
 
РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

(41 сесія, 7 скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

13 серпня 2020 року          № 7771 

 

 

Про затвердження Інвестиційної 

програми міста Рівного на 

2021—2025 роки 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", пункту 2 статті 16 Закону України "Про інвестиційну діяльність", для 

виконання пріоритетних завдань Стратегічного плану економічного розвитку 

міста Рівного Рівненська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Інвестиційну програму міста Рівного на 2021—2025 роки 

(далі – Програма), 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 бюджету, 

фінансів та управління комунальною власністю і секретарю міської ради 

С. Паладійчуку, а організацію його виконання – начальнику Управління з 

питань стратегічного розвитку та інвестицій М. Басюку. 

 

 

 

Міський голова        В. Хомко 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Рівненської 

міської ради  

13.08.2020 № 7771 

 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА  

МІСТА РІВНОГО НА 2021—2025 РОКИ 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

Назва Програми Інвестиційна програма міста Рівного 

на 2021—2025 роки 

Підстави для 

розробки Програми 

– Закон України "Про місцеве самоврядування в 

Україні"; 

– Закон України "Про інвестиційну діяльність"; 

– Закон України "Про режим іноземного інвестування"; 

– Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність"; 

– Закон України "Про інноваційну діяльність в 

Україні"; 

– Закон України "Про захист іноземних інвестицій в 

Україні"; 

– Закон України "Про стимулювання інвестиційної 

діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою 

створення нових робочих місць"; 

– Стратегія розвитку Рівненської області на період до 

2027 року, схвалена розпорядженням голови 

Рівненської облдержадміністрації від 28 грудня 2019 

року № 1098, затверджена рішенням Рівненської 

обласної ради від 13 березня 2020 року № 1618; 

– План на 2021—2023 роки із реалізації Стратегії 

розвитку Рівненської області на період до 2027 року, 

схвалений розпорядженням голови Рівненської 

облдержадміністрації від 14 лютого 2020 року № 77; 

– Програма соціально-економічного розвитку міста 

Рівного на 2020—2022 роки, затверджена рішенням 

Рівненської міської ради від 12 грудня 2019 року 

№ 6919; 

– Стратегічний план економічного розвитку міста 

Рівного, затверджений рішенням Рівненської міської 

ради від 2 листопада  2006 року № 317 

Замовник 

Програми 

Виконавчий комітет Рівненської міської ради 
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Головний 

розробник 

Програми 

Управління з питань стратегічного розвитку та 

інвестицій виконавчого комітету Рівненської міської 

ради 

Мета Програми Впровадження ефективної місцевої політики  

у сфері інвестиційної діяльності шляхом формування 

сприятливого і стабільного інвестиційного клімату для 

забезпечення надходжень інвестицій в економіку міста 

та прискореного економічного зростання 

Завдання Програми – покращення інвестиційного клімату; 

– підготовка нових інвестиційних продуктів, 

забезпечення промоції інвестиційних проєктів та 

пропозицій; 

– забезпечення активної співпраці з діючими та 

потенційними учасниками інвестиційного процесу; 

– організація заходів з метою налагодження нових 

зв’язків з інвесторами, популяризації економічного 

потенціалу та інвестиційних проєктів та участь у цих 

заходах; 

– інвестування в розвиток людського потенціалу через 

підвищення фахового рівня керівників підрозділів та 

спеціалістів органів місцевого самоврядування, до 

компетенції яких належать питання реалізації 

державної інвестиційної політики; 

– активізація використання механізмів державно-

приватного партнерства; 

– збільшення обсягу прямих іноземних інвестицій в 

економіку Рівного 

Терміни реалізації 

Програми 

2021—2025 роки 

Джерела 

фінансування 

Програми 

Фінансове забезпечення виконання Програми 

здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, а 

також інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством України 

Обсяги 

фінансування 

Програми з 

міського бюджету 

2021 — 420 тис. грн 

2022 — 490 тис. грн 

2023 — 560 тис. грн 

2024 — 630 тис. грн 

2025 — 700 тис. грн 

Система організації 

та контролю за 

виконанням 

Програми 

Координація діяльності щодо виконання заходів 

Програми покладена на Управління з питань 

стратегічного розвитку та інвестицій. 

Інформування про хід реалізації Програми здійснює 

Управління з питань стратегічного розвитку та 

інвестицій на засіданні виконавчого комітету 

Рівненської міської ради в січні кожного року 
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1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Інвестиційна програма міста Рівного на 2021—2025 роки (далі в тексті 

— Програма) розроблена з метою реалізації цілей і завдань Стратегічного 

плану економічного розвитку міста Рівного відповідно до чинного 

законодавства. 

Дія Програми поширюється на сферу залучення інвестицій та 

економічного розвитку як складову соціально-економічного розвитку міста 

Рівного. 

Програмою передбачено координацію діяльності всіх учасників та 

зацікавлених сторін, залучення інвестицій у місті Рівному. 

Основні цільові групи, на які спрямована реалізація Програми: 

– діючі суб’єкти господарювання всіх організаційно-правових форм, які 

зацікавлені в розширенні сфер і ринків діяльності; 

– вітчизняні компанії, які зацікавлені в налагодженні нових контактів та 

пошуку нових можливостей інвестування; 

– іноземні компанії, які планують нові інвестиції; 

– міжнародні фінансові організації, які демонструють готовність 

підтримувати муніципальні інфраструктурні та інші проєкти, спрямовані на 

поліпшення життєдіяльності та підвищення якості послуг населенню; 

– міжнародні інвестиційні фонди, які зацікавлені в ефективному 

розміщенні капіталу; 

– органи виконавчої влади, які є як регуляторами інвестиційної 

діяльності, так і учасниками інвестиційної діяльності; 

– донорські та грантові організації, які працюють або планують 

працювати в Україні. 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Метою Програми є впровадження ефективної політики у сфері 

інвестиційної діяльності шляхом формування сприятливого і стабільного 

інвестиційного клімату для забезпечення надходжень інвестицій в економіку 

міста та економічного зростання. 

Завдання Програми: 

– покращення інвестиційного клімату (розкриття привабливих для 

потенційних інвесторів переваг міста, створення сприятливих умов для 

інвестування); 

– підготовка нових інвестиційних продуктів, забезпечення промоції 

інвестиційних проєктів та пропозицій; 

– забезпечення активної співпраці з діючими та потенційними 

учасниками інвестиційного процесу (залучення кредитних і грантових коштів 

міжнародних фінансових інституцій, сприяння впровадженню нових 

інвестиційних проєктів); 
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– організація заходів з метою налагодження нових зв’язків з інвесторами 

(виставки, заходи, форуми, ярмарки, бізнес-зустрічі тощо), популяризації 

економічного потенціалу та інвестиційних проєктів і участь у цих заходах; 

– інвестування в розвиток людського потенціалу через підвищення 

фахового рівня керівників підрозділів та спеціалістів органів місцевого 

самоврядування, до компетенції яких належать питання реалізації державної 

інвестиційної політики; 

– активізація використання механізмів державно-приватного 

партнерства; 

– збільшення обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку Рівного. 

 

3. АНАЛІЗ СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІСТА 

Серед найважливіших завдань, які стоять сьогодні перед містом Рівне, є 

активізація інвестиційної діяльності, збільшення інвестицій в економіку міста 

та підвищення його конкурентоспроможності в різних сферах життєдіяльності. 

Поліпшення інвестиційного іміджу, зростання поінформованості 

потенційних інвесторів про можливості інвестування сприятимуть збільшенню 

надходжень капіталу в економіку міста, що, в свою чергу, є вагомим чинником 

для більш ефективного та оперативного розв’язання проблем соціально-

економічного розвитку територіальної громади. 

Реалізація заходів Інвестиційної програми міста Рівного протягом 

попередніх років сприяла забезпеченню позитивної динаміки залучення 

інвестицій. Зокрема залучення прямих іноземних інвестицій сприяє 

ефективному розподілу ресурсів та дає такі переваги для міста: 

– прямі іноземні інвестиції — джерело капіталу, який компенсує 

недостатність внутрішніх заощаджень і не створює боргових зобов’язань для 

отримувача; 

– сприяння розвиткові нових технологій та навичок управління; 

– забезпечення доступу на нові ринки збуту; 

– сприяння проведенню більш ефективної реструктуризації економіки, а 

також створенню додаткових робочих місць. 

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), 

залучених в економіку міста Рівного станом на 31.12.2019, становив 

72 738,8 тис. доларів США, а в розрахунку на одну особу населення становив 

299,5 долара США. 
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Рис. 1. Динаміка обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку 

міста Рівного з наростаючим підсумком з початку інвестування 

 

Найактивніше з містом Рівне співпрацюють інвестори Італії, Німеччини, 

Кіпру, Республіки Білорусь та Польщі. 

 

Таблиця 1. Прямі інвестиції (акціонерний капітал) із країн світу в місто Рівне 

(тис. доларів США) 

Країни інвестори 
Обсяги інвестицій  

станом на 31.12.2019 

Республіка Білорусь 11 235,6 

Італія 28 785,6 

Кіпр 11 806,0 

Німеччина 1 061,8 

Польща 1 183,4 

Інші країни 18 666,4 

Всього 72 738,8 
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Рис. 2. Прямі інвестиції (акціонерний капітал) із країн світу в місто Рівне 

станом на 31.12.2019 

 

 

Таблиця 2. Прямі інвестиції (акціонерний капітал) у місто Рівне 

(тис. доларів США) 

Види економічної діяльності 
Обсяги інвестицій 

станом на 31.12.2019 

Переробна промисловість 8 156,4 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 
1 326,7 

Будівництво 30 107,1 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 
4 709,0 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 
27 974,9 

Операції з нерухомим майном 372,7 

Надання інших послуг 92,0 
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Рис. 3. Розподіл прямих іноземних інвестицій у місто Рівне за видами 

економічної діяльності станом на 31.12.2019 

 

У місті Рівному у 2019 році експорт товарів становив 105,8 млн. доларів 

США, імпорт – 136,3 млн доларів США. Порівняно з 2018 роком експорт та 

імпорт збільшилися відповідно на 30,3 % і 3,3 %. Негативне сальдо становило 

30,5 млн доларів США. 

Основу товарної структури експорту становили продукти рослинного 

походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, 

деревина і вироби з деревини, машини, обладнання та механізми, 

електротехнічне обладнання. 

Найбільші експортні поставки товарів здійснювалися до Угорщини, 

Німеччини, Польщі, Італії, Франції, Чехії. 

Основу товарної структури імпорту становили мінеральні продукти, 

машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби 

наземного транспорту, крім залізничного. 

Найбільші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, 

Республіки Білорусь, Польщі, Китаю, Литви. 

У 2019 році експорт послуг становив 21,7 млн доларів США, імпорт – 

12,9 млн. доларів США. У порівнянні з 2018 роком експорт та імпорт 

збільшилися відповідно на 1,8 % і 10,1 %. Позитивне сальдо становило 

8,8 млн доларів США. 

Найбільші обсяги експорту припадали на транспортні послуги. 

Головними партнерами в експорті послуг були Швейцарія, Італія, 

Німеччина, Велика Британія, Польща. 

Основу структури імпорту послуг становили послуги, пов’язані з 

подорожами, послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені 

до інших категорій, транспортні послуги. 
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Головними партнерами в імпорті послуг були Німеччина, Італія, 

Угорщина, Польща, Словенія. 
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Рис. 4. Динаміка зовнішньої торгівлі товарами в місті Рівному 

 

У січні – грудні 2019 року підприємствами та організаціями міста за 

рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2 186,5 млн гривень капітальних 

інвестицій, що становить 33,8 % від загальнообласного обсягу. 

У розрахунку на одну особу освоєно 9 тис. гривень капітальних 

інвестицій. 

 
Рис. 5. Динаміка загального обсягу капітальних інвестицій 
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4. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ МІСТА 

Місто Рівне належить до групи інвестиційно привабливих міст України. 
Привабливість інвестиційного клімату міста зумовлює низка факторів, а саме: 

– позитивний досвід в реалізації міжнародної технічної допомоги; 
– зацікавленість місцевої влади в залученні інвестиційних ресурсів та 

забезпеченні сталого розвитку міста; 
– вигідне географічне положення (близькість кордонів із Європейським 

Союзом); 
– перетин міжнародних автомобільних магістралей; 
– наявність інвестиційно привабливих вільних земельних ділянок; 
– конкурентні трудові ресурси; 
– висока частка населення працездатного віку; 
– розвинена соціальна інфраструктура; 
– висока ділова активність громадськості; 
– інші інвестиційні переваги. 

 

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Очікуваними результатами реалізації Програми є: 
– покращення інвестиційного іміджу та привабливості міста Рівного; 
– збільшення обсягу інвестицій в економіку міста; 
– покращення поінформованості потенційних інвесторів про можливості 

інвестування коштів у місто Рівне; 
– збільшення кількості робочих місць за рахунок розширення 

виробництва наявних підприємств та створення нових; 
– залучення технічної допомоги через міжнародні організації та їхні 

програми співробітництва; 
– розширення ринків збуту та зростання кількості здійснених експортних 

операцій підприємствами; 
– збільшення кількості підприємств, які випускають інноваційну 

продукцію, та нарощення обсягів її реалізації; 
– збільшення надходження коштів до міського бюджету Рівного. 

 

6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок 
коштів міського бюджету, а також інших джерел фінансування, не 
заборонених законодавством України. Обсяг асигнувань визначається щорічно 
під час формування видатків міського бюджету. 

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ 

ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ 

1. Координація діяльності щодо виконання заходів Програми покладена 
на Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій. 

2. Інформування про хід реалізації Програми здійснює Управління з 
питань стратегічного розвитку та інвестицій на засіданні виконавчого комітету 
Рівненської міської ради в січні кожного року. 
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8. ЗАХОДИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ МІСТА РІВНОГО НА 2021—2025 РОКИ 

 

№ 

пор. 
Назва заходу Виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансу-

вання 

Обсяг фінансування 

(тис. грн) 

2021 

рік 

2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Формування сприятливих умов для діяльності інвесторів та реалізації проєктів 
 

1 Створення каталогу 

інвестиційних майданчиків 

приватної та комунальної 

власності (українською та 

англійською мовами): земельні 

ділянки (greenfield) та земельні 

ділянки (brownfield)  

Виконавчі органи 

Рівненської міської ради. 

Управління з питань 

стратегічного розвитку 

та інвестицій. 

Залучені організації 

Протягом 

терміну 

дії 

Програми 

Міський 

бюджет. 

Залучені 

кошти 

30 40 50 60 70 

2 Покращення матеріально-

технічного забезпечення 

під час проведення заходів 

інвестиційного характеру та 

промоції міста, інвестиційних 

проєктів і напрацювань 

(придбання аудіо- та відео- 

техніки, підготовка локацій 

тощо) 

Виконавчі органи 

Рівненської міської ради. 

Управління з питань 

стратегічного розвитку 

та інвестицій. 

Залучені організації 

Протягом 

року 

Міський 

бюджет. 

Залучені 

кошти 

50 60 70 80 90 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Систематичний моніторинг 
можливостей фінансування 

проєктів за рахунок 

міжнародних фінансових 
організацій та донорів 

Виконавчі органи 
Рівненської міської ради. 

Управління з питань 

стратегічного розвитку 
та інвестицій. 

Залучені організації 

Протягом 

терміну 

дії 

Програми 

Не потребує 

фінансу-

вання 

- - - - - 

4 Забезпечення стажування, 

навчання та підвищення 
кваліфікації працівників 

(оплата відрядних, транспортні 

витрати, фінансування участі у 
платних семінарах тощо) 

Виконавчі органи 

Рівненської міської ради. 
Управління з питань 

стратегічного розвитку 

та інвестицій 
 

Протягом 

терміну 

дії 

Програми 

Міський 

бюджет. 

Залучені 

кошти 

50 50 50 50 50 

5 Налагодження співпраці з 

міжнародними фінансовими та 

донорськими грантовими 
організаціями з метою 

залучення прямих іноземних 

інвестицій, розширення ринків 
збуту, зростання кількості 

здійснених експортних 

операцій підприємствами 

Виконавчі органи 

Рівненської міської ради. 

Управління з питань 
стратегічного розвитку 

та інвестицій. 

Залучені організації 

Протягом 

терміну 

дії 

Програми 

Міський 

бюджет. 

Залучені 

кошти 

60 70 80 90 100 

2. Забезпечення маркетингового просування міста, формування його позитивного інвестиційного іміджу 

1 Організація заходів 

(презентації, зустрічі, "круглі 
столи", форуми, конференції, 

семінари, прийом вітчизняних 

та іноземних делегацій тощо) 
та участь у цих заходах 

Виконавчі органи 

Рівненської міської ради. 
Управління з питань 

стратегічного розвитку 

та інвестицій. 
Залучені організації 

Протягом 

терміну 

дії 

Програми 

Міський 

бюджет. 

Залучені 

кошти 

70 80 90 100 110 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Забезпечення інформаційного 
супроводу інвестиційних 

проєктів і програм та публіка-

ція інформації про місто у 
вітчизняних та зарубіжних 

електронних і друкованих 

засобах масової інформації 

Виконавчі органи 

Рівненської міської ради. 

Управління з питань 

стратегічного розвитку 

та інвестицій. 

Залучені організації 

Протягом 

терміну 

дії 

Програми 

Міський 

бюджет. 

Залучені 

кошти 

30 40 50 60 70 

3 Розроблення, виготовлення, 
постійне оновлення та 

розповсюдження 

інформаційно-презентаційних 
матеріалів про місто (буклети, 

брошури, диски про 

інвестиційний потенціал міста, 
стенди з інвестиційними 

проєктами, відео, банери, 

мобільні виставкові стенди, 
виготовлення та закупівля 

сувенірної продукції з 

логотипом міста тощо). 
Розробка та виготовлення 

каталогу інвестиційних 

проєктів (українською та 

англійською мовами). 
Актуалізація, виготовлення та 

поширення паперового і 

електронного інвестиційного 
паспорта м. Рівного (українсь-

кою та англійською мовами) 

Виконавчі органи 

Рівненської міської ради. 

Управління з питань 

стратегічного розвитку 

та інвестицій. 

Залучені організації 

Протягом 

терміну 

дії 

Програми 

Міський 

бюджет. 

Залучені 

кошти 

100 110 120 130 140 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Проведення тематичних 

заходів ("круглі столи", 

"сніданки з інвесторами", 

"бізнес-ланчі" тощо) з метою 

інформування про можливості 

та перспективи для розширення 

наявного чи започаткування 

нового бізнесу в місті 

Виконавчі органи 

Рівненської міської ради. 

Управління з питань 

стратегічного розвитку 

та інвестицій. 

Залучені організації 

Протягом 

терміну 

дії 

Програми 

Міський 

бюджет. 

Залучені 

кошти 

30 40 50 60 70 

ВСЬОГО 420 490 560 630 700 

 

 

 

 

Секретар міської ради        С. Паладійчук 


