ЗВІТ ПРО РОБОТУ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ СТРАТЕГІЧНОГО
РОЗВИТКУ ТА ІНВЕСТИЦІЙ У 2021 РОЦІ

Реалізація проєкту НЕФКО-3
У І кварталі 2021 року розпочалась 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.
Загальна вартість проєкту складає 6,731 млн. євро, з них: 4,431 млн. євро
- запозичення від НЕФКО; 1,2 млн. євро - розмір гранту, решта - кошти
міського бюджету.
Проєкт включає два компоненти, а саме: впровадження заходів з
термомодернізації та модернізацію вуличного освітлення, що є досить
енергоефективним з точки зору економії витрат міського бюджету.
Перший компонент включає ряд заходів з термомодернізації закладів освіти
міста Рівного, такі як: утеплення фундаментів та стін, утеплення покрівель, заміна
вікон та дверей на енергоефективні; встановлення індивідуальних теплових
пунктів (ІТП) та балансування системи опалення; заміна застарілого кухонного
обладнання; встановлення сонячних колекторів, встановлення аераторів для
зменшення споживання води; встановлення рекуператорів повітря в спортивних
залах, заміна ламп внутрішнього освітлення на енергоефективні, заходи з
інклюзивності (облаштування пандусів, укладення тактильної плитки, тощо).

Загальна кількість будівель комунальної власності, що включено до проєкту 31, із них 11 закладів підлягають впровадженню повної термомодернізації
(заклади дошкільної освіти - № 7, 14, 33, 35, 46, 57, заклад дошкільної освіти
(ясла-садок) компенсуючого типу, (спеціальний) «Центр Пагінець» Рівненської
міської ради; ЗОШ - № 8, 13, 28, Рівненський навчально-реабілітаційний центр
«Особлива дитина» Рівненської міської ради).
Другий компонент «вуличне освітлення» включає: заміну 4 066 світильників
вуличного освітлення новими світильниками з світлодіодними лампами (буде
замінено близько 40% від загальної кількості 10 000 ламп). Крім цього, проєктом
передбачено заміну 120 км самонесучого ізольованого проводу (СІП; 4 x 25 мм²);
195 опор; системи управління та термінали GSM (133 термінали та 142 кабінетів
управління) та встановлення системи SCADA для вуличного освітлення в
диспетчерському центрі КП «Міськсвітло»). Розрахунок економії від проєкту
вуличного освітлення базується на таких параметрах: використання 4 000 годин на
рік; затемнення 50% протягом 6 годин щоночі; економія вартості обслуговування
750 грн. за світильник на рік (в основному регулярна заміна існуючих ламп
порівняно з тривалим терміном експлуатації світлодіодних ламп).
Екологічні, економічні та соціальні аспекти впровадження проєкту полягають
у тому, що 31 громадський будинок у місті Рівне отримає покращений клімат у
приміщенні за рахунок теплового оновлення огороджуючих конструкцій з
розглянутими рішеннями для вентиляції. Це підвищить продуктивність, емоційне
середовище, і це, ймовірно, призведе до меншої кількості днів на лікарняний
період близько 16 000 учнів та 2 000 працівників у Рівному. У 11 будівлях,
запропонованих для проведення найбільш повних заходів з енергоефективності,
розміщується близько 6 000 дітей та 1000 працівників. Оскільки будівлі
отримають технічну модернізацію, включаючи замінені вікна та освітлення,
відпадає необхідність закладам вишукувати можливості для фінансування
зазначених сегментів.
Сучасне кухонне обладнання буде встановлено в дитячих садочках №7, 14,
33, 35, 41, 44, 46, 47, 57, Центрі РПРСА «Пагінець», Рівненському навчальнореабілітаційному центрі «Особлива дитина», на заміну «морально» та технічно
застарілої техніки, що дасть можливість покращити необхідні умови
облаштування дитячих садочків якісним обладнанням, підвищить якість
харчування дітей, покращить умови роботи персоналу, а також суттєво вплине на
стан економії електроенергії в дошкільних навчальних закладах.
За ефективну роботу по підготовці до реалізації інвестиційного проєкту
працівники управління були відзначені подяками міського голови.

Реалізація проєкту «Культурна спадщина кухні – просування кулінарних
традицій через професіоналізацію гастрономічної пропозиції Любліна та
Рівного»
Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій отримало грант на
реалізацію транскордонного проєкту «Культурна спадщина кухні – просування
кулінарних традицій через професіоналізацію гастрономічної пропозиції Любліна
та Рівного», в рамках Програми транскордонного співробітництва ПольщаБілорусь-Україна 2014 – 2020, Європейського Інструменту Сусідства.
Реалізація проєкту тривала в період 01.02.2020-31.07.2021.
Основні заходи, що реалізовані в рамках проєкту:
1. Розроблено та виготовлено каталог рецептів традиційних страв міста
Рівного.
2. Проведена інформаційна кампанія проєкту, розроблено візуальний стиль
проєкту.
3. Розроблено дві стратегії співпраці та маркетингових комунікацій з промоції
традиційної кулінарної спадщини (для міста Рівного та Любліна).

4. Виконано роботи з проведення дослідження в галузі традиційної кулінарної
спадщини Рівненщини «Нарис історії кулінарних традицій Рівненщини»;
виконано роботи з дослідження в галузі традиційної кулінарної спадщини
Рівненщини (воркшоп з приготування традиційних кулінарних страв Рівненщини).
5. Проведена промоційна кампанія кулінарної спадщини Рівного та Любліна.
6. Розроблено промоційний відеоролик традиційної страви міста Рівного –
«мацик».
7. Підписано Угоду про співпрацю в сфері гастрономічного туризму,
проведено міжнародну гастрономічну конференцію в Любліні.
8. Проведено гастрономічний фестиваль «Мацик» в місті Рівному.

Управлінням з питань стратегічного розвитку та інвестицій виконавчого
комітету Рівненської міської ради проведено процедуру закупівлі восьми
мобільних конструкцій (кіосків), які були використані на гастрономічному
фестивалі «Мацик» для представлення крафтових продуктів Рівненщини (в тому
числі мацика).
Загальна вартість проєкту становить 65 828 євро.
До реалізації заходів проєкту «Культурна спадщина кухні – просування
кулінарних традицій через професіоналізацію гастрономічної пропозиції Любліна
та Рівного» була залучена значна кількість місцевих підприємців, фахівців у сфері
традиційної кухні, історії, рестораторів, дизайнерів, перекладачів.
Розробка презентаційних матеріалів
3.1. Управлінням з питань стратегічного розвитку та інвестицій (далі Управління)
розроблено
та
опубліковано
на
офіційному
вебсайті
http://investrv.org.ua/ інвестиційний паспорт Рівненської територіальної громади
http://investrv.org.ua/storage/web/source/1/ZIi9XNgTR9icdF127W1InR5Z4rXXJZ0W.
pdf.
Документ дає вичерпну інформацію для потенційного інвестора про
природно-географічні характеристики, кадровий, промисловий, туристичний
потенціали, стратегічний розвиток та інновації Рівненської територіальної
громади.

3.2. На вебсайті 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.
3.3. 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.
3.4. Завдяки проведеній управлінням з питань стратегічного розвитку та
інвестицій, управлінням економіки міста і управлінням комунальною власністю
виконавчого комітету Рівненської міської ради, роботі та завдячуючи фаховій
підтримці та участі колег з Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях 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.
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 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.
З метою презентації діяльності виконавчих органів Рівненської міської ради,
у мережі «Фейсбук» активно 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.

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.

Участь у навчальній програмі U-LEAD with Europe «Кроки для спеціалістів»
На початку 2021 року управлінням з питань стратегічного розвитку та
інвестицій було підготовлено грантову заявку на участь в програмі «U-LEAD з
Європою». За результатами конкурсу Рівненську міську територіальну громаду
було відібрано для участі у навчальній програмі U-LEAD «Кроки для спеціалістів»
на тему «Просторове планування та управління природними ресурсами»!

Упродовж травня – червня 2021 року команда із числа представників
управлінь виконавчого комітету Рівненської міської ради до якої входили управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій, управління земельних
відносин, управління містобудування та архітектури під координуванням
заступника міського голови Ігоря Кречкевича, брала участь у навчальній програмі,
що складалася з п’яти семінарів, які висвітлювали такі важливі для розвитку
територіальної громади теми, як:
1. Принципи просторового планування.
2. Просторове планування в Україні.

3. Просторове планування в територіальних громадах.
4. Виклики просторового планування.
5. Земля та інші природні ресурси в територіальних громадах.
Завдяки участі у даній навчальній програмі команда Рівненської міської
територіальної громади отримала фахові знання та практичні навички у сфері
просторового планування та управління природними ресурсами які будуть
використані у повсякденній роботі, а також ознайомилася із останніми
законодавчими змінами, що дозволить більш професійно та фахово вибудовувати
шляхи покращення умов використання принципів просторового планування на
теренах територіальної громади.
За результатами завершення інтенсивної програми «Кроки для спеціалістів
2021. Просторове планування та управління природними ресурсами. Онлайнверсія»!, учасники отримали відповідні сертифікати, а також можливість в
подальшому долучатися до подібних тренінгів, презентувати можливості
територіальної громади на загальнодержавному та міжнародному рівнях, у тому
числі в середовищі потенційних інвесторів.
Участь у конкурсі Центру «Ейдос» за підтримки Фонду Фрідріха Науманна за
Свободу
Управлінням з питань стратегічного розвитку та інвестицій здійснено
підготовку конкурсної заявки на участь в навчанні Школи економічного розвитку
для територіальних громад! (МЕР). Конкурс проводився Центром «Ейдос» за
підтримки Фонду Фрідріха Науманна за Свободу.
За результатами конкурсного відбору команда Рівненської міської
територіальної громади отримала можливість пройти навчання та відвідати
фінальний офлайн захід.
Програма тривала 6 місяців, з червня по листопад 2021 року. На учасників
чекало 3 модулі, кожен з яких тривав один тиждень і складався з 3-х лекцій та
практичного завдання, яке учасники команди виконували користуючись
консультаціями лекторів.
Під час школи МЕР були розглянуті такі теми:
1. Сталий економічний розвиток. Планування та реалізація.
2. Залучення додаткових ресурсів для місцевого розвитку. ДФРР, грантові
програми, інвестиції.
3. Роль інвестора в місцевому економічному розвитку, та кращі практики
взаємодії з бізнесом.
4. Заключний офлайн-етап «Форум оцінки інвестиційної спроможності
громад».

За підтримки менторів команда Рівненської міської територіальної громади
мала можливість розробити проєкти документів у напрямках:
- стратегічний розвиток територіальної громади;
- залучення додаткового фінансування на постійній основі;
- «Інвестиційний паспорт» як інструмент залучення інвестицій.
У жовтні 2021 року учасники команди Рівненської міської територіальної
громади взяли участь у фінальному офлайн заході «Форум оцінки інвестиційної
спроможності громад» із залученням представників бізнесу, метою якого стала
презентація інвестиційних можливостей територіальної громади та налагодження
діалогу і співпраці. Важливою частиною заходу була презентація Інвестиційних
паспортів територіальних громад.
За результатами презентацій, Інвестиційний паспорт Рівненської міської
територіальної громади отримав найбільш схвальні відгуки в частині як

інформативного наповнення, доступності викладеної інформації, охоплення усіх
необхідних для потенційного інвестора складових так і візуального оформлення.
Рівненська міська територіальна громада отримала відзнаку за перемогу у
Пілотному конкурсі «Золота ділянка 2020»
У 2020 році Польською Агенцією Інвестицій і Торгівлі був ініційований
конкурс «Золота Ділянка 2020» в рамках проєкту Польської Допомоги
«Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів та розвиток
польсько-українського економічного співробітництва».
Конкурс було оголошено у 8 областях України, серед яких була і Рівненська.
Учасниками конкурсу стали органи місцевого самоврядування та місцеві органи
виконавчої влади, а його метою - визначення найкращих інвестиційних ділянок
для підвищення спроможності громад у залученні вітчизняних та іноземних
інвестицій.
Серед 12 заявок, конкурсна комісія найвище оцінила промислову земельну
ділянку комунальної власності у місті Рівне в районі вулиці Млинівської площею
5,0 га та індустріальний парк у Малолюбашанській ОТГ площею 125,1 га. Під час
оцінювання враховувалися такі критерії як локалізація земельної ділянки, її
юридичний статус, ландшафт, інфраструктура, комунікації, наявність під’їзних
шляхів та близькість залізничної колії. Окремо оцінювалися підготовлені
презентаційні матеріали.
21 жовтня 2021 року в рамках проекту Польської Допомоги «Підтримка
розвитку підприємництва та конкурентоспроможності українських регіонів»
(партнер проекту - Польська Агенція Інвестицій і Торгівлі ПАІТ) у співпраці з
Рівненською обласною державною адміністрацією та Установою «Рівненська
агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів «ІнвестІнРівне»
відбувся одноденний навчальний семінар для органів місцевого самоврядування з
питань розвитку інвестиційної привабливості регіону.
Під час семінару експертками Польської Агенції Інвестицій і Торгівлі
Монікою Здроєк та Евеліною Бадзяк начальнику управління з питань
стратегічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Рівненської міської
ради
Михайлу
Басюку
була
вручена
відзнака
«THE WINNER OF THE GOLDEN SITE 2020 CONTEST IN RIVNE REGION» та
надана висока оцінка підготовці промоційних матеріалів, проведенню презентації
земельної ділянки та організації роботи з представлення інвестиційного
потенціалу Рівненської міської територіальної громади.
Крім того, за умовами конкурсу, громада-переможець в перспективі зможе
залучити польських експертів для підготовки інвестиційних пропозицій, стане
учасником поїздки у Польщу за обміном досвідом, а Польська Агенція Інвестицій
і Торгівлі стане партнером у промоції інвестиційних можливостей Рівненської
міської територіальної громади іноземним інвесторам.

Робота над актуалізацією Стратегії розвитку Рівного
Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій активно
долучилося до процесу актуалізації Стратегії розвитку Рівного.
Фахівці управління взяли участь у:
- актуалізації даних соціально-економічного аналізу;
- аналізі стану виконання бюджетних та цільових програм;
- актуалізації SWOT-аналізу та розробці SWOT-матриці;
- аналізі технічних завдань на проєкти розвитку до плану заходів з реалізації
Стратегії та їх презентації;
- зборі ідей проєктів до Стратегії розвитку Рівненської громади на період 2021
– 2023 рр.;
- підготовці звіту щодо отриманих пропозицій за результатами публічних
консультацій.
Участь у семінарах, 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 беруть активну участь в різноманітних заходах,
спрямованих на підвищення знань з написання та промоції проєктів, в заходах
щодо представлення інвестиційних можливостей Рівненської територіальної
громади.
18 лютого 2021 року представники управління з питань стратегічного
розвитку та інвестицій взяли участь в онлайн-воркшопі «Проекти приватної
ініціативи: особливості підготовки та проведення аналізу ефективності здійснення
державно-приватного партнерства», організованому Мінекономіки разом з
державною організацією «Агенція з питань підтримки державно-приватного
партнерства» та проектним офісом «SPILNO» при Міністерстві інфраструктури
України за підтримки Міжнародної фінансової корпорації.
Під час воркшопу ознайомилися з світовим досвідом та особливостями
реалізації проєктів приватної ініціативи, досвідом реалізації проєктів приватної
ініціативи в Україні, організаційними процедурами та особливостями чинного
законодавства щодо роботи з проєктами приватної ініціативи.
4 березня 2021 року місто Рівне з робочим візитом відвідали представники
компанії ТОВ «ШРЕДЕР», на запрошення управління з питань стратегічного
розвитку та інвестицій.
Представники компанії поділились досвідом в освітленні міст, доріг, мостів,
тунелів, будівель та промислових об'єктів, адже мають значний міжнародний
досвід в галузі світлотехніки.

12 березня 2021 року за участі заступника міського голови І. Кречкевича,
представників управлінь виконавчого комітету Рівненської міської ради,
Рівненської агенції із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів
«ІнвестІнРівне» відбулася зустріч з виконавчим директором Державної установи
«Офіс із залучення та підтримки інвестицій» (UkraineInvest) С. Цівкачем.

В ході зустрічі було презентовано інвестиційний паспорт Рівненської
територіальної громади та ІТ кластер м. Рівного.
Також були обговорені можливості подальшої співпраці щодо представлення
інвестиційних пропозицій (вільних земельних ділянок) Рівненської територіальної
громади на провідних європейських онлайн-майданчиках за підтримки
UkraineInvest.
16 березня 2021 року працівники управління з питань стратегічного розвитку
та інвестицій взяли участь в інформаційній онлайн-сесії в рамках проєкту
«Конкурсний відбір міст-партнерів для підтримки реформ, спрямованих на
оптимізацію та розвиток інфраструктури теплопостачання» USAID, який
передбачає конкурсний відбір міст-партнерів.
Метою зустрічі стало ознайомлення з проєктом «Конкурсний відбір містпартнерів для підтримки реформ, спрямованих на оптимізацію та розвиток
інфраструктури теплопостачання», з вигодами партнерства USAID ПЕБ, умовами
участі і критеріями оцінки вибору переможців конкурсу, порядок взаємодії з

переможцями конкурсного відбору, – яке провів Євген Глушак, керівник напрямку
теплопостачання, USAID ПЕБ (Проєкт енергетичної безпеки).
30 березня 2021 року працівники управління взяли участь в онлайн-тренінгу
з комунікацій «Як ми можемо просувати проєкт?», що був проведений в рамках
реалізації Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна
2014-2020, і спрямований на краще просування проєктів, що впроваджуються в
межах даної Програми.
31 березня 2021 року представники управління з питань стратегічного
розвитку та інвестицій взяли участь у онлайн-семінарі «Підтримка ідентифікації
та підготовки проєктів місцевого розвитку регіонального значення» за підтримки
Програми «U-LEAD з Європою».
9 квітня 2021 року представники управління з питань стратегічного розвитку
та інвестицій взяли участь у вебінарі «Стратегічна екологічна оцінка. Як провести
її без порушень».
16 квітня 2021 року працівники управління з питань стратегічного розвитку
та інвестицій взяли участь у дискусії «За закритими кордонами: транскордонне
співробітництво України та ЄС у часи Ковід».
20 квітня 2021 року представники управління з питань стратегічного
розвитку та інвестицій взяли участь у тренінгу з комунікацій «Які ми
відеооператори?», що відбувся в рамках Програми транскордонного
співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.
8 липня 2021 року представники управління з питань стратегічного розвитку
та інвестицій взяли участь у конференції «Фінансування та інвестиції у громадах»,
яка відбулася в рамках Ініціативи Програми «U-LEAD з Європою». Конференція
мала на меті розкрити муніципальний інвестиційний потенціал України шляхом
обміну інформацією, яка дозволить громадам розробляти готові до реалізації
проєкти та планувати джерела фінансування для їх впровадження.
Конференція об’єднала представників уряду, громад, асоціацій органів
місцевого самоврядування, міжнародних фінансових установ, а також експертів
стосовно можливостей, проблем і рішень у процесі реалізації проєктів
муніципального партнерства регіонального значення.
8 липня 2021 року представники управління з питань стратегічного розвитку
та інвестицій взяли участь в міжнародній конференції UkraineInvest Talks в
рамках Конференції з питань реформ в Україні, що відбулася у Вільнюсі.
Захід є інтерактивною онлайн-платформою для висвітлення успіху реформ,
спрямованих на поліпшення бізнес-клімату в Україні, та презентації інвестиційних
можливостей в країні.
Конференція відбулася за участі Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля,
Президента Конфедерації промисловців Литви Відмантаса Янулявічюса та
Виконавчого директора UkraineInvest Сергія Цівкача.
15 липня 2021 року представники управління з питань стратегічного
розвитку та інвестицій виконавчого комітету Рівненської міської ради прийняли

участь в онлайн-конференції щодо Презентації «Інструментів, які сприяють
розвитку управління на основі даних, залученню інвестицій та наповненню
місцевого бюджету» організованої Всеукраїнською громадською організацією
«Асоціація малих міст України».
10 вересня 2021 року представники управління з питань стратегічного
розвитку та інвестицій взяли участь у міжнародній конференції UkraineInvest
Talks: Vinnytsia, яка презентувала прогрес реформ і розвитку інвестиційного
клімату Центральної України.
26 листопада 2021 року представники управління з питань стратегічного
розвитку та інвестицій взяли участь у вебінарі «Державна підтримка значних
інвестицій: можливості для громад» UkraineInvest.
Під час даного навчання професійними спікерами були розглянуті такі
питання: залучення інвесторів – нові можливості для громад; система підтримки
інвестиційних проєктів із значними інвестиціями; інвестиційні стимули для
інвесторів; ефективна співпраця між громадами та UkraineInvest.
14 грудня 2021 року представники управління з питань стратегічного
розвитку та інвестицій провели робочу зустріч з експертами Польської Агенції
Інвестицій і Торгівлі (ПАІТ).

Рівненська міська територіальна громада була запрошена для участі в онлайн
зустрічі, присвяченій питанням у сфері промоції інвестиційного потенціалу
територіальної громади, підготовки та презентації інвестиційних пропозицій, а
також співпраці з потенційними та існуючими інвесторами організованій
Польською Агенцією Інвестицій і Торгівлі.

Зустріч була запланована та проведена у форматі інтерактивної онлайнплатформи для обговорення та надання консультацій щодо визначення нових
підходів до реалізації інвестиційної політики територіальної громади, презентації
її інвестиційних можливостей серед потенційних інвесторів, зокрема обговорення
оновленого Інвестиційного паспорта, каталогу земельних ділянок промислового
призначення типу «Грінфілд», а також розміщеної на сайті управління з питань
стратегічного розвитку та інвестицій онлайн карти земельних ділянок і
промислових приміщень які можуть бути використані потенційними інвесторами,
як одних із найбільш важливих елементів у запровадженні системи інтеграції
інвестиційних пропозицій громади.
Підготовка проєкту на конкурс ДФРР
Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій спільно з
управлінням капітального будівництва, здійснили підготовку та подачу
проєкту «Реконструкція стадіону «Авангард» на вул. Замковій, 34 у м. Рівному»
для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм та проєктів регіонального
розвитку, що можуть реалізовуватися у 2022 році за рахунок коштів державного
фонду регіонального розвитку.

Загальна кошторисна вартість проєкту 438562,439 тис. грн.

Команда проєкту здійснила підготовку інформаційної картки проєкту, що
включає в себе опис, розробку бюджету, визначення показників результативності
проєкту, формування пакету документів та реєстрацію проєкту на онлайнплатформі ДФРР.
За результатами розгляду Міністерством молоді та спорту України проєкт
виконавчого комітету Рівненської міської ради «Реконструкція стадіону
«Авангард» на вул. Замковій, 34 у м. Рівному» отримав схвальну оцінку та був
погоджений для подальшої участі у конкурсному відборі, що відкриває
перспективи для його реалізації за рахунок коштів Фонду та успішної
реконструкції стадіону «Авангард».
Стан зовнішньоекономічної діяльності у місті Рівне
У січні–вересні 2021р. експорт товарів становив 85,3 млн.дол. США, імпорт –
103,9 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2020р. експорт зменшився на 10,3%,
імпорт збільшився на 3,3%. Негативне сальдо склало 18,6 млн.дол.
Основу товарної структури експорту складали продукти рослинного
походження, деревина і вироби з деревини.
Найбільші експортні поставки товарів здійснювалися до Німеччини, Франції,
Італії, Польщі, Нідерландів, Білорусі.
Основу товарної структури імпорту складали засоби наземного транспорту,
крім залізничного, машини, обладнання та механізми, електротехнічне
обладнання, мінеральні продукти, текстильні матеріали та текстильні вироби.
Найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Білорусі,
Німеччини, Польщі, США, Китаю.
За 9 місяців 2021р. експорт послуг становив 16,2 млн.дол. США, імпорт – 10,7
млн.дол. Порівняно з 9 місяцями 2020р. експорт зменшився на 15,4%, імпорт
збільшився на 15,1%. Позитивне сальдо становило 5,5 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.

Розробка проєктів
Конкурс Агентства США з Міжнародного Розвитку (USAID)
Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій здійснило
підготовку проєктної заявки «Підтримка малого та середнього підприємництва»
для участі у конкурсі за підтримки Агентства США з Міжнародного Розвитку
(USAID).
Оціночна вартість проєкту: 550 тис. грн.
Даний проєкт не отримав підтримку з боку Міжнародної організації з
міграції.
USAID Проєкт енергетичної безпеки
Управлінням з питань стратегічного розвитку та інвестицій підготовлено та
подано аплікаційну форму щодо участі у процесі відбору міст-партнерів USAID
Проєкту енергетичної безпеки для надання технічної допомоги муніципальним
стейкохолдерам у імплементації реформ, спрямованих на оптимізацію та розвиток
інфраструктури теплопостачання.
В рамках проєкту передбачено, що для кожного міста розробляється
індивідуально перелік заходів для підвищення якості теплопостачання. Також
USAID Проєкт енергетичної безпеки допомагає залучати інвесторів для реалізації
інвестиційних проєктів у галузі теплопостачання.
Всеукраїнський конкурс стартапів «Екомрія»
Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій спільно з
командою комунального закладу «Міський Будинок культури» Рівненської
міської ради здійснили підготовку та подачу проєктної заявки для участі у
Всеукраїнському конкурсі стартапів «Екомрія» проєкту ДТЕК «Енергоефективні
школи: нова генерація».
У разі відбору, територіальна громада отримає фінансування у розмірі 10 000
грн на зйомки музичного відеоролика, спрямованого на формування екокультури
молоді та створення позитивного прикладу для наслідування з метою захисту
довкілля та проведення челенджа із закликом приєднатися до ініціативи та
проявити себе у процесах.
Проєкт Міжнародної Організації Праці та Програми розвитку ООН
Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій спільно з
управлінням економіки міста здійснило підготовку та подачу заявки в рамках
спільного проєкту Міжнародної Організації Праці та Програми розвитку ООН
«Розширення економічних можливостей для жінок як відповідь на кризу COVID19 в Україні».
Проєкт спрямований на стале відновлення рівня життя населення, яке
постраждало від наслідків пандемії COVID-19 в Україні, через розширення

економічних можливостей для жінок шляхом вдосконалення відповідних
інституційних механізмів та створення умов для реалізації таких можливостей.
Даний проект успішно реалізовано.
Участь в ініціативі з проєктів муніципального партнерства, що реалізовується
Програмою «U-LEAD з Європою»
Управлінням з питань стратегічного розвитку та інвестицій виконавчого
комітету Рівненської міської ради розроблено та подано заявку на участь в
Ініціативі з проєктів муніципального партнерства, що реалізовується Програмою
«U-LEAD з Європою».
Управлінням розроблено концепцію проєкту «Розвиток інфраструктури
підтримки підприємництва».
Конкурс малих грантів Посольства Словацької Республіки в Україні
Управлінням з питань стратегічного розвитку та інвестицій спільно з
управлінням економіки міста розроблено проєкт «Підтримка. Підприємництво.
Розвиток», спрямований на підтримку малого та середнього підприємництва.
Проєкт розроблено під координуванням заступника міського голови Ігоря
Кречкевича, та подано на конкурс малих грантів Посольства Словацької
Республіки в Україні. Загальна вартість проєкту складає 5500 євро.
Ідея проєкту полягає в розробці інформаційного порталу підприємців, який
допоможе об’єднати інтереси як підприємців, які надають послуги або
пропонують товари, потенційних підприємців, які бажають започаткувати свою
справу, так і всіх охочих осіб, які зацікавлені в отриманні послуг або купівлі
товарів.
Оцінка даного проєкту грантодавцем триває.
Участь у Всеукраїнському конкурсі «Краще місто»
Управлінням з питань стратегічного розвитку та інвестицій спільно з
управлінням економіки міста виконавчого комітету Рівненської міської ради
подано заявку на участь у Всеукраїнському конкурсі «Краще місто» у номінації
«Повітря», який організовує ГО «Центр екологічних ініціатив «Екодія» за
підтримки Шведського товариства охорони природи, Фонду імені Гайнріха Бьолля
в Україні, Міжнародного фонду «Відродження».
Конкурс проводиться з метою визначення кращого міста України з точки зору
сталого розвитку і захисту довкілля. Участь у конкурсі дозволить не лише
запрезентувати Рівненську міську територіальну громаду на міжнародному та
загальнодержавному рівнях але й долучитись, в перспективі, до узагальнення і
поширення кращих українських та світових практик у сфері сталого міського
розвитку та захисту довкілля; обміну досвідом між містами з метою сталого
розвитку та захисту довкілля; впровадження нових практик покращення і

провадження політики сталого розвитку, що враховує захист довкілля; участі у
проведенні заходів з метою популяризації сталого розвитку і захисту довкілля.

Участь у конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування-2021»
Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій здійснило
підготовку аплікаційної форми проєкту «Реалізація проєкту НЕФКО-2
«Впровадження енергозберігаючих технологій у навчальному закладі м.
Рівне» для участі у конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування-2021».
Конкурс не містить фінансової складової, участь і перемога в ньому є
іміджевою.
Конкурс організовується Мінрегіоном у співпраці з Програмою Ради Європи
«Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні» та у партнерстві з
Українською асоціацією районних та обласних рад, Асоціацією міст України,
Асоціацією об’єднаних територіальних громад, Всеукраїнською асоціацією
громад.

