом економічного розвитку спільно із фінансовим 

експертом Крук І. М. проведено семінар з питань підготовки бізнес-планів та 
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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, забезпечено безкоштовну участь п’яти 

потенційних учасників конкурсу стартапів в навчальній програмі з розвитку 

мікро- та малих бізнесів Рівного «Акселератор підприємництва», яка 

реалізується Бізнес-Школою Smart Peopel. 

Через офіційні сторінки та соціальну мережу Facebook постійно 

поширювалась інформація про існуючі види та умови отримання державної 

підтримки бізнесу та агропромислового комплексу, а також про грантові 

програми, які направлені на розвиток бізнесу. 

З метою продовження ініціативи міського голови в підтримці місцевого 

виробництва з 28 червня по 2 липня проведено виставку-ярмарок місцевих 

товаровиробників #Підтримуй Рівненське, в якому прийняли участь понад 20 

місцевих компаній. 

Для популяризації локальних торгових марок 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 отриманням відшкодування з місцевого 

бюджету витрат, понесених ними за оренду виставкової площі, матимуть 

можливість ознайомити мешканців і гостей міста з власною продукцією та 

розширити свої ринки збуту. Наразі на майданчику #Підтримуй Рівненське 

представлена продукція місцевих виробників, які входять до складу Асоціації 

легкої промисловості. На організацію простору використано 380,0 тис. грн. 

Відповідно до рішення комісії переможцям конкурсу – представникам 

Асоціації легкої промисловості передбачено відшкодування витрат за оренду 

приміщення за період з 16.10.2022 по 31.12.2022 на загальну суму 245,9 тис. грн, 

однак у 2022 році відшкодування з місцевого бюджету не здійснювалось. 

Також, для здійснення інформаційної підтримки представників 

підприємницької діяльності громади Департаментом 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. 
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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.  

Загальна вартість інформаційних заходів склала 10,0 тис. грн. 

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. Сума придбання права на користування становить 

120,0 тис. грн. 

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. Більше 24 представників 

бізнесу вибирали 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 Рівного https://relocation.rv.ua, 

створена за сприяння Департаменту економічного розвитку Рівненської міської 

ради;  

– Портал релокації бізнес 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. 

Моніторинг місцевих податків і зборів 

З жовтня 2022 року відділом моніторингу місцевих податків і зборів 

налаштовано взаємодію з органами фіскальної служби та обмін інформацією 

щодо переліку боржників юридичних та фізичних осіб-підприємців з несплати 

податків і зборів до місцевого бюджету. Оформлено листи по даних боржниках 

в кількості 170 штук. За період існування відділу моніторингу місцевих податків 

і зборів за вересень-грудень 2022 року виставлено вимог на загальну суму 

72 813,0 тис. грн, з яких зменшено заборгованість до місцевого бюджету на 

6 685,8 тис. грн. 

Загальний податковий борг з основних податків та обов’язкових платежів 

становила 87 159,2 тис. грн (акцизний збір, плата за землю, єдиний податок, 

податок на прибуток підприємств, податок на майно відмінного від земельної 

https://relocation.rv.ua/
https://restartbusiness.in.ua/
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ділянки, податок на доходи фізичних осіб), з яких частка місцевого бюджету 

становить 57 518,2 тис. грн. 

Виявлено суб’єктів, які проявляють ознаки ухиляння від сплати податків – 

14 одиниць (подальше опрацювання з фіскальними органами). Проведено 

зустрічей, спільних нарад, консультацій для подальшої співпраці з органами 

фіскальної служби – 6, з органами Держпраці – 1. 

Надавалися консультації платникам податків та зборів щодо врегулювання 

недоїмки зі сплати податків та обов’язкових платежів до бюджету Рівненської 

міської територіальної громади. Проводиться аналіз та обробка інформації про 

стан сплати місцевих податків і зборів. 

Забезпечено доступ до інформаційно-аналітичної системи збору даних та 

візуалізованої аналітики «Економічний профіль громади» VkursiPro для 

забезпечення моніторингу сплати податків. 

Сформовано базу земельних ділянок, за даними Державного земельного 

кадастру для сприяння проведення нормативної грошової оцінки землі, 

розпочато наповнення бази для визначення розміру оподаткування, для передачі 

органам державної фіскальної служби.  

Створено перелік податкових агентів-платників туристичного збору станом 

на 01.11.2022. Кількість платників складає 38 одиниць (з них юридичних осіб – 

22, ФОП – 16 одиниць). 

Розробляється юридичний механізм щодо спонукання громадян до 

прийняття в експлуатацію об’єктів незавершеного будівництва (збільшення бази 

оподаткування власників нерухомого майна відмінного від земельної ділянки). 

Інвестиційна 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. 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

Заклад дошкільної освіти № 33 
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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 

Заклад дошкільної освіти № 46 

Заклад дошкільної освіти № 14 
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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. 

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 
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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 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 
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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/UrpUbXFrKVFCyV4A1bDI2iMPTYF60

NXw.pdf.  

Англійська версія інвестиційного паспорта доступна за посиланням: 

http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/6P0DmDQTRIz20SeZGvLtXzansua

9OY-_.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 – 

http://investrv.org.ua/
http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/UrpUbXFrKVFCyV4A1bDI2iMPTYF60NXw.pdf
http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/UrpUbXFrKVFCyV4A1bDI2iMPTYF60NXw.pdf
http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/6P0DmDQTRIz20SeZGvLtXzansua9OY-_.pdf
http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/6P0DmDQTRIz20SeZGvLtXzansua9OY-_.pdf
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документ, що допомагає інвестору визначитись з кроками, які необхідно зробити 

для започаткування або припинення інвестиційної діяльності. Документ 

розроблено двома мовами: українською та англійською. 

Дорожня карта інвестора міститься за посиланням: 

http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/ylqJOcHQei1HjmPD6zV1Z1ZgecTf

Et4-.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 

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

http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/vBlnsXn4y9Feb29HwMUQIdkv8vx

Oa_8K.pdf. 

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 – 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 

http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/vBlnsXn4y9Feb29HwMUQIdkv8vxOa_8K.pdf
http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/vBlnsXn4y9Feb29HwMUQIdkv8vxOa_8K.pdf
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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. 

Відібрані громади зможуть взяти участь у навчальній програмі, яка 

складається з наступних модулів: 
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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: 
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 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. 

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. 
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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 

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. 

9. Подано заявку на участь в конкурсі історій «Громадянське 

суспільство, бізнес та влада – кращі практики співпраці» 

Управлінням з питань стратегічного розвитку та інвестицій Департаменту 

економічного розвитку подано заявку на участь у конкурсі історій 

«Громадянське суспільство, бізнес та влада – кращі практики співпраці». Заявку 

подано щодо проєкту «Культурна спадщина кухні – просування кулінарних 
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традицій через професіоналізацію гастрономічної пропозиції Любліна та 

Рівного», в рамках реалізації якого відбувалась активна співпраця органів 

місцевого самоврядування, громадських організацій та було залучено до 

впровадження заходів місцевий бізнес. 

Конкурс проводиться Міністерством культури та інформаційної політики 

України та Секретаріатом Кабінету Міністрів України разом із Центром 

демократії та верховенства права, Ініціативним центром сприяння активності та 

розвитку громадського почину ЄДНАННЯ, Українським незалежним центром 

політичних досліджень та Агентством США з міжнародного розвитку. 

За результатами конкурсу буде сформований Збірник історій про кращі 

спільні проєкти організацій громадянського суспільства, бізнесу та органів 

влади, який підсвітить успіхи такої співпраці та надихатиме майбутні 

тристоронні ініціативи. 

Учасники історій, які будуть відібрані до збірника, отримають приємні 

подарунки. 

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 
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перспективі залучити в економіку громади додаткові кошти, втілити в життя 

інноваційні ідеї, створити додаткові робочі місця. 

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 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. 
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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. 

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. 

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». 

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. 
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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.  

Природоохоронна діяльність 

Цілі та основні пріоритети розвитку в 2020–2022 роках у галузі охорони 

навколишнього природного середовища: 

– створення умов для розвитку інфраструктури екологічно чистих видів 

транспорту, зокрема громадського; 
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– відновлення гідрологічного режиму та зменшення забруднення водних 

об’єктів міста, будівництво каналізаційних мереж, реконструкція міських 

очисних споруд; 

– створення системи безпечного поводження з відходами у складі 

побутових, впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з 

відходами; 

– збільшення площі зелених насаджень, належне утримання та розвиток 

об’єктів природно-заповідного фонду; 

– підвищення рівня екологічної освіти і виховання населення. 

З метою покращення санітарно-екологічного стану водних об’єктів, 

водоохоронних зон і прибережних смуг, ліквідацію потенційних джерел 

забруднення річки Устя стічними водами, захист від підтоплення міських 

територій, зведення до мінімально можливого рівня несанкціонованих скидів 

неочищених стічних зливових та каналізаційних стоків, управлінням економіки 

міста розроблена та прийнята Програма розчищення і впорядкування малих 

річок та охорони підземних вод від забруднення на 2020–2025 роки (рішення 

Рівненської міської ради від 11.02.2021 № 47). 

За інформацією Комунального Шляхово-експлуатаційного управління 

автомобільних доріг у 2022 році здійснено роботи на виконання п. 2.1.11 

Програми – «Розчищення водовідвідного колектора в районі меморіалу Слави в 

межах міста Рівного». 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 ст. 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.  
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На виконання ст. 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. 

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 

запроваджено практику щорічної розробки Екологічного паспорта громади. 

Зокрема, у звітному році відділом захисту довкілля розроблено Екологічний 

паспорт міста Рівного та селища міського типу Квасилів за 2020–2021 роки, який 

схвалений рішенням виконкому від 21.12.2022 № 176. Показники стану 

компонентів довкілля м. Рівного та селища Квасилів за період 2017–2019 

містяться в Екологічному Паспорті, який був вперше розроблений у 2020 році та 

затверджений рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради від 

13.04.2021 № 31. 

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. 

У звітному році спеціалісти відділу захисту довкілля розглянули 5 скарг 

мешканців територіальної громади щодо порушення їх прав на безпечне 

довкілля, а також брали участь у виїзних нарадах спільно з представниками 

контролюючих та дозвільних органів. Зокрема, у результаті розгляду однієї з 

таких скарг відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального 

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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правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 241 Кримінального Кодексу України та 

зупинено виробничу діяльність підприємства, що здійснювало негативний вплив 

на навколишнє природне середовище і безпечну життєдіяльність населення. 

Протягом 2022 року відділ захисту довкілля розглянув та погодив 

комплексні плани роботи підприємств, установ, організацій з питань охорони 

навколишнього природного середовища в кількості 4 од. 

Тарифна політика 

Відділом тарифної політики та правового забезпечення Департаменту 

економічного розвитку забезпечено реалізацію повноважень органів місцевого 

самоврядування, визначених підпунктом 2 пункту «а» статті 28 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема встановлено в порядку і 

межах, визначених законодавством, тарифів на комунальні послуги. 

Протягом звітного періоду забезпечено формування тарифної політики 

суб’єктів господарювання з метою ефективного функціонування ринку 

комунальних послуг: 

– у сфері теплопостачання: КП «Квасилівтеплоенерго» Рівненської міської 

ради, ТОВ «Енергозбереження Рівне», ТОВ «Альтернативна Теплова 

Компанія», ПП «Рівнетеплосервіс», ПрАТ «ЕСКО-Рівне», 

ТОВ «Рівнетеплоенерго». 

– у сфері поводження з побутовими відходами: Комунального 

автотранспортного підприємства 1728 (рішення виконавчого комітету 

Рівненської міської ради від 18.08.2022 № 115) та приватного підприємства 

«Квасилівське» (рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 

01.12.2022 № 169). 

Забезпечено реалізацію державної політики, визначеної постановою 

Кабінету Міністрів «Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних 

послуги у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану» від 29.04.2022 № 502 

та згідно з Законом України «Про особливості регулювання відносин на ринку 

природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та 

подальшого відновлення їх функціонування» від 29.07.2022 № 2479-IX, яким 

запроваджено мораторій на підвищення цін (тарифів) у сфері теплопостачання. 

Відповідно, забезпечено підготовку проєктів рішень виконавчого комітету 

Рівненської міської ради щодо встановлення до застосування тарифів 

КП «Квасилівтеплоенерго» Рівненської міської ради, ТОВ «Старт», 

ТОВ «Енергозбереження Рівне», ТОВ «Альтернативна Теплова Компанія», 

ПП «Рівнетеплосервіс», ПрАТ «ЕСКО-Рівне», ТОВ «Рівнетеплоенерго», 

підтримані на засіданні 28.10.2022. 

Організована робота комісії з перевірки кількості спожитої теплової енергії 

за підсумками опалювального сезону 2021–2022 років, яка створена рішенням 

Рівненської міської ради від 08.07.2022 № 2126, в рамках Програми 

відшкодування різниці між тарифами на послуги з постачання теплової енергії 

для потреб населення, встановленими уповноваженими органами, на 2021–2022 

роки, затвердженої рішенням Рівненської міської ради від 09.12.2021 № 1699 (із 

змінами і доповненнями). За результатами роботи комісії підготовлені 

побудинкові акти згідно з вимогами цієї програми. 
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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, 

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 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). 

Питання праці 

З метою захисту прав громадян щодо своєчасної виплати заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій, інших соціальних виплат, 

реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання 

норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати створена і працює 

комісія з питань праці та заробітної плати Рівненської міської територіальної 

громади. 
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У вересні 2022 року, розпорядженням міського голови № 851-р від 

20.09.2022 «Про комісію з питань праці та заробітної плати Рівненської міської 

територіальної комісії», оновлено її персональний склад та затверджено 

положення про комісію. 

Для попередження виникнення заборгованості проводиться щотижневий 

моніторинг стану погашення заборгованості із виплати заробітної плати на 

економічно-активних підприємствах-боржниках Рівненської міської 

територіальної громади. Внаслідок проведеного щотижневого моніторингу 

опрацьовано 271 оперативну інформацію та 58 інформацій представників органів 

виконавчої влади (Головного управління статистики в Рівненській області, 

Відділу державної виконавчої служби в м. Рівному, Головного управління 

Національної поліції в Рівненській області, Сектору з питань банкрутства в 

Рівненській області) щодо стану виплати заробітної плати на території громади. 

Інформація щодо стану виплати заробітної плати на економічно активних 

підприємствах-боржниках щотижнево надається Рівненській обласній 

військовій адміністрації. У 2022 році підготовлено та надано 154 такі інформації. 

З метою організації роботи комісії з питань праці та заробітної плати 

Рівненської міської територіальної громади, вжиття відповідних заходів, у 2022 

році проведено аналіз інформації: 

– Головного управління Державної податкової служби у Рівненській області 

по 786 підприємствах, у яких середній розмір заробітної плати становив менше 

мінімального розміру заробітної плати; 

– Головного управління Державної податкової служби у Рівненській області 

по 6 550 підприємствах, які допустили податковий борг;  

– Департаменту економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної  

державної адміністрації по 24 підприємствах-боржниках, на яких виникла 

заборгованість з виплати заробітної плати. 

За результатами 

моніторингу організовано 

проведення 4 засідань комісії з 

питань праці та заробітної 

плати Рівненської міської 

територіальної громади. На 

засіданнях комісії заслухано 

звіти 13 керівників 

підприємств щодо причин 

утворення заборгованості з 

виплати заробітної плати та 

перспектив її погашення. 

Згідно рішення комісії 

підготовлено та направлено 92 

листи керівникам підприємств-боржників та в органи державної влади з метою 

пришвидшення погашення заборгованості з виплати заробітної плати. Керівники 

підприємств розробили та надали графіки погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати, які знаходяться на постійному контролі комісії та розміщено на 

вебсайті Департаменту. Керівники 8 підприємств надали листи-пояснення, щодо 
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причин утворення заборгованості 

з виплати заробітної плати та 

перспектив її погашення. 

Керівники 7 підприємств 

розробили та надали графіки 

погашення заборгованості з 

виплати заробітної плати, які 

розміщено на вебсайті 

Департаменту економічного 

розвитку Рівненської міської 

ради. 

Протягом 2022 року, за 

результатами проведеної 

комісією роботи, 18 підприємств-

боржників повністю погасили заборгованість із виплати заробітної плати на суму 

26 579,7 тис. грн, а саме: ТОВ «Будівельна група «Євромонтаж», 

ЖКП «Покровське», ТОВ «Мехтехнобуд», КП «Рівненська обласна 

стоматологічна поліклініка» Рівненської обласної ради, ТОВ «Пропринт», 

ТОВ «Кас Плит-Сервіс», КП «Рівненська обласна дитяча лікарня» Рівненської 

обласної ради, ТОВ «Алатир-Інвест», ТОВ «Алатир-Логістик», ТОВ «Орас», 

ТОВ «Високовольтний союз-РЗВА», Регіональна державна лабораторія 

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів, Підприємство РМО УСВА фірма «Саланг», ТОВ «Вікторія-

Транс С», ДП «Рівненський облавтодор» АТ «Державна акціонерна компанія 

«Автомобільні дороги України», КП «Рівненський обласний клінічний 

лікувально-діагностичний центр ім. Віктора Поліщука», Рівненський державний 

гуманітарний університет, Комунальне підприємство «Рівненський обласний 

фтизіопульмологічний медичний центр» Рівненської обласної ради. Внаслідок 

вжитих заходів виплачено заборговану заробітну плату 2 251 працівнику.  

Для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки 

безробітних та інших категорій осіб Рівненської міської територіальної громади, 

та відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» 

підготовлено: 

– рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 18.10.2022 

№ 141 «Про внесення змін до рішення Рівненської міської ради від 11.03.2021 

№ 138 «Про затвердження Програми підтримки організації громадських робіт, 

спрямованих на соціальний розвиток та на інтереси Рівненської міської 

територіальної громади, на 2021–2024 роки»; 

– рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 21.12.2022 

№ 178 «Про запровадження трудової повинності та організацію суспільно-

корисних робіт в умовах воєнного стану на території Рівненської міської 

територіальної громади». 

У 2022 році надано 445 консультацій представникам трудових колективів 

щодо: особливостей застосування  трудового законодавства в умовах воєнного 

стану; тривалості надання відпусток працівникам; створення комісій по 
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трудових спорах та стягнення у примусовому порядку заборгованої заробітної 

плати через суд та Державну виконавчу службу; періоду, який зараховується до 

страхового стажу у зв’язку з несвоєчасною виплатою заробітної плати або 

нарахуванням заробітної плати у розмірах менших від законодавчо 

встановленого розміру мінімальної заробітної плати; порядку укладення 

колективного договору та його реєстрації тощо.  

З метою попередження порушень законодавства про працю роботодавцями 

та правової обізнаності найманих працівників на вебсайті Департаменту 

проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо вимог трудового 

законодавства: в оплаті праці, розміру мінімальної заробітної плати, тривалості 

робочого часу, гарантій та компенсацій працівникам, про відповідальність у разі 

порушення трудового законодавства, про особливості трудових відносин в 

умовах воєнного стану, про проведену роботу комісією з питань праці та 

заробітної плати Рівненської міської територіальної громади, про виконання 

графіків погашення заборгованості з виплати заробітної плати підприємствами-

боржниками тощо. У 2022 році розміщено 27 таких інформацій. 

15.11.2022 в приміщенні Федерації професійних спілок Рівненської області 

проведено семінар-навчання на тему: «Зміст колективного договору, порядок 

його укладення та реєстрації», на який запрошено голів профспілкових комітетів 

закладів дошкільної та загальної середньої освіти Рівненської міської 

територіальної громади. Участь в семінарі взяли 80 представників закладів 

освіти. 

З метою підвищення кваліфікації та вивчення змін в законодавстві про 

працю України проводяться щотижневі навчання. У 2022 році проведено 20 

таких навчань. 

У 2022 році проведено повідомну реєстрацію 102 колективних договорів, 

змін та доповнень до них, а саме:  

перевірено на відповідність чинному законодавству, зареєстровано та 

оприлюднено на офіційному вебсайті Департаменту:  

– 43 колективні договори; 

– 59 змін та доповнень до колективного договору; 

надано 335 рекомендацій щодо приведення колективних договорів, змін 

та доповнень до них у відповідність до норм чинного законодавства; 

надано 445 консультацій роботодавцям, представникам трудових 

колективів щодо застосування законодавства про працю в умовах воєнного 

стану, порядку укладення колективних договорів, внесення змін та доповнень 

до них тощо. 

Реєстр колективних договорів, змін та доповнень до них щомісячно 

оновлюється та розміщується на вебсайті Департаменту. 

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: 
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– 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. 

Упродовж звітного періоду управлінням торгівлі, громадського харчування 

та побутового обслуговування задекларована діяльність: 

– 26 об’єктів торгівлі; 

– 11 закладів ресторанного господарства; 

– 2 підприємств побутового обслуговування. 

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» (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; 
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– 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: 

– дотримання правил роботи закладів (підприємств) ресторанного 

господарства, порядку провадження торговельної діяльності та правил 
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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 проводилася 

роз’яснювальна робота. 

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. 

Протягом звітного періоду в Управління надійшло 14 інформаційних 

запитів, 38 письмових звернень від громадян. Для якісного та оперативного 

розгляду проводився виїзд на місце із залучення спеціалістів відповідних відділів 

та управлінь виконавчого комітету Рівненської міської ради, Рівненського 

відділу поліції ГУ Національної поліції України в Рівненській області, 

управління Патрульної поліції, міського управління Держпродспоживслужби ГУ 

в Рівненській області тощо. Всі звернення розглянуті у визначені терміни, 

заявникам надана кваліфікована відповідь. 

Протягом 2022 року Управлінням підготовлено 5 рішень виконавчого 

комітету матеріали та 8 розпоряджень міського голови. 

Звіт про розгляд звернень, скарг, інформаційних запитів 

Упродовж 2022 року працівники Департаменту, відповідно до власних, 

делегованих повноважень, розглядали звернення, скарги, інформаційні запити 

від фізичних та юридичних осіб та готували пропозиції щодо вирішення проблем 

у встановлені терміни згідно чинного законодавства з питань соціально-

економічного розвитку, зовнішньо-економічної та інвестиційної діяльності, 

торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, питань праці, 

тарифної політики, енергозбереження та енергоефективності, охорони 

навколишнього природного середовища, реалізації проєктів в рамках цільових 

програм тощо. 

Забезпечено кваліфікований, об’єктивний і своєчасний розгляд листів 

керівників підприємств, установ та організацій; депутатських звернень та 
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запитів; звернень, скарг, пропозицій громадян, запитів на отримання публічної 

інформації. 

Так, у звітному періоді працівниками підготовлені відповіді на 

інформаційні запити, зокрема: відділ бухгалтерського обліку – 11; відділ 

тарифної політики та правового забезпечення – 21; управління економіки – 9; 

управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій – 16; управління 

торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування – 14.  

Спеціалісти Департаменту економічного розвитку протягом 2022 року 

забезпечили в повному обсязі виконання самоврядних, делегованих 

повноважень та інших важливих питань, покладених згідно положення про 

Департамент та нормативних актів України. 

 

 

Директор Департаменту  

економічного розвитку      Володимир ЛИПКО 
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