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На утримання управління з питань стратегічного

розвитку та інвестицій по КПКВК 2710160 загальний

фонд на 2020 рік затверджено кошторисних призначень в

сумі 1711000,00грн., касові видатки за 2020 рік склали

1679482,05грн. з них:



35216.16, 44%

44634, 56%

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар

видатки на оплату послуг (крім комунальних)

На виконання «Інвестиційної програми міста

Рівного на 2017 – 2020 роки» по КПКВК 2717693

загальний фонд затверджено кошторисних призначень в

сумі 180000,00грн., касові видатки за 2020 рік склали

79850,16грн. з них на реалізацію заходів Інвестиційної

програми використано:



- видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар -

35216,16грн. зокрема:

1) п. 1.5 розділу 1 заходів «Виготовлення промоційних матеріалів: буклети, 

диски, сувенірна продукція, каталог інвестиційних проектів та пропозицій, 

електронні презентації, відеоролики, проморолики про інвестиційний, 

культурний та бізнесовий потенціал міста» - 29096,16грн.;

2) п. 1.7 розділу 1 заходів «Покращення матеріально-технічного 

забезпечення при проведенні заходів інвестиційного характеру та промоції 

міста, інвестиційних проектів і напрацювань» - 6120,00грн.



- видатки на оплату послуг (крім комунальних) - 44634,00грн.

зокрема:

1) п.1.3 розділу 1 заходів «Розробка, презентація та постійне оновлення 

англомовної електронної версії Інвестиційного паспорта м. Рівного» -

5000,00грн.;

2) п.1.6 розділу 1 заходів «Розміщення інформації про місто у вітчизняних 

та зарубіжних електронних і друкованих виданнях» -1937,00грн.;

3) п 3.2 розділу 3 заходів «Організація та участь у міжнародних заходах 

інвестиційного спрямування: форумах, конференціях, виставках, зустрічах» -

8340,00грн.;

4) п 4.3 розділу 4 заходів «Розробка інвестиційних проектів, бізнес-планів, 

іншої проектно-кошторисної документації. Розробка веб-сторінки 

Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій» - 29357,00грн.



На виконання  заходів  транскордонного проєкту «Культурна 

спадщина кухні – просування кулінарних традицій через 

професіоналізацію гастрономічної пропозиції Любліна та Рівного» 

на 2020 – 2021 роки:

по КПКВК  2714082 загальний фонд затверджено кошторисних 

призначень в сумі 31600,00грн., касові видатки за 2020 рік  склали 

31600,00грн. з них:

- видатки на оплату послуг ( крім комунальних) - 31600,00грн.

зокрема:

1) послуги з розробки Стратегії співпраці та маркетингових комунікацій

з промоції традиційної кулінарної спадщини Рівного - 31600,00грн.;

по КПКВК  2714082 спеціальний  фонд затверджено кошторисних 

призначень в сумі 174000,00грн., касові видатки за 2020 рік  склали 

172680,00грн. з них:

- видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування - 172680,00грн. зокрема:

1) придбання мобільних конструкцій (кіосків) 8шт. - 172680,00грн..



КПКВК  2714082 

На виконання  заходів  транскордонного проєкту «Культурна спадщина 

кухні – просування кулінарних традицій через професіоналізацію 

гастрономічної пропозиції Любліна та Рівного» на 2020 – 2021 роки:
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