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УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА 
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ДЕПАРТАМЕНТУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 

Рішенням  Рівненської міської ради від 13.08.2020 № 7771 затверджена 

Інвестиційна програма міста Рівного на 2021-2025 роки. 

Основні напрямки діяльності:  

1. Реалізація проєкту «Інвестиції в енергоефективність 

бюджетних будівель та вуличного освітлення в м. Рівне» 

У 2022 році продовжилась співпраця з Північною екологічною фінансовою 

корпорацією НЕФКО стосовно впровадження спільних проєктів з 

енергоефективності. 

Внаслідок війни в Україні та введення воєнного стану з 24 лютого 2022 року 

НЕФКО визнає, що наслідки для фінансованої діяльності мають або можуть мати 

істотний негативний вплив. Тим не менш, через високу важливість проєкту 

НЕФКО-3 під час війни та у післявоєнний час, НЕФКО вирішила продовжити 

реалізацію проєкту «Інвестиції в енергоефективність бюджетних будівель та 

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

джерелами фінансування є грант NUEE та співфінансування міста, незважаючи на 

недоступність кредитних коштів. 

16 травня 2022 року НЕФКО отримала повідомлення про незаперечення від 

Міністерства закордонних справ Норвегії щодо продовження фінансування 

проєкту за допомогою гранту NUEE у розмірі 1 200 000 євро. 

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

- термоізоляція фасадів будівель (включаючи підвали); 

- заміна вікон; 

- заміна вхідних дверей; 

- термоізоляція дахів; 

- встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІП); 

- модернізація внутрішнього освітлення; 

- оновлення кухонного обладнання; 

- водяні крани з пониженим тиском; 

- балансування внутрішньої системи опалення. 

В межах проєкту заходи з повної термомодернізації впроваджуються на 

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

естетичного напрямку Рівненської міської ради, заклад дошкільної освіти (ясла-

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

комбінованого типу № 46 Рівненської міської ради. 

Встановлення індивідуальних теплових пунктів (8 одиниць), в т.ч. 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. 

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

 

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. 

 



2. Підготовка до реалізації проєкту «Реконструкція та відновлення 

муніципальної інфраструктури м. Рівне для підтримки нагальних 

потреб внутрішньо переміщених осіб» 

Місто Рівне допомагає багатьом вимушено переміщеним особам, і їх кількість 

постійно зростає. Допомога передбачає надання житла, допомога продуктами 

харчування, медичне обслуговування та інше. Існує нагальна потреба не лише 

прийняти вимушено переміщених осіб, а й забезпечити необхідним: надати 

освітню підтримку, підтримку з охорони здоров'я та реабілітаційну. Адже багато 

дітей ВПО потребують особливого освітнього догляду. В рамках проєкту 

«Реконструкція та відновлення муніципальної інфраструктури м. Рівне для 

підтримки нагальних потреб внутрішньо переміщених осіб» планується 

впровадити енергоефективні та необхідні допоміжні заходи на двох об’єктах м. 

Рівне – Рівненський навчально-реабілітаційний центр «Особлива дитина» та заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу 

(спеціальний) «Центр Пагінець» Рівненської міської ради. Відібрані об’єкти 

характеризуються низькою енергоефективністю та незадовільними умовами 

перебування. 

Проєктом передбачена комплексна термореновація  будівель з метою 

покращення умов перебування дітей з особливими потребами, включаючи дітей 

переміщених осіб, в реабілітаційно-освітніх закладах, що відвідують  близько 305 

дітей зараз та очікується їх збільшення на близько 30% за рахунок дітей вимушено 

переміщених осіб. 

В 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 такі 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. 



Довгостроковий ефект для громади полягатиме в тому, що комфортні умови 

та підтримка дітей переселенців сприятимуть тому, що вони залишаться та 

працюватимуть в громаді. 

Загальна індикативна вартість проєкту становить 1 560 000 євро гранту від 

Інвестиційної Платформи Сусідства (NIP). 

Відповідне рішення про залучення гранту було прийнято депутатським 

корпусом Рівненської міської ради від 20 жовтня 2022 року №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». 

3. Співпраця в рамках платформи Cities4Cities 

З метою швидкого реагування на нагальні потреби жителів Рівненської міської 

територіальної громади та тимчасово переміщених осіб, Управлінням з питань 

стратегічного розвитку та інвестицій Департаменту економічного розвитку було 

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 

Рівного Олександра Третяка та міського голови міста Зіндельфінген, на якій були 

присутні заступник міського голови Ігор Кречкевич та представники Департаменту 

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

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

Ігор Кречкевич 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. 

4. Підготовка аплікаційної форми для отримання відзнак 

Парламентської Асамблеї Ради Європи 

З 2014 року була 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 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, підготовлено та подано пакет документів до 

Парламентської Асамблеї Ради Європи на отримання Почесної Відзнаки Ради 

Європи, третьої міжнародної нагороди.  

 
 

 

 



5. 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 було 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. 

 

6. Розробка презентаційних матеріалів 

6.1. 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/UrpUbXFrKVFCyV4A1bDI2iMPTYF60N

Xw.pdf. 

Англійська версія інвестиційного паспорта доступна за посиланням: 

http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/6P0DmDQTRIz20SeZGvLtXzansua9O

Y-_.pdf. 

6.2. З метою сприяння розвитку підприємництва та залучення додаткових 

коштів для бізнесу Управлінням з питань стратегічного розвитку та інвестицій 

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


Департаменту економічного розвитку розроблено інформаційний бюлетень 

актуальних грантових можливостей для бізнесу. Інформаційний бюлетень 

розміщений на офіційних вебресурсах виконавчого комітету Рівненської міської 

ради. 

6.3. На вебсайті Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій 

Департаменту економічного розвитку розміщено Дорожню карту інвестора – 

документ, що допомагає інвестору визначитись з кроками, які необхідно зробити 

для започаткування або припинення інвестиційної діяльності. Документ 

розроблено двома мовами: українською та англійською. 

Дорожня карта інвестора міститься за посиланням: 

http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/ylqJOcHQei1HjmPD6zV1Z1ZgecTfEt

4-.pdf. 

6.4. 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. 

6.5. 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, було 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 «Фейсбук» 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.  

7. 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 було 

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 було 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 проведено зустріч з декількома підприємцями, які 

евакуювали свій бізнес в Рівненську міську територіальну громаду. За 

результатами зустрічей підготовлено промоційно-інформаційні матеріали про 

переваги ведення бізнесу в Рівненській громаді та перспективи його подальшого 

розвитку. 

8. 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. 

https://relocation.rv.ua/


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/vBlnsXn4y9Feb29HwMUQIdkv8vxOa

_8K.pdf. 

 

9. Написання грантових заявок 

9.1. Підготовка проєктних заявок на конкурс «Мери за економічне 

зростання» (M4EG) 

9.1.1. 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. 

 
9.1.2. Підготовлено та подано на конкурс проєкт «Продовольча безпека 

Рівного». 

Мета проєкту: підтримати місцевий бізнес у забезпеченні постачання 

критичних продуктів харчування шляхом надання обладнання в оренду, в тому 

числі для зменшення простоїв через відключення.  

Підтримка малого бізнесу, який виготовляє критичні продукти харчування – 

борошно, хлібобулочні вироби, макарони, крупи – сприятиме економічному 

зростанню міста в умовах зниження попиту на більш дорогі товари. Надання 

обладнання для роботи бізнесу в умовах перебоїв енергопостачання допоможе 

технічній модернізації виробничих потужностей та створить можливості для 

майбутньої інтеграції ВДЕ в системи енергопостачання підприємств. Спільна 

робота з бізнесом над формуванням переліку обладнання, яке надаватиметься в 

оренду, підвищить залученість бізнесу до формування планів міст і керуванням 

змін у громадах. Придбання містом обладнання для автономної роботи критичних 

підприємств допоможе краще реагувати на кризові ситуації та зробить розвиток 

економіки міста більше прогнозованим.  

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


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

місяців. 

9.2. Подано заявку на конкурс NetZeroCities 

З 2010 по 2020 рік 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 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. 

9.3. 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: 

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.  

 

9.4. 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 

(внутрішньо переміщених осіб) 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. 



9.5. Подано проєкт щодо залучення грантових коштів для інтеграції 

ВПО в Рівненську громаду 

Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій Департаменту 

економічного розвитку працює над написанням грантових проєктів, для 

можливості залучення додаткових коштів в Рівненську громаду щоб впровадити 

заходи з інтеграції вимушено переміщених осіб. Так, спільно з ГО «Клуб історичної 

реконструкції «Оствиця» розроблено та подано проєкт на грантовий конкурс 

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

проводився Міжнародним фондом Відродження. 

В разі перемоги проєкту на конкурсі, основними заходами будуть: 

- Інформаційна кампанія проєкту: розробка матеріалів візуалізації, їх 

поширення та промоція серед цільової аудиторії. 

- Міський пікнік на Оствиці (що включає проведення різноманітних майстер-

класів). 

- Проведення ініціативи з висадження дерев (створення «Алеї мрій») в 

парковій зоні міста Рівне. 

- 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 367 920 грн. Термін реалізації – 3 місяці. 

9.6. 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 25 000 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. 

9.7. Підготовка проєкту на конкурс Посольства Великої Британії в 

Україні 

Управлінням з питань стратегічного розвитку та інвестицій Департаменту 

економічного розвитку розроблено та подано проєкт «Мої переживання та погляд 

у майбутнє» на отримання грантового фінансування від Посольства Великої 

Британії в Україні. Загальна вартість проєкту складає 44 150 фунтів стерлінгів. 

В разі отримання перемоги та впровадження, результатами проєкту будуть: 

- впроваджена інформаційна кампанія проєкту, розроблені матеріали 

візуалізації; 

- відео «Мої переживання та погляд у майбутнє»; 

- буклет «Моя історія війни»; 

- мультфільм про події в Україні; 

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

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

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

- пікнік з проведенням спортивних змагань за участю внутрішньо 

переміщених осіб; 

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

біля дерев хто посадив, звідки особа переміщена). 

Проєкт спрямований на покращення емоційного стану вимушено переміщених 

осіб та інших вразливих груп населення шляхом впровадження психологічної, 

інформаційної та соціальної кампанії, та підвищення проінформованості 

міжнародної спільноти про події в Україні. 

 



9.8. 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 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 заявки щодо участі у конкурсі ЄС. 

 

9.9. 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 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. 

10. 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 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» 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, 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. 

 

11. 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 було обговорено потреби, які має Рівненська територіальна в 

умовах воєнного стану та перспективи розвитку. Було звернено увагу, на що 



громада зацікавлена в реалізації проєкту зі створення реабілітаційного центру для 

військових. Також було 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 було зазначено, що Рівне та Чеська 

Республіка мають досить дружні відносини в сфері торгівлі. Адже Чеська 

Республіка є країною-партнером, куди Рівне найбільше експортує товарів (6 6651,3 

тис. дол. США у 2020 році – 5 місце серед найбільших країн-партнерів експорту 

товарів та 4044,6 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 1539,4 тис. 

дол. США у 2021 році. 

27 жовтня 2022 року – представники Управління з питань стратегічного 

розвитку та інвестицій Департаменту економічного розвитку взяли участь в 

тренінгу з стратегічного планування. 

Тренінг відбувся за сприяння відділу з питань розвитку громад та територій 

виконавчого апарату Рівненської обласної ради спільно з Інститутом Політичної 

Освіти. 

Рівненська міська територіальна громада наразі працює над оновленням 

документу Стратегії, адже затверджена стратегія розвитку громади є основою для 

отримання коштів з Державного бюджету України та від міжнародних донорів. 

21 жовтня 2022 року – відбулось підписання Меморандуму про співпрацю 

міським головою Олександром Третяком та директором другого регіонального 

представництва Українського фонду соціальних інвестицій Василем Буртником. 

Адже Рівне стало учасником проєкту «Сприяння розвитку соціальної 

інфраструктури» (УФСІ IX)» (УФСІ – Український фонд соціальних інвестицій). 

Фонд соціальних інвестицій наразі діє у співпраці з донором - Урядом Німеччини 

через німецький державний банк розвитку (KfW). 

Підписання даного документу – це результат чотиримісячної роботи, і він 

дозволяє розпочати розробку проєктно-кошторисної документації (ПКД) для 

реконструкції будівлі у центральній частині міста Рівного під квартири для 

вимушено переміщених осіб (вул. Драгоманова, 7). Ці квартири матимуть статус 

житла для тимчасового проживання ВПО. 

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

7 планується виділити 2,04 млн. євро. 

 
2 серпня 2022 року – працівники Управління з питань стратегічного розвитку 

та інвестицій Департаменту економічного розвитку взяли участь у вебінарі, що 



відбувся в рамках проєкту «Просування енергоефективності та імплементації 

Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», що впроваджується в Україні 

компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за 

дорученням Урядів Німеччини та Швейцарії. 

В рамках зустрічі відбулось обговорення особливостей подачі заявок на 

конкурс демонстраційних проєктів з енергоефективності, а також критеріїв відбору 

проєктів, особливостей проведення закупівель в рамках реалізації проєктів та 

подачі фінансової звітності. 

28.06.2022-30.06.2022 – представники Управління з питань стратегічного 

розвитку та інвестицій Департаменту економічного розвитку пройшли навчання за 

спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації 

«Удосконалення навичок цифрової грамотності в умовах глобальної цифровізації», 

яке 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 

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 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 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. 

 



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 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 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 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 – 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.  

11. Стан зовнішньоекономічної діяльності міста Рівне 

У 2021р. експорт товарів становив 116,8 млн.дол. США, імпорт – 142,1 

млн.дол. США. 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. 

Основу товарної структури імпорту складали машини, обладнання та 

механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім 

залізничного, мінеральні продукти. 

Найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, 

Німеччини, Китаю, США, Туреччини. 

У січні-вересні 2022р. експорт товарів становив 94,7 млн.дол. США, імпорт- 

116,6 млн.дол. США. 

Основу товарної структури експорту склали продовольчі товари та сировина, 

чорні та кольорові метали. Основу товарної структури імпорту склали 

машинобудівна продукція, продовольчі товари та сировина. 

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

США. 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. 

 

 

 


