Про хід виконання Інвестиційної програми міста Рівного на 2017-2020
роки у 2017 році
Рішенням Рівненської міської ради № 2143 від 06.12.2016 р. затверджена
Інвестиційна програма міста Рівного на 2017-2020 роки.
Програма розроблена на основі комплексного підходу до вирішення
проблеми активізації інвестиційного забезпечення економіки у відповідності до
основних напрямків соціально-економічного розвитку міста та передбачає
формування сприятливого інвестиційного клімату, активізацію інвестиційних
процесів, залучення вітчизняних та іноземних інвестиційних ресурсів у
розвиток економіки та соціальної сфери міста.
Основні напрямки діяльності:
1. Розроблення проектів (енергоефективність, енергозбереження)
Співпраця з Європейським інвестиційним банком
Виконавчий комітет Рівненської міської ради отримав дозвіл на участь у
спільному з Європейським інвестиційним банком проекті «Програма розвитку
муніципальної інфраструктури України», загальна вартість якого становить 400
млн. євро. Ініціативу було підтримано депутатським корпусом міської ради під
час чергового сесійного засідання.
Відповідно до прийнятого рішення, Управління з питань стратегічного
розвитку та інвестицій уповноважене направляти необхідні документи для
участі у проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України».
В рамках вищезазначеного проекту в м. Рівне планується реалізація
субпроекту «Впровадження енергозбереження в закладах та установах, що
належать до комунальної власності м. Рівне», вартістю близько 5,5 млн.євро.
Субпроект передбачає впровадження енергозберігаючих заходів в
загальноосвітніх школах, спортивних, музичних школах, медичних установах,
дошкільних закладах м. Рівне, з середнім терміном окупності 4-12 років.
Енергозберігаючі заходи можуть бути впроваджені в 30-40 комунальних
закладах.
15.06.2017 року подано в Мінрегіон лист щодо підтвердження готовності
забезпечити фінансування податків (ПДВ) в ході реалізації субпроекту та пакет
документів для проведення оцінки субпроекту.
Успішна реалізація субпроекту сприятиме зменшенню видатків з міського
бюджету на оплату енергоносіїв бюджетних установ, зниженню споживання
природного газу та електричної енергії, збереженню комунального майна, а
також створенню комфортних умов для перебування мешканців міста в
закладах. Особливо це набуває актуальності в час, коли ціни на енергоносії
постійно зростають.
Реалізація проекту НЕФКО
В місті Рівному відбувається реалізація проекту «Впровадження
енергозбереження у трьох школах та системи енергоменеджменту в бюджетних
установах м. Рівне», що фінансується шляхом залучення кредиту від Північної

екологічної фінансової корпорації НЕФКО, співпраця міста з якою розпочалась
у 2015 році.
В рамках проекту впроваджуються такі заходи з енергозбереження у ЗОШ
№ 18 та 27: ізоляція стін, даху, підвалу, заміна вікон та дверей.
Реалізація проекту містить ряд новацій для міста Рівного.
Тендер вперше в місті проводився за правилами НЕФКО (які відповідають
правилам більшості міжнародних фінансових організацій), що передбачали такі
вимоги до переможця:
- Учасник тендеру повинен мати середньорічний дохід протягом попередніх
трьох років щонайменше у 2 рази більший від ціни його тендерної пропозиції.
- Учасник тендеру успішно постачав подібні устаткування та роботи іншим
замовникам, і виконав, принаймні, п’ять (5) подібних контрактів за останні п’ять
років.
З вересня 2017 року були розпочаті та тривають до сьогодні роботи на ЗОШ
№ 27 та ЗОШ № 18 та передбачають повну термомодернізацію (а не часткове
впровадження заходів з енергозбереження), а саме:
- утеплення фундаментів (на глибину 1 м);
- утеплення зовнішніх стін лише екологічними мінераловатними плитами
t=10 см;
- заміна вікон на енергозберігаючі металопластикові пятикамерного
профілю з двокамерними термозберігаючими склопакетами. В замінених вікнах
встановлені віконні провітрювачі.
- заміна всіх зовнішніх дверей;
- утеплення покрівлі мінераловатними плитами з застосуванням мембран;
- заміна зенітних вікон (полікарбонатних) спортивного залу
на
енергоефективні.
Очікуваними результатами від реалізації проекту є: покращення клімату в
приміщеннях, покращення матеріально-технічних, санітарних умов для
перебування учнів в школах, зменшення використання газу та викидів CO2.
Успішна реалізація даного проекту дасть можливість міській раді брати
участь у більш вартісних проектах з залучення коштів європейських банків та
міжнародних фінансових організацій.
З жовтня 2017 року розпочалась робота щодо розробки та подачі проектних
заявок стосовно спільної реалізації з НЕФКО таких проектів:
1.
«Впровадження енергозбереження у двох школах» (вартість 400 тис.
євро).
2.
«Впровадження енергозбереження в закладах та установах, що
належать до комунальної власності міста Рівне» (вартість до 5 млн. євро з
можливістю залучення грантових коштів фонду «Є5Р»).
Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій постійно
займається пошуком грантів та програм, пріоритетом яких є підвищення
енергоефективності та енергозбереження. Проводиться систематична робота в
налагодженні контактів з міжнародними організаціями, фондами і фінансовими
інституціями. Здійснюється моніторинг діючих грантових та кредитних програм.

Угода мерів - Схід
В рамках конкурсу грантових проектів Євросоюзу з питань підвищення
енергоефективності, управління здійснило підготовку та подачу проекту
«Енергоефективна термосанація будівель комунальної сфери в місті Рівному».
В
рамках
проекту
передбачено
впровадження
комплексу
енергоефективних заходів у дошкільних навчальних закладах №52 і №57 та
навчально-виховних комплексах №13, №26.
Очікуваними результатами проекту є:
1. Підвищення енергоефективності будівель комунальної сфери.
2. Забезпечення економії енергоносіїв і зменшення витрат на утримання
закладів.
3. Поліпшення якості освіти.
4. Створення комфортних умов для учнів, вихованців та працівників
закладів.
5. Забезпечення виконання необхідних відповідно до чинних стандартів
побутових і санітарно-гігієнічних умов навчання, перебування та виховання
учнів та дітей у навчальних закладах.
Вищезазначений проект успішно пройшов два етапи оцінки.
Державний фонд регіонального розвитку
У квітні 2017 року управлінням з питань стратегічного розвитку та
інвестицій написано та подано на конкурс Державного фонду регіонального
розвитку такі проекти:
1. «Добудова незавершеного будівництва приміщення по вул. Драгоманова,
7 у м. Рівному під управління праці та соціального захисту населення
Рівненського міськвиконкому».
Загальна вартість проекту: 19482,87 тис.грн.
2. «Капітальний ремонт Рівненського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-спеціалізована школа» №26 Рівненської
міської ради (заміна вікон та влаштування утеплення) по вул. Павлюченка, 24 у
м. Рівному».
Загальна вартість проекту: 11554,65 тис.грн.
Також працівники управління долучилися до написання та подачі на
конкурс таких проектів:
1. «Капітальний ремонт північної стіни фасаду приміщення Дитячоюнацької спортивної школи №3 міста Рівного».
Загальна вартість проекту: 373,19 тис.грн.
2. «Капітальний ремонт індивідуального теплового пункту Дитячо-юнацької
спортивної школи №3 міста Рівного за адресою: м. Рівне, вул. Макарова, 28а».
Загальна вартість проекту: 589,00 тис.грн.
В ході написання проектів було розроблено детальний бюджет
фінансування проектів, детальний опис проблем, на вирішення яких спрямована
реалізація проектів, очікувані кількісні та якісні результати проектів, детальний
опис заходів проектів, план-графік реалізації заходів проектів, інновації проекту.

2. Впровадження системи управління якістю
Відповідно до рішення Рівненської міської ради №2266 від 29.12.2016
«Про внесення змін та доповнень до Програми соціально-економічного
розвитку міста Рівного на 2015 – 2019 роки, затвердженої рішенням Рівненської
міської ради від 26.02.2015 № 4904» передбачено впровадження системи
управління якістю в роботі виконавчих органів Рівненської міської ради
відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015.
Впровадження системи управління якістю в діяльність органів місцевого
самоврядування – стандартна практика для європейських країн.
На даний час проведено вступний аудит у виконавчих органах Рівненської
міської ради, здійснено перевірку положень структурних підрозділів, проведено
консультації у сфері будування системи управління якiстю в структурних
підрозділах PМP відповідно до вимог європейського стандарту ISO 9001:2015,
здійснено професійну підготовку спеціалістів за напрямком «Система
управління якістю. Вимоги відповідно до стандарту ISO 9001:2015».
Уповноваженим з питань системи управління якістю призначено
заступника міського голови Віталія Германа (розпорядження міського голови
№329-р від 10.04.2017).
Розпорядженням міського голови №331-р від 11.04.2017 затверджено
Політику якості з метою впровадження
в роботі виконавчих органів
Рівненської міської ради.
У структурних підрозділах виконкому призначено відповідальних осіб за
Політику якості.
25-26 квітня 2017 року проведено перший етап підготовки групи
внутрішніх аудиторів системи управління якістю відповідно до стандарту ISO
9001:2015.
Учасники навчання ознайомилися з принципами здійснення аудитy,
керуванням програмою аудитy: встановлювання цілей та формування програми
аудиту, виконання та моніторинг програми аудиту, критичне аналізування та
поліпшування програми аудиту та основними положеннями здійснення аудиту.
Участь у навчанні взяли понад 30 працівників структурних підрозділів
виконкому та апарату ради. Учасники навчання отримали відповідні
сертифікати.
У період з 23 по 27 жовтня 2017 року у структурних підрозділах
виконавчого комітету Рівненської міської ради були проведені внутрішні
аудити.
У період з 1 по 6 грудня 2017 року у виконавчому комітеті Рівненської
міської ради з метою сертифікації системи управління якістю в роботі
Рівненського регіонального центру надання адміністративних послуг,
відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 перебували міжнародні
експерти Кшиштоф Садовскі (експерт компанії BSI Group Polska) і Тадеуш
Сабік (консультант ТОВ «Європейський Інститут Управління»).
Експерти відзначили високий рівень організації Рівненського
регіонального центру надання адміністративних послуг.
Система управління якістю відповідно до вимог ISO 9001:2015 орієнтована
на потреби клієнтів, в даному випадку містян, які отримують адміністративні
послуги від органів місцевого самоврядування.

Впровадження системи ISO не лише сприятиме підвищенню рівня надання
послуг мешканцям, а й привертатиме увагу інвесторів, які прагнуть мати справу
із владою найвищих європейських стандартів.
3. Розробка інформаційних матеріалів
1. Працює в тестовому режимі трьохмовний веб-сайт управління з питань
стратегічного розвитку та інвестицій, де будуть розміщені інвестиційні
пропозиції, вільні земельні ділянки з геолокацією, Дорожня карта інвестора,
Інвестиційний паспорт міста Рівного.
2. Розроблено і опубліковано на сайті виконкому у рубриці «Інвестиційна
політика» Каталог інвестиційних пропозицій, в якому підготовлені пропозиції
типу «Грінфілд» (вільні земельні ділянки) та «Браунфілд» (вільні виробничі
площі).
В інвестиційних пропозиціях міститься інформація щодо власності
земельних ділянок та виробничих приміщень, наведена основна
характеристика,
транспортна
інфраструктура
та
інженерно-технічна
інфраструктура земельних ділянок та майнового комплексу.
Працівниками управління опрацьовано проектну документацію земельних
ділянок, визначено на картах місцерозташування ділянок. Також підготовлено
анкети ділянок, що включають в себе таку інформацію: власність земельної
ділянки, характеристику, транспортну інфраструктуру, інженерно-технічну
інфраструктуру. Працівники управління здійснили виїзд на місця розташування
ділянок і зробили їх фотофіксацію.
3. Проведено поглиблений аналіз стану та перспектив інвестиційного
розвитку міста та надано інвестиційні пропозиції щодо вільних ділянок та
виробничих приміщень, які розміщені на карті ОДА «Invest map Rivne region».
Дана карта є електронним відображенням інвестиційного потенціалу
Рівненської області і сприятиме розширенню можливостей для ознайомлення
потенційних інвесторів з об'єктами для інвестування. В інвестиційних
пропозиціях, що розміщені на карті, зазначено місце розташування об’єкта,
його загальну площу, детальну характеристику, форму власності, цільове та
функціональне призначення, підведення до об’єкта комунікації.
На карті «Invest map Rivne region» в каталозі інвестиційних пропозицій
розміщено інформацію щодо земельних ділянок типу «Грінфілд» та
«Браунфілд».
4. Опубліковано на сайті виконкому у рубриці «Інвестиційна політика»
Інвестиційний паспорт міста Рівного – інформаційний бюлетень, що містить
корисну і цікаву інформацію для потенційних інвесторів та дані для
інвестиційних прогнозів. Інформація наведена в Інвестиційному паспорті
допоможе потенційному інвестору зорієнтуватися у пошуку напрямів розвитку
для бізнесу, а також спрямована на розкриття і реалізацію інвестиційного
потенціалу регіону.

4. Отримання відзнак Парламентської Асамблеї Ради Європи
Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій здійснило
підготовку та подачу заявки на отримання чергової відзнаки в системі нагород
Парламентської Асамблеї Ради Європи.
Аплікаційна форма (15 сторінок тексту англійською мовою + ілюстрації)
містить інформацію згідно таких пунктів: членство в міжнародних організаціях,
взаємодія з містами-побратимами, зв’язки муніципалітетів, персональні обміни,
європейські події, що відбуваються у нашому місті, День Європи, поширення
європейської ідеї, європейська солідарність, інші ініціативи.
У квітні 2015р. 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 червні 2015р. міський голова Рівного отримав у Страсбурзі (Франція)
цю високу відзнаку.
Після отримання Диплому – місто Рівне має можливість подавати заявку
на отримання інших відзнак Ради Європи: Почесний Прапор, Таблицю Європи і
Приз Європи, що у свою чергу надасть інвестиційної привабливості нашому
місту, зарекомендує нас, як місто-партнер Європейського Союзу та відкриє
можливість реалізації проектів ЄС в Східній Європі.
5. Стратегічний розвиток
1.
Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій здійснило
підготовку і подачу до Міжнародної Фінансової Корпорації проекту «Оновлення
міського електротранспорту міста Рівного», в рамках конкурсу, оголошеного
Посольством України в Сполучених Штатах Америки.
2.
Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій здійснило
підготовку аплікаційної форми до міжнародного офісу Європейської
енергетичної відзнаки (ЄЕВ).
ЄЕВ – це система управління якістю та сертифікації для міських громад та
регіонів. Метою ЄЕВ є зменшення енергоспоживання та викидів вуглекислого
газу на місцевому рівні за рахунок збільшення енергоефективності та
використання поновлюваних джерел енергії.
3.
Налагоджено співпрацю між управлінням з питань стратегічного
розвитку та інвестицій та ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна», в рамках
реалізації проекту «Розбудова прозорості в містах України». Даний проект
реалізується спільно з Інститутом Політичної Освіти за підтримки Фонду
демократії ООН.
4.
Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій спільно з
Урядом міста Люблін здійснило підготовку та подачу проекту «Стартапи та
міський простір ко-воркінгу як інноваційні інструменти розвитку сучасного
мікро- і малого підприємництва в Україні» в рамках програми Міністерства
закордонних справ «Польська допомога для розвитку 2017».
5.
Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій, у тісній
співпраці з ПриватБанком, розробили проект презентації електронного квитка

для міста Рівного. Участь у обговореннях брали керівники профільних
управлінь та підприємств.
У березні 2017 року було презентовано варіант запровадження технології
оплати проїзду в громадському транспорті Рівного за допомогою QR-коду.
Технологія оплати базується на використанні IT платформи ПриватБанку.
6.
Управлінням з питань стратегічного розвитку та інвестицій було
здійснено підготовку та подачу до Асоціації міста України в рамках проекту
USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні»
(ПУЛЬС) аплікаційної форми (заявки) для участі у річному циклі навчання з
розробки стратегій.
За результатами оцінки заявок, місто Рівне було відібране для участі у
проекті. У червні 2017 року представники міста Рівне взяли участь у першій
тематичній сесії – дводенному навчанні. У липні-серпні 2017 року відбулись
тематичні зустрічі з представниками громадських організацій щодо
ознайомлення з підготовкою та написанням Стратегії розвитку міста Рівного та
у вересні 2017 року сформовано фокус групи з планування та розробки стратегії
розвитку Рівного.
Протягом листопада-грудня 2017 року відбувались засідання фокус груп
по тематичних напрямках, на яких визначено сильні та слабкі сторони міста
Рівного, можливості та загрози його розвитку.
27 грудня 2017 року відбулась презентація напрацювань фокус груп з
проведення SWOT аналізу міста Рівного.
7.
Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій здійснило
реєстрацію в системі PADOR, яка використовується Європейською Комісією
для оцінки операційних і фінансових можливостей організації, а також для
перевірки прийнятності участі в тому чи іншому конкурсі проектних
пропозицій.
Для
цього
Управління
зареєстрували
на
Порталі
http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/ .
Реєстрація в системі PADOR дозволить спростити пошук партнерів.
Також управління здійснило реєстрацію на платформі PROSPECT. Це нова
онлайн-система, розроблена для спрощення подання заявок на грантові
програми
від Європейського Союзу, зокрема, ті, які фінансуються за
допомогою провідної ініціативи Європейського Союзу «Угода Мерів».
8.
15 березня працівники управління з питань стратегічного розвитку
та інвестицій з лекцією відвідали Національний університет водного
господарства та природокористування. Студентам спеціальності «Міжнародна
економіка» та викладачам університету розповіли про діяльність управління,
стан інвестиційної привабливості міста Рівне, актуальні гранти.
9.
27 березня 2017 року працівники управління з питань стратегічного
розвитку та інвестицій взяли участь у практикумі за напрямком «Проектний
менеджмент. Міжнародна допомога проектів місцевого розвитку. Формування
проектних команд», організованого Рівненським відділенням Асоціації міст
України.
10.
29 серпня 2017 року, відбулося третє засідання робочої групи з
впровадження електронного квитка в громадському транспорті, яка активно
працює при Міністерстві інфраструктури, і в якій взяли участь представники
управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій. На засіданні були

присутні Міністр інфраструктури України – Омелян Володимир
Володимирович, а також колишній Міністр економіки та транспорту Угорщини
Януш Кок.
Основними цілями засідання робочої групи були: обговорення технологій,
які використовуються в системах збору платежів, стандарти збору платежів за
проїзд, обговорення майбутніх тенденцій розвитку, світові системи збору
платежів за проїзд та основні проблеми впровадження електронного квитка в
громадському транспорті.
11.
14 жовтня 2017 року у місті Рівному відбулось засідання в рамках
розробки стратегії розвитку міста Рівного, на якому був присутній Кшиштоф
Лонтка (Krzysztof Łątka), який надав кейси написання та впровадження
стратегії розвитку м. Люблін. було обговорено, як формувався шлях розвитку
м. Люблін та якою є роль органів місцевого самоврядування, бізнесу та
громадськості в розробці стратегії розвитку міста.
12.
7 листопада у місті Києві відбулась щорічна конференція
«Енергоефективність та відновлювані джерела енергії: сьогодення та
перспективи», що була організована Асоціацією з енергоефективності та
енергозбереження. Захід відбувся під егідою Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та за
підтримки USAID, Угоди Мерів та Німецького товариства міжнародного
співробітництва GIZ. На заході були присутні представники від міста Рівного –
Ширко Роман Володимирович та Матвійчук Анатолій Олександрович.
13.
28 грудня 2017 року представники управління з питань
стратегічного розвитку та інвестицій відвідали майстер-клас з пректного
менеджменту Кшиштофа Лонтки, голови Керівного комітету програм та
проектів фінансованих Євросоюзом, організатор і громадський діяч (Люблін,
Польща) та провів День навчання проектному менеджменту.
6. Перспективи залучення інвестицій у місто Рівне
У січні–вересні 2017 року експорт товарів становив 56,3 млн. дол. США,
імпорт – 113,5 млн. дол. США (рис. 6.1.).

Рис. 6.1. Динаміка експорту та імпорту

Основу товарної структури експорту складали продовольчі товари та
сировина, машинобудівна продукція, деревина та вироби з деревини, продукція
нафтохімічного комплексу (рис. 6.2.).

Рис. 6.2. Товарна структура експорту
Найвагоміші експортні поставки товарів здійснювалися до Польщі,
Німеччини, Італії, Російської Федерації, Угорщини, Франції, Колумбії,
Білорусі.
Основу товарної структури імпорту складали продукція нафтохімічного
комплексу, машинобудівна продукція, продовольчі товари та сировина, деревина
та вироби з деревини.

Рис. 6.3. Товарна структура імпорту
Найбільші імпортні надходження товарів здійснювалися з Російської
Федерації, Німеччини, Польщі, Білорусі.
Станом на 01.07.2017 р. обсяг прямих іноземних інвестицій (по
наростаючому підсумку) складає 101,6 млн. дол. США (рис. 6.4.).

Рис. 6.4. Динаміка прямих іноземних інвестицій
Місто Рівне має досить високий рівень обсягу прямих іноземних
інвестицій на одиницю населення (табл. 6.1.).
Таблиця 6.1.
Обсяг прямих іноземних інвестицій в сусідніх містах станом на 01.07.2017
Міста
м. Львів
м. Рівне
м. Луцьк
м. Житомир

Обсяг прямих іноземних
інвестицій, млн. дол. США
642,4
101,6
76,7
227,4

На одиницю населення, дол.
США.
855,8
415,6
354,3
314,2

Створення привабливого інвестиційного клімату зі стабільними та
прозорими умовами сприяє приходу іноземних інвесторів у місто Рівне.

