
 
РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

(13 сесія, 7 скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

16 травня 2017 року          № 2877 

 

 

Про внесення зміни до Інвестиційної  

програми міста Рівного на 2017 – 2020  

роки, затвердженої рішенням Рівненської  

міської ради від 06.12.2016 № 2143 

 

 

Відповідно до статей 27 та 35 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", пункту 2 статті 12 Закону України "Про 

інвестиційну діяльність", у рамках реалізації Стратегічного плану 

економічного розвитку міста Рівного Рівненська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміну до Інвестиційної програми міста Рівного на 2017 – 2020 

роки, затвердженої рішенням Рівненської міської ради від 06.12.2016 № 2143, 

а саме: пункт 4.3 заходів на виконання Інвестиційної програми міста Рівного 

на 2017 – 2020 роки викласти в редакції, 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 захисту 

прав людини, законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, 

Регламенту, депутатської діяльності та етики; постійній комісії з питань 

бюджету, фінансів та управління комунальною власністю; секретарю міської 

ради С. Паладійчуку та заступнику міського голови В. Герману, а організацію 

його виконання – начальнику Управління з питань стратегічного розвитку та 

інвестицій Р. Ширку. 

 

 

 

Міський голова       В. Хомко 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Рівненської 

міської ради  

16.05.2017 № 2877 

 

 

7. ЗАХОДИ НА ВИКОНАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ МІСТА РІВНОГО НА 2017 – 2020 РОКИ 

 

№ 

пор. 

Назва заходу Виконавці Термін 

виконання 

Джерела 

фінансу-

вання 

Обсяг фінансування 
(тисяч гривень) 

2017 
рік 

2018 
рік 

2019 
рік 

2020 
рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

4.3 Розробка інвестиційних проектів, 

бізнес-планів, іншої проектно-

кошторисної документації. Розробка 

веб-сторінки Управління з питань 

стратегічного розвитку та інвестицій 

Виконавчі органи 

Рівненської міської ради. 

Залучені організації 

Протягом 

року 

Міський 

бюджет 

40 40 30 30 

 

 

 

 

Секретар міської ради        С. Паладійчук 


