
ЗВІТ (І півріччя 2022) 

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ІНВЕСТИЦІЙ 
 

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

Інвестиційну програму міста Рівного на 2021-2025 роки. 

Основні напрямки діяльності: 

 

1. Реалізація проєкту НЕФКО-3 

Протягом перших двох кварталів 2022 року продовжилась реалізація проєкту 

НЕФКО-3 «Впровадження енергозбереження в закладах та установах, що належать 

до комунальної власності м. Рівне та модернізація вуличного освітлення», 

координатором проєкту виступає управління з питань стратегічного розвитку та 

інвестицій. 

Відповідно до проведених управлінням освіти виконавчого комітету Рівненської 

міської ради, тендерних процедур погоджених з компаніями-партнерами проєкту 

НЕФКО, SVECO&GARDE, визначені фірми-постачальники, підписані контрактні 

угоди, закуплені та встановлені сучасні світлодіодні лампи на загальну суму 900,028 

тис. грн., що дозволило удосконалити систему освітлення в 11 дошкільних 

навчальних закладах, 18 закладах загальної середньої освіти та музичній школі № 2, 

шляхом заміни існуючих ламп розжарювання на сучасні світлодіодні, які окрім 

зниження енергоспоживання мають значно більший термін експлуатації. 

Також впроваджено заходи із заміни в дошкільних навчальних закладах 

застарілого кухонного обладнання на сучасне. 

В результаті проведеної управлінням освіти тендерної процедури погодженої з 

партнерами проєкту НЕФКО, SVECO&GARDE, відбувалася закупівля сучасного 

кухонного обладнання на загальну суму 2 млн. 85 тис. грн. 

Сучасне кухонне обладнання встановлено в дитячих садочках №7, 14, 33, 35, 41, 

44, 46, 47, 57, Центрі РПРСА «Пагінець», Рівненському навчально-реабілітаційному 

центрі «Особлива дитина», на заміну «морально» та технічно застарілої техніки. 

Без сумніву, це сприяло покращенню елементарно необхідних умов 

облаштування дитячих садочків якісним обладнанням, підвищенню якості 

харчування дітей, покращенню умов роботи персоналу, а також суттєво вплинуло на 

стан економії електроенергії в дошкільних навчальних закладах. 

В рамках реалізації проєкту проведено тендерні процедури на розробку 

проєктної документації, проходження комплексної експертизи, проведення 

авторського нагляду, а також постачання та монтаж-демонтаж всього необхідного 

обладнання та матеріалів для капітального ремонту закладів освіти; розробку 

проєктної документації, постачання та монтаж-демонтаж всього необхідного 

обладнання та матеріалів для встановлення індивідуальних теплових пунктів (8 

одиниць) в ЗОШ №15 (нова і стара школа), ЗОШ №22, ЗОШ №25, ЗОШ №28, Музична 

школа №2, ДНЗ №33, Управління містобудування та архітектури;  розробку проєктної 

документації, в т.ч. проходження комплексної експертизи, проведення авторського 

нагляду, а також постачання та монтаж-демонтаж всього необхідного обладнання та 

матеріалів для капітального ремонту мереж вуличного освітлення в м. Рівне. 



Загалом, в рамках реалізації проєкту НЕФКО-3 (NEFCO 09/20, NEFCO-2018-187) 

місто Рівне виконало наступні етапи в процесі впровадження: 

- проведено закупівель по 10 лотах з 12 згідно Плану Закупівель (окрім Лоту 1, 

3 та Лоту 12 – Технічний нагляд); 

- заключено 8 контрактів на виконання робіт з 12 згідно Плану Закупівель 

(окрім лотів 1, 3, 7.1, 7.2 та 12); 

- завершено виконання робіт по двох лотах (Лоти 5 та 6); 

- використано коштів співфінансування міста в сумі 2 984 981 грн. (станом на 

кінець квітня 2022 року). 

Станом на 27.04.2022 року підрядними організаціями виконано проєктних робіт 

на суму 2 274 574,93 грн. 

26 квітня 2022 року – отримано лист від київського офісу НЕФКО про скасування 

кредитного договору для фінансування проєкту в місті Рівне. 

В зв’язку з вищезазначеним, управлінням з питань стратегічного розвитку та 

інвестицій спільно з управлінням бюджету і фінансів підготовлено проєкт рішення 

Рівненської міської ради «Про скасування кредиту НЕФКО» та розміщено на сайті 

міської ради 20.05.2022. (Рішення «Про скасування кредиту НЕФКО» депутатським 

корпусом Рівненської міської ради прийнято 08.07.2022 № 2300). 

Проєкт рішення підготовлений на підставі повідомлення НЕФКО про скасування 

кредиту в зв’язку з обмеженням певних форм економічної діяльності через війну, 

фінансовими труднощами місцевих бюджетів, які безпосередньо впливають на 

повернення інвестицій, що робить проблемним продовження фінансування проєктів 

НЕФКО. 

19 травня 2022 року – отримано лист від київського офісу Нефко стосовно того, 

що НЕФКО отримала позитивну відповідь на звернення до Норвегії з приводу 

використання гранту на проєкт без кредитних коштів. 

24 травня 2022 року – відбулась онлайн-зустріч щодо підготовки до реалізації 

заходів проєкту за рахунок грантових коштів. Зустріч відбулась за участю заступника 

міського голови Ігоря Кречкевича, представників управління з питань стратегічного 

розвитку та інвестицій, управління капітального будівництва, управління освіти та 

представників компаній Гарде, НЕФКО. 

За результатами онлайн-зустрічі та проведених консультацій з Казначейством, 

містом запропоновано для фінансування за рахунок грантових коштів наступні лоти: 

Лот 2 «Огороджуючі конструкції» – (проєктні та будівельні роботи), Лот 4 «ІТП та 

балансування» – (проєктні та будівельні роботи), Лот 8 «Проєктування для лоту 1а», 

Лот 9 «Проєктування для лоту 1b», Лот 10 «Проєктування для лоту 3а», Лот 11 

«Проєктування для лоту 3b.  

 

2. Підготовка до реалізації проєкту «Реконструкція та відновлення 

муніципальної інфраструктури м. Рівне для проживання внутрішньо 

переміщених осіб» 

Управлінням з питань стратегічного розвитку та інвестицій розпочато підготовку 

до реалізації проєкту «Реконструкція та відновлення муніципальної інфраструктури 

м. Рівне для проживання внутрішньо переміщених осіб». Метою проєкту є створення 

сприятливих умов для проживання внутрішньо переміщених осіб шляхом 



впровадження заходів з реконструкції та енергозбереження будівлі комунальної 

власності м. Рівне. 

Проєкт буде реалізовано в рамках нової програми НЕФКО «Підтримка ЄС для 

нагальних потреб розміщення в Україні», що фінансується Інвестиційною 

платформою сусідства Європейського Союзу (NIP). Програма створена для 

забезпечення постійним житлом переселенців, шляхом перепрофілювання існуючої 

будівлі і забезпечення комфортних умов проживання. 

Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій визначено 

координатором даного проєкту. 

Відібрано будівлю щодо впровадження проєкту. 

Розпорядженням міського голови від 01.06.2022 року №469-р «Про групу з 

реалізації проєкту «Реконструкція та відновлення муніципальної інфраструктури м. 

Рівне для проживання внутрішньо переміщених осіб» затверджено склад групи з 

реалізації проєкту. 

Розроблена дорожня карта впровадження проєкту. 

До реалізації заходів проєкту буде залучено місцевих фахівців, підприємців. 

 

3. Розробка презентаційних матеріалів 

Управлінням з питань стратегічного розвитку та інвестицій (далі - Управління) 

розроблено та опубліковано на офіційному вебсайті 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/a6k63Mhzx2MU 

XthKVy6rYQtyY6QL3IXM.pdf. 

Англійська версія інвестиційного паспорта доступна за посиланням: 

http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/cXGhRfs-aY6pjLxpGf2R1OSn-

1Phqsa_.pdf. 

На вебсайті управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій розміщено 

Дорожню карту інвестора – документ, що допомагає інвестору визначитись з 

кроками, які необхідно зробити для започаткування або припинення інвестиційної 

діяльності. Документ розроблено двома мовами: українською та англійською. 

Документ можна переглянути за посиланням: 

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

Дорожня карта інвестора є орієнтиром для місцевого бізнесу, адже вона 

відображає процедуру реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 

етапи отримання дозволу на будівництво об’єкту містобудування, процедуру 

відведення земельної ділянки, а також перелік документів, які необхідні для 

державної реєстрації припинення діяльності юридичної особи та фізичної особи-

підприємця. 

http://investrv.org.ua/
http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/a6k63Mhzx2MU%20XthKVy6rYQtyY6QL3IXM.pdf
http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/a6k63Mhzx2MU%20XthKVy6rYQtyY6QL3IXM.pdf
http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/ylqJOcHQei1HjmPD6zV1Z1ZgecTfEt4-.pdf


Розроблено каталог інвестиційних пропозицій із оптимальним набором 

земельних ділянок промислового призначення типу «Грінфілд», які за своїми 

характеристиками є найбільш привабливими для потенційного інвестора. 

Каталог розроблено українською та англійською мовами. З каталогом можна 

ознайомитись за посиланням: 

http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/naCqgjFwWR75ztL03YwpyA2ed8mcIaw

s.pdf (каталог українською мовою); 

http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/kAisONetaI-a-

d6mUjRKVhAkr32ZKQae.pdf (каталог англійською мовою). 

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). 

Браунфілди – це парки, які створюються на основі раніше існуючих виробничих 

майданчиків, як правило, забезпечених будівлями, спорудами та інфраструктурою. 

Залучення інвестицій охоплює як придбання, так і оренду існуючих об’єктів. В 

багатьох випадках такий підхід є кращим, оскільки структура вже існує, що не тільки 

значною мірою економить кошти для бізнесу, але й дозволяє уникнути певних кроків, 

необхідних для будівництва нових об’єктів, таких як дозволи на будівництво та 

підключення комунальних послуг. 

Інформаційно-презентаційні матеріали розроблено щодо таких об’єктів – 

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Рівненський експертно-

технічний центр Держпраці» (http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/ZMw-

5cZjb0zfvXbiWCcqeISw9dB54f-5.pdf) та  Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Рівненський автомобільний ремонтний завод» 

(http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/35rPgLYu6YKFj7bdVuwUheL9gtqoO3UH.p

df). 

 

4. Участь у навчаннях, тренінгах, воркшопах 

Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій 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 управління постійно 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. 

28.06.2022-30.06.2022 – представники управління пройшли навчання за 

спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Удосконалення 

навичок цифрової грамотності в умовах глобальної цифровізації», яке було проведено 

Рівненським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ та організацій. 

Під час навчання були розглянуті такі питання: використання інструментів 

GOOGLE у професійній діяльності; цифрова трансформація органів публічного 

http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/naCqgjFwWR75ztL03YwpyA2ed8mcIaws.pdf
http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/naCqgjFwWR75ztL03YwpyA2ed8mcIaws.pdf
http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/kAisONetaI-a-d6mUjRKVhAkr32ZKQae.pdf
http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/kAisONetaI-a-d6mUjRKVhAkr32ZKQae.pdf
http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/35rPgLYu6YKFj7bdVuwUheL9gtqoO3UH.pdf
http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/35rPgLYu6YKFj7bdVuwUheL9gtqoO3UH.pdf


управління. Електронне урядування; основи кібергігієни. Захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах; особливості публічної інформації у 

форматі відкритих даних. 

За підсумками навчання, було пройдено тестування та отримано відповідні 

сертифікати. 

25.05.2022-25.06.2022 – представники управління 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 було розглянуто такі основні теми: «Інформаційна війна як 

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

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

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

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

Успішне складання тесту стало запорукою отримання сертифікату. 

Під час навчання представники управління з питань стратегічного розвитку та 

інвестицій змогли отримати додаткові знання для боротьби з Росією в 

інформаційному просторі. 

5 травня 2022 року –  представники управління з питань стратегічного розвитку 

та інвестицій взяли участь у вебінарі – грантові можливості програми Горизонт 

Європа», який був організований проєктним офісом Національного університету 

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

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

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

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

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

Europe. 

За результатами участі у вебінарах, працівники управління 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 взяли участь в навчанні за 

спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Деякі аспекти 

організації діяльності органу місцевого самоврядування в умовах воєнного стану». 

Під час навчання були 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 – працівники управління з питань стратегічного розвитку 

та інвестицій взяли 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 була 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.  

 

5. Створення бази даних підприємств, які бажають евакуюватися із зони 

бойових дій 

У зв’язку з російською агресією, управління з питань стратегічного розвитку та 

інвестицій спільно з Департаментом економічного розвитку Рівненської міської ради 

працює над адаптацією економіки Рівненської міської територіальної громади до 

умов воєнного часу. Розроблено google форму, з рядом запитань для підприємств, що 

зацікавлені в евакуації бізнесу із зони бойових дій на територію міста Рівного та смт 

Квасилова. 

Створено базу даних підприємств, які виявили бажання евакуюватися із зони 

бойових дій, актуальний стан якої постійно оновлюється. 

Працівниками Управління проведено зустріч з декількома підприємцями, які 

евакуювали свій бізнес в Рівненську міську територіальну громаду. За результатами 

зустрічей відбувається підготовка промоційно-інформаційного матеріалу про 

переваги ведення бізнесу в Рівненській громаді та перспективи його подальшого 

розвитку. 

 

6. Створення бази даних об’єктів нерухомості Рівненської міської 

територіальної громади, які придатні для евакуації та релокації 

підприємств 

Управлінням з питань стратегічного розвитку та інвестицій розроблено google 

форму, з рядом запитань для підприємців та осіб громади, які мають можливість 

надати приміщення в оренду або продати для розміщення евакуйованих підприємств. 

Отримано 49 заявок щодо об’єктів нерухомості, які власники готові здати в 

оренду або продати. 



Управлінням підготовлено презентаційний буклет актуальних виробничих площ 

територіальної громади, та розміщено на сайті управління з питань стратегічного 

розвитку та інвестицій, в розділі «Новини». 

 

7. Участь в конкурсах щодо залучення грантового фінансування 

 

7.1. Підготовка проєкту на конкурс Посольства Великої Британії в Україні 

Управлінням з питань стратегічного розвитку та інвестицій розроблено та 

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

фінансування від Посольства Великої Британії в Україні. Загальна вартість проєкту 

складає 44 150 фунтів стерлінгів. 

В разі отримання перемоги та впровадження, результатами проєкту будуть: 

- впроваджена інформаційна кампанія проєкту, розроблені матеріали 

візуалізації; 

- відео «Мої переживання та погляд у майбутнє»; 

- буклет «Моя історія війни»; 

- мультфільм про події в Україні; 

- психологічні тренінги та майстер-класи для внутрішньо переміщених осіб; 

- концерт «Розкриття талантів» (виставка малюнків «Загартовані війною», 

«Війна очима дітей», виконання українських пісень, виставка робіт з глини); 

- пікнік з проведенням спортивних змагань за участю внутрішньо переміщених 

осіб; 

- висаджені дерева у парковій зоні міста Рівне «Алея спогадів» (з табличками 

біля дерев хто посадив, звідки особа переміщена). 

Проєкт спрямований на покращення емоційного стану вимушено переміщених 

осіб та інших вразливих груп населення шляхом впровадження психологічної, 

інформаційної та соціальної кампанії, та підвищення проінформованості міжнародної 

спільноти про події в Україні. 

 

7.2. Участь в конкурсі ЄС у сфері охорони культурної спадщини 

Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету 

Рівненської міської ради підготувало та подало 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. 

У минулому році управлінням з питань стратегічного розвитку та інвестицій 

разом з партнерами 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 була проведена промоційна кампанія кулінарної спадщини 

Рівного та 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 щодо участі у конкурсі ЄС. 

За результатами конкурсу буде нагороджено до 30 визначних надбань з усієї 

Європи, 5 з яких отримають гран-прі із грошовою винагородою 10 000 євро. Один 

переможець також отримає приз глядацьких симпатій в результаті онлайн-

голосування, що проводиться Europa Nostra. 

Також реалізовані ініціативи, які були подані на конкурс отримають промоцію з 

боку Європейської комісії, Europa Nostra та партнерів премії з допомогою галузевих 

конференцій, експертних публікацій; належність до спільноти з понад 500 

професіоналів та експертів сфери культурної спадщини, а також безкоштовне річне 

членство в організації Europa Nostra. 

 

8. Підготовка аплікаційної форми для отримання відзнак Парламентської 

Асамблеї Ради Європи 

З 2014 року управлінням з питань стратегічного розвитку та інвестицій була 

розпочата робота з налагодження співпраці між муніципалітетом 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 була 

офіційно вручена Рівненському міському голові Олександру Третяку депутатом 

Верховної Ради України, Членом Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради 

Європи Юлією Овчинниковою під час святкових заходів присвячених Дню Міста.  

За результатами розвитку міжнародної співпраці, співпраці з містами-

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

цінностей в повсякденному житті громади, проведених європейських заходів у місті 

Рівному в 2021 році, управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій 

підготувало та подало пакет документів до Парламентської Асамблеї Ради Європи на 

отримання Почесної Відзнаки Ради Європи, третьої міжнародної нагороди.  



9. Співпраця з Державною установою «Офіс із залучення та підтримки 

інвестицій» 

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

інвестицій» UkraineInvest було проведено онлайн-захід на тему «Поглиблення 

регіонального партнерства у сфері залучення та супроводження інвестицій», до участі 

у якому було запрошено представників управління з питань стратегічного розвитку 

та інвестицій виконавчого комітету Рівненської міської ради. 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» було 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 

матеріали, отримали високу оцінку, тому Державною установою «Офіс із залучення 

та підтримки інвестицій» було 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, була 

фахово високо оцінена та буде використана в загальнодержавній презентаційній 

програмі. Вочевидь, це відкриває широкі можливості для представлення 

територіальної громади, дозволяє налагодити нові ділові контакти та в перспективі 

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

створити додаткові робочі місці. 

 

10. Стан зовнішньоекономічної діяльності міста Рівне 

У 2021р. експорт товарів становив 116,8 млн.дол. США, імпорт – 142 млн.дол. 

Порівняно з 2020р. експорт зменшився на 8%, імпорт збільшився на 5,2%. Негативне 

сальдо склало 25,2 млн.дол. 

Основу товарної структури експорту складали продукти рослинного 

походження, деревина і вироби з деревини. 

Найбільші експортні поставки товарів здійснювалися до Німеччини, Італії, 

Франції, Польщі, Нідерландів, Білорусі. 

Основу товарної структури імпорту складали машини, обладнання та механізми, 

електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, 

мінеральні продукти. 



Найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Білорусі, Польщі, 

Німеччини, Китаю, США, Туреччини. 

У 2021р. експорт послуг становив 22,2 млн.дол. США, імпорт – 13,9 млн.дол. 

Порівняно з 2020р. експорт зменшився на 12,6%, імпорт збільшився на 12,5%. 

Позитивне сальдо становило 8,3 млн.дол. 

Найбільші обсяги експорту припадали на транспортні послуги, послуги у сфері 

телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги. 

Головними партнерами в експорті послуг були Польща, Німеччина, Італія, 

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, США. 

Основу структури імпорту послуг складали послуги, пов’язані з подорожами, 

послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій, 

транспортні послуги. 

Головними партнерами в імпорті послуг були Італія, Німеччина, Польща, 

Угорщина. 
 


