РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
(10 сесія, 7 скликання)
РІШЕННЯ
6 грудня 2016 року

№ 2143

Про затвердження Інвестиційної
програми міста Рівного на
2017 – 2020 роки
Відповідно до статей 27 та 35 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", пункту 2 статті 12 Закону України "Про
інвестиційну діяльність", в рамках реалізації Стратегічного плану
економічного розвитку міста Рівного Рівненська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Інвестиційну програму міста Рівного на 2017 – 2020 роки
(далі – Програма), що додається.
2. Доручити керівникам управлінь та відділів Виконавчого комітету
Рівненської міської ради, залученим підприємствам та організаціям різних
форм власності забезпечити виконання заходів Програми.
3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з
питань економічного розвитку, промисловості, інвестицій, підтримки
підприємництва та регуляторної політики; постійній комісії з питань бюджету,
фінансів та управління комунальною власністю; постійній комісії з питань
захисту прав людини, законності, правопорядку, розвитку місцевого
самоврядування, Регламенту, депутатської діяльності та етики; секретарю
міської ради С. Паладійчуку та заступнику міського голови О. Хмилецькому, а
організацію його виконання – начальнику Управління з питань стратегічного
розвитку та інвестицій Р. Ширку.

Секретар міської ради

С. Паладійчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Рівненської
міської ради
06.12.2016 № 2143

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
МІСТА РІВНОГО НА 2017 – 2020 РОКИ
1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Інвестиційна програма міста Рівного на 2017 – 2020 роки (далі в тексті –
Програма) розроблена з метою реалізації цілей і завдань Стратегічного плану
економічного розвитку міста Рівного, затвердженого рішенням Рівненської
міської ради від 22.11.2006 № 317, а також відповідно до статей 27, 35 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", законів України "Про
інвестиційну діяльність", "Про державне прогнозування та розроблення
програм економічного та соціального розвитку України", "Про інноваційну
діяльність в Україні", "Про режим іноземного інвестування", "Про захист
іноземних інвестицій в Україні", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про
транскордонне співробітництво", "Про захист іноземних інвестицій в Україні"
та інших нормативно-правових актів з питань інвестиційної діяльності на
території України.
Дія Програми поширюється на сферу залучення інвестицій та
економічного розвитку як складову соціально-економічного розвитку міста
Рівного.
Програма координує діяльність усіх учасників та зацікавлених сторін,
залучення інвестицій на територію міста Рівного.
2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Метою Програми є сукупність заходів, реалізація яких сприятиме
створенню привабливого інвестиційного клімату в місті для забезпечення
сталого економічного зростання, покращення добробуту територіальної
громади, а також формування привабливого іміджу міста.
Завдання Програми:
1) формування привабливого інвестиційного іміджу міста Рівного;
2) підготовка інвестиційних пропозицій та проектів міста;
3) активізація роботи щодо залучення кредитних і грантових коштів
міжнародних фінансових інституцій з метою реалізації інвестиційних та
інфраструктурних проектів;
4) поширення інформації про інвестиційні можливості міста;
5) організація та участь у заходах з метою налагодження нових зв’язків з
інвесторами (виставки, заходи, форуми, ярмарки, бізнес-зустрічі тощо) з
метою популяризації економічного потенціалу та інвестиційних проектів;
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6) підтримка активності підприємців у пошуку партнерів-інвесторів;
7) моніторинг грантів, проектів та програм для залучення фінансових
ресурсів від міжнародних організацій;
8) формування бази даних з необхідними контактами для інвесторів
(організації, які надають послуги з підтримки бізнесу, державні та місцеві
дозвільні органи, інші державні установи тощо);
9) моніторинг інформації щодо наявності вільних виробничих площ,
приміщень, земельних ділянок, які можуть бути запропоновані потенційним
інвесторам.
3. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА
1. Стан і тенденції інвестиційної діяльності міста Рівного
Діяльність виконавчих органів Рівненської міської ради спрямована на
створення сприятливих умов для розвитку бізнес-клімату та проведення
комплексу заходів, спрямованих на активізацію інвестиційної діяльності.
Реалізація протягом попередніх років заходів Інвестиційної програми
сприяла забезпеченню позитивної динаміки залучення інвестицій у місто.
Залучення прямих іноземних інвестицій сприяє ефективному розподілу
ресурсів та дає такі переваги для міста:
1) прямі іноземні інвестиції – джерело капіталу, який компенсує
недостатність внутрішніх збережень і не створює боргових зобов’язань для
отримувача;
2) сприяє розвиткові нових технологій та навичок управління;
3) забезпечує доступ на нові ринки збуту;
4) сприяє проведенню більш ефективної приватизації та реструктуризації
економіки, а також створенню додаткових робочих місць.

Рис. 3.1. Динаміка залучення прямих іноземних інвестицій в економіку
міста Рівного за період з 2013 року по І півріччя 2016 року включно
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З рисунка 3.1 видно, що протягом 2013 – 2015 років спостерігається
відтік іноземного капіталу з економіки міста Рівного. Зменшення обсягів
акціонерного капіталу нерезидентів відбулося через послаблення національної
валюти, за рахунок курсової різниці і повторює тенденцію щодо зменшення
прямих іноземних інвестицій в область та в Україну в цілому.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в місто Рівне станом на
01.07.2016 становив 126,9 мільйона доларів США, що дорівнює 245,6 долара
США в розрахунку на одного мешканця міста. Таким чином, приріст прямих
іноземних інвестицій становив 1,066 мільйона доларів США до обсягів
інвестицій на початок 2016 року. Основними формами залучення капіталу
залишаються внески у формі рухомого і нерухомого майна та грошові внески.
Станом на 01.07.2016 серед країн із найбільшим обсягом прямих
іноземних інвестицій, вкладених в економіку міста, є Велика Британія
(40,1 мільйона доларів США), Італія (29,2 мільйона доларів США), Російська
Федерація (17,9 мільйона доларів США), Кіпр (7,4 мільйона доларів США),
Німеччина (0,5 мільйона доларів США), Сполучені Штати Америки
(0,2 мільйона доларів США).

Рис. 3.2. Розподіл обсягу прямих іноземних інвестицій у розрізі країн
інвестування в місто Рівне станом на 01.07.2016
Розподіл прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності
свідчить, що найбільш інвестиційно привабливими для нерезидентів у місті є:
оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, в
які вкладено 41,5 мільйона доларів США, транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність (27,3 мільйона доларів США), промисловість
(27,0 мільйона доларів США).
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Рис. 3.3. Розподіл обсягу прямих іноземних інвестицій за видами економічної
діяльності в місті Рівному станом на 01.07.2016
Таким чином, іноземні інвестори схильні вкладати гроші в галузі з
порівняно високою рентабельністю та швидким обігом капіталу.
Одним із макроекономічних показників, що характеризує розвиток міста,
є капітальні інвестиції. Відкриття нових підприємств, модернізація діючих,
технічне переозброєння – це та основа, на якій може бути реалізовано основну
мету – забезпечення самодостатності територіальної громади.

Рис. 3.4. Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел
фінансування в місто Рівне за 2013 – 2015 роки
У 2013 році обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел
фінансування становив 1 184,7 мільйона гривень, проте у 2014 році цей
показник знизився до 1 077,1 мільйона гривень. Протягом 2015 року в
економіку міста Рівного було вкладено 1 131,8 мільйона гривень капітальних
інвестицій.
Кількість інноваційно активних підприємств у місті Рівному станом на
01.07.2016 дорівнювала чотирьом.
Створення привабливого інвестиційного клімату зі стабільними та
прозорими умовами сприяє приходу іноземних інвесторів у місто. Так, станом
на 01.07.2016 у місті зареєстровано 85 підприємств з іноземними інвестиціями.
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Рис. 3.5. Обсяги зовнішньої торгівлі товарами в місті Рівному за
період з 2013 року по І півріччя 2016 року включно
Як видно з рисунка 3.5, експорт товарів підприємствами міста Рівного
протягом 2013 – 2015 років постійно зменшувався. У січні – червні 2016 року
експорт товарів дорівнював 36,4 мільйона доларів США. Серед експортованих
за кордон товарів найвагомішими були поставки продукції нафтохімічного
комплексу, а також продовольчих товарів та сировини.
Вагомі експортні поставки здійснювалися до країн – членів
Європейського Союзу, Російської Федерації, Туреччини.
Обсяги імпорту товарів у місто Рівне протягом 2013 – 2015 років також
зменшувалися. У січні – червні 2016 року обсяг імпортованих у місто товарів
становив 41,3 мільйона доларів США.
В імпорті переважали надходження машинобудівної продукції,
продовольчих товарів та сировини, продукції нафтохімічного комплексу.
Із країн Європейського Союзу надійшло товарів на суму 26,3 мільйона
доларів США. Найбільше товарів отримано з країн Європейського Союзу,
Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки.
2. Переваги для залучення інвестицій в економіку міста Рівного
Місто Рівне належить до групи інвестиційно привабливих міст України.
Привабливість інвестиційного клімату міста зумовлює низка факторів, а саме:
1) вигідне географічне положення (близькість кордонів з Європейським
Союзом);
2) багатий природно-ресурсний потенціал;
3) перетин міжнародних автомобільних магістралей;
4) багата історична та культурна спадщина;
5) наявність інвестиційно привабливих вільних земельних ділянок;
6) конкурентні трудові ресурси;
7) висока частка населення працездатного віку;
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8) розвинена соціальна інфраструктура;
9) висока ділова активність громадськості;
10) активізація транскордонного співробітництва;
11) зацікавленість місцевої влади у залученні інвестиційних ресурсів та
забезпеченні сталого розвитку міста.
4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Очікуваними результатами реалізації Програми є:
1) створення привабливого інвестиційного іміджу міста Рівного в
Україні та за її межами;
2) створення сприятливого інвестиційного клімату в місті;
3) залучення технічної допомоги через міжнародні організації та їхні
програми співробітництва;
4) поліпшення поінформованості потенційних інвесторів про можливості
інвестування в місто Рівне;
5) поліпшення бізнес-інфраструктури в місті;
6) збільшення надходження коштів до міського бюджету Рівного;
7) збільшення обсягу інвестицій.
5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок
міського бюджету Рівного, а також інших джерел фінансування, не
заборонених законодавством України.
6. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
1. Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює
профільний заступник міського голови.
2. Координація діяльності щодо виконання заходів Програми покладена
на Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій.
3. Під час виконання Програми до неї можуть вноситися зміни і
доповнення.
4. Інформування про хід реалізації Програми здійснює Управління з
питань стратегічного розвитку та інвестицій на засіданні виконавчого комітету
Рівненської міської ради в кінці кожного року.
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7. ЗАХОДИ НА ВИКОНАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ МІСТА РІВНОГО НА 2017 – 2020 РОКИ

№
пор.

Назва заходу

Виконавці

1

2

3

Термін
Джерела
виконання фінансування
4

5

Обсяг фінансування
(тисяч гривень)
2017 2018 2019 2020
рік
рік
рік
рік
6
7
8
9

1. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій та вдосконалення системи обслуговування інвесторів
1.1

1.2

Будівництво індустріальної
зони міста Рівного на вулиці
Млинівській площею 5,0 га
(в тому числі розробка проектнокошторисної документації)
Періодичне оновлення "Дорожньої
карти інвестора: від започаткування до припинення діяльності"

1.3

Розробка, презентація та постійне
оновлення англомовної
електронної версії Інвестиційного
паспорта м. Рівного

1.4

Створення та періодичне
оновлення бази даних грантових
програм

Виконавчі органи Рівненської
міської ради. Управління з
питань стратегічного розвитку
та інвестицій. Залучені
організації
Управління з питань
стратегічного розвитку та
інвестицій. Виконавчі органи
Рівненської міської ради.
Залучені організації
Управління з питань
стратегічного розвитку та
інвестицій. Виконавчі органи
Рівненської міської ради.
Агенція "ІнвестІнРівне".
Залучені організації
Управління з питань
стратегічного розвитку та
інвестицій. Виконавчі органи
Рівненської міської ради.
Залучені організації

Протягом
2017 року

Міський
бюджет.
Залучені
кошти

280

-

-

-

Протягом
року

-

-

-

-

-

Протягом
року

Міський
бюджет.
Залучені
кошти

15

-

5

5

Протягом
року

-

-

-

-

-

8
1
1.5

1.6

1.7

2
Виготовлення промоційних
матеріалів: буклети, диски,
сувенірна продукція, каталог
інвестиційних проектів та
пропозицій, електронні
презентації, відеоролики,
проморолики про інвестиційний, культурний та бізнесовий
потенціал міста
Розміщення інформації про
місто у вітчизняних та
зарубіжних електронних і
друкованих виданнях
Покращення матеріальнотехнічного забезпечення
при проведенні заходів
інвестиційного характеру та
промоції міста, інвестиційних
проектів і напрацювань
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3
Управління з питань
стратегічного розвитку та
інвестицій. Виконавчі органи
Рівненської міської ради.
Залучені організації

4
Протягом
року

5
Міський
бюджет.
Залучені
кошти

6
20

7
20

8
30

9
30

Управління з питань
стратегічного розвитку та
інвестицій. Залучені організації

Протягом
року

10

10

10

10

Управління з питань
стратегічного розвитку та
інвестицій. Виконавчі органи
Рівненської міської ради
Залучені організації

Протягом
року

Міський
бюджет.
Залучені
кошти
Міський
бюджет.
Залучені
кошти

20

20

30

30

20

10

2. Підвищення кваліфікації спеціалістів, відповідальних за організацію інвестиційної діяльності
2.1

Проведення (участь), сприяння у
проведенні тренінгів, семінарів,
навчань для службовців з питань
інвестиційного проектування,
супроводу інвестиційних
проектів, інвестиційного
маркетингу тощо

Управління з питань
стратегічного розвитку та
інвестицій. Виконавчі органи
Рівненської міської ради.
Залучені організації

Протягом
року

Міський
бюджет

20

20

9
1
2.2

2.3

2
Обмін досвідом під час участі у
заходах, пов’язаних з питаннями
залучення інвестицій, промоції
міста та активізації інноваційноінвестиційної діяльності в
Україні та за кордоном
Забезпечення стажування
фахівців місцевих органів
виконавчої влади, відповідальних
за роботу з питань залучення
інвестицій
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3
Управління з питань
стратегічного розвитку та
інвестицій. Виконавчі органи
Рівненської міської ради.
Залучені організації

4
Протягом
року

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

Управління з питань
стратегічного розвитку та
інвестицій. Виконавчі органи
Рівненської міської ради.
Залучені організації

Протягом
року

Міський
бюджет

30

30

20

20

3. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного співробітництва
3.1

Організація та проведення
інвестиційних форумів та
бізнес-форумів у місті із
залученням діючих та
потенційних інвесторів

3.2

Організація та участь у
міжнародних заходах
інвестиційного спрямування:
форумах, конференціях,
виставках, зустрічах
Організація прийомів офіційних
делегацій, представників
міжнародних організацій,
фінансових інституцій для
вирішення можливих питань
співробітництва

3.3

Управління з питань
стратегічного розвитку та
інвестицій. Виконавчі органи
Рівненської міської ради.
Агенція "ІнвестІнРівне".
Залучені організації
Виконавчі органи Рівненської
міської ради

Протягом
року

Міський
бюджет.
Залучені
кошти

25

25

25

25

Протягом
року

Міський
бюджет

10

20

20

20

Виконавчі органи Рівненської
міської ради

Протягом
року

Міський
бюджет

10

20

20

30

10
1
3.4

2
Налагодження контактів
з торговими місіями та
представництвами закордонних
держав
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3
Виконавчі органи Рівненської
міської ради

4
Протягом
року

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

4. Підтримка реалізації пріоритетних інвестиційних проектів та розвиток інфраструктури підтримки інвестиційної діяльності
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Створення та оновлення бази
даних інвестиційних проектів

Управління з питань
стратегічного розвитку та
інвестицій. Залучені організації
Участь та сприяння у проведенні Виконавчі органи Рівненської
конкурсів інвестиційних та
міської ради
інноваційних проектів
Розробка інвестиційних
Виконавчі органи Рівненської
проектів, бізнес-планів, іншої
міської ради. Залучені
проектно-кошторисної
організації
документації
Інформаційно-консультаційна
Виконавчі органи Рівненської
підтримка суб’єктів
міської ради. Залучені
господарювання, громадських
організації
організацій для залучення
інвестицій та коштів
міжнародної технічної
допомоги
Пошук додаткових джерел
Управління з питань
фінансування за рахунок
стратегічного розвитку та
грантових коштів, міжнародної
інвестицій. Управління
технічної допомоги
економіки міста. Залучені
організації

Протягом
року

-

-

-

-

-

Протягом
року

-

-

-

-

-

Протягом
року

Міський
бюджет

40

40

30

30

Протягом
року

-

-

-

-

-

Протягом
року

-

-

-

-

-

11
1
4.6

2
Забезпечення інформаційного
супроводу інвестиційних
проектів і програм
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3
Виконавчі органи Рівненської
міської ради. Залучені
організації

4
Протягом
року

Всього

Секретар міської ради

6
-

7
-

8
-

9
-

480

205

205

215

5
-

С. Паладійчук

