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ФОРМА  

інвестиційної програми і проєкту регіонального розвитку, 

що може реалізовуватися за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку 

I. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЄКТУ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ЩО МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА 

РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ 

Назва програми і проєкту регіонального 

розвитку, що може реалізовуватися за рахунок 

коштів державного фонду регіонального 

розвитку (далі - проєкт) 

«Будівництво дошкільного навчального 

закладу ясла-садок за адресою вул. 

Коновальця, 16 у м. Рівному» 

Код адміністративно-територіальної одиниці з 

класифікатора об’єктів адміністративно-

територіального устрою України, де 

здійснюється реалізація проєкту 

5600000000 

Заявник (найменування центрального/місцевого 

органу виконавчої влади, органу виконавчої 

влади Автономної Республіки Крим / органу 

місцевого самоврядування / агенції 

регіонального розвитку) 

Виконавчий комітет Рівненської міської 

ради 

Номер та назва технічного завдання, на 

виконання якого реалізовується проєкт 

3. Розбудова мережі дошкільних навчальних 

закладів та середніх навчальних закладів, 

покращення їх матеріально-технічної бази 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

проєкт 

2.1.4. Розвиток дошкільної і шкільної освіти 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає проєкт 

3.1.1. Підвищення освітнього рівня молоді, 

забезпечення громадянам рівних умов 

доступу до якісної освіти 

Період реалізації проєкту (з (місяць, рік) до 

(місяць, рік)) 

січень 2021 р.- грудень 2023 р. 

Загальна кошторисна вартість проєкту, тис.грн 127901,493 

Очікуваний обсяг фінансування проєкту з 

державного фонду регіонального розвитку (далі 

- ДФРР), тис.грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

75000,000 15185,311 18559,825 108745,136 

Обсяг співфінансування проєкту з місцевого 

бюджету, тис.грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

8500,000 4795,361 5860,996 19156,357 

Обсяг співфінансування проєкту з інших джерел 

(зазначити), тис.грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

-  -  -  -  
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11


2 
 

Назва регіону, в якому реалізовується проєкт 
Рівненська область  

 

Назва району, в якому реалізовується проєкт 
м. Рівне 

  

Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника Хомко Володимир Євгенович  

міський голова 

Телефон, e-mail заявника Тел.: (0362) 26-25-25  

E-mail: rivnerada.general@gmail.com 

Посада, прізвище, ім’я, по батькові 

відповідальної за реалізацію проєкту особи 

Ширко Роман Володимирович, 

заступник начальника управління з питань 

стратегічного розвитку та інвестицій   

Телефон, e-mail відповідальної за реалізацію 

проєкту особи 

Тел. (0362) 62-32-56 

E-mail: strateginvest@ukr.net 

 

 

Міський голова                                                                                              В. Хомко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


