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управління з питань 
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за 2021 рік
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На утримання управління з питань стратегічного
розвитку та інвестицій по КПКВК 2710160 загальний
фонд на 2021 рік затверджено кошторисних призначень 
в сумі 1 927 800,00 грн., касові видатки за 2021 рік скла-
ли  1 889 425,37 грн. з них:

- видатки на заробітну плату 
1 481 300,00 грн.;

- видатки на нарахування на заробітну плату 
327 474,14 грн.;

- видатки на придбання товарів та послуг 
64 881,57 грн.;

- видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
15 769,66 грн.
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На виконання «Інвестиційної програми міста Рівного на 
2021 – 2025 роки» по КПКВК 2717693 загальний фонд за-
тверджено кошторисних призначень в сумі 
110 000,00 грн., касові видатки за 2021 рік склали
84 706,00 грн. 
З них на реалізацію заходів Інвестиційної програми ви-
користано:

                      - видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвен-
тар

74 300,00 грн.;
- видатки на оплату послуг (крім комунальних)

10 406,00 грн.
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Видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 74 300,00 грн.  
зокрема:

-розроблення, виготовлення, постійне оновлення та розповсюдження інформаційно-пре-
зентаційних 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 ви-
готовлення каталогу інвестиційних проєктів (українською та англійською мовами).
Актуалізація, виготовлення та поширення паперового і електронного інвестиційного
паспорта м. Рівного (українською та англійською мовами) - 44 300,00 грн.;

- створення каталогу інвестиційних майданчиків приватної та комунальної власності 
(українською та англійською мовами): земельні ділянки (greenfield) та земельні ділянки 
(brownfield) - 30 000 грн.
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Видатки на оплату послуг (крім комунальних) - 10 406,00 грн.:

- налагодження співпраці з міжнародними фінансовими та донорськими грантовими
організаціями з метою залучення прямих іноземних інвестицій, розширення ринків
збуту, зростання кількості здійснених експортних операцій підприємствами - 4 200,00 грн.;

-розроблення, виготовлення, постійне оновлення та розповсюдження інформаційно-пре-
зентаційних 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 ви-
готовлення каталогу інвестиційних проєктів (українською та англійською мовами). Акту-
алізація, виготовлення та поширення паперового і електронного інвестиційного паспорта 
м. Рівного (українською та англійською мовами) - 2 000,00 грн.;

-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 - 4 206,00 грн.
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На виконання заходів транскордонного проєкту «Культурна 

спадщина кухні – просування кулінарних традицій через 

професіоналізацію гастрономічної пропозиції Любліна та Рівного» 

на 2020 – 2021 роки:

по КПКВК 2714082 загальний фонд затверджено кошторисних призначень в сумі      
31 000,00грн., касові видатки за 2021 рік склали 23 163,50 грн. з них:
- видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 7 331,50 грн.;
- видатки на оплату послуг (крім комунальних) - 15 832,00грн.
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Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій
виконавчого комітету Рівненської міської ради

Адреса: вул. Лермонтова, 6, м. Рівне, 33028
Телефон: (0362) 623256
Е-mail: strateginvest@ukr.net
Вебсайт: http://investrv.org.ua/


