
Звіт управління з питань 

стратегічного розвитку та 

інвестицій про виконання 

бюджетних програм 

за 2019 рік



 На утримання управління з питань 

стратегічного розвитку та 

інвестицій по КПКВК 2710160

загальний фонд на 2019 рік 

затверджено кошторисних 

призначень в сумі 1531360,00грн., 

касові видатки за 2019 рік склали 

1527361,59грн. 

1 070 700,00 

грн.; 70%

235 554,00 

грн.; 15%

221 107,59 

грн.; 15%
видатки на заробітну 

плату

видатки на 

нарахування на 

заробітну плату

видатки на 

придбання товарів 

та послуг



 На виконання «Інвестиційної

програми міста Рівного на 

2017 – 2020 роки» по КПКВК 2717693

загальний фонд затверджено кошторисних 

призначень в сумі 155000,00грн., касові видатки за 

2019 рік склали 154140,06грн. 

44 410,00 грн.; 29%

89 730,06 грн.; 58%

20 000,00 грн.; 13%

видатки на предмети, 

матеріали, обладнання 

та інвентар 

видатки на оплату послуг 

(крім комунальних)  

видатки на відрядження 



 Виготовлення промоційних матеріалів: 
буклети, диски, сувенірна продукція, каталог 
інвестиційних проектів та пропозицій, 
електронні презентації, відеоролики, 
проморолики про інвестиційний, культурний 
та бізнесовий потенціал міста - 24500,00грн.;

 Покращення матеріально-технічного 
забезпечення при проведенні 

заходів інвестиційного характеру 

та промоції міста, інвестиційних 

проектів і напрацювань - 19910,00грн.



 Розміщення інформації про міста у вітчизняних та зарубіжних 
електронних і друкованих виданнях - 10000,00грн.;

 Проведення (участь), сприяння у проведенні тренінгів, семінарів, 
навчань для службовців з питань інвестиційного проектування, 
супроводу інвестиційних проектів, інвестиційного маркетингу тощо -
19999,46грн.;

 Забезпечення стажування фахівців місцевих органів виконавчої влади, 
відповідальних за роботу з питань залучення інвестицій - 15500,00грн.;

 Організація та проведення інвестиційних форумів та 

бізнес – форумів у місті із залученням діючих 

та потенційних інвесторів - 24231,00грн.;

 Організація прийомів офіційних делегацій, 

представників міжнародних організацій, 

фінансових інституцій для вирішення можливих 

питань співробітництва - 19999,60грн.



 Організація та участь у міжнародних 

заходах інвестиційного спрямування: 

форумах, конференціях, виставках, 

зустрічах - 20000,00грн.



168 000,00 

грн.

300 000,00 

грн.

касові видатки по 

КПКВК  2710180 

касові видатки по 

КПКВК  2717640 

 На виконання  заходів «Програми 

соціально – економічного розвитку 

міста Рівного на 2015 – 2019 роки»:

 по КПКВК  2710180 загальний фонд затверджено 

кошторисних призначень в сумі 168000,00грн., 

касові видатки за 2019 рік склали 168000,00грн.

 по КПКВК  2717640 загальний фонд затверджено 

кошторисних призначень в сумі 300000,00грн., 

касові видатки за 2019 рік склали 300000,00грн.



 видатки на оплату послуг (крім комунальних)

 послуги з сертифікації надання  адміністративних послуг 

фізичним і юридичним особам  в Управлінні забезпечення 

надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, 

щодо відповідності до норми ISO 9001 : 2015. Система 

управління якістю - 80000,00грн.;

 консультативні послуги пов’язані з підтримкою системи 

управління якістю відповідно до EN ISO 9001: 2015 в Управлінні 

забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської 

міської ради - 88000,00грн.



 видатки на оплату послуг (крім комунальних)

 консультативні послуги з проведення тендерних закупівель 

відповідно до міжнародних правил НЕФКО по проекту 

«Капітальний ремонт приміщення Рівненського навчально –

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
спеціалізована школа №26 Рівненської міської ради вул. 

Павлюченка, 24 м.Рівне» - 300000,00грн.  


