Звіт про роботу управління з питань стратегічного розвитку та
інвестицій за 2016 рік
Інвестиційна програма міста Рівного на 2014-2016 роки затверджена
рішенням Рівненської міської ради від 26.12.2013 року №3639.
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:
Розроблення проектів (енергоефективність, енергозбереження)
Співпраця з Європейським інвестиційним банком
8 липня 2015 року Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про
доцільність залучення позики від Європейського інвестиційного банку для
реалізації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури
України» в обсязі 400 млн. євро (розпорядження № 744-р).
23 липня 2015 року було підписано Фінансову угоду (проект «Програма
розвитку муніципальної інфраструктури України») між Україною та
Європейським інвестиційним банком про надання Україні кредиту у розмірі
400 млн. євро.
Законом України від 3 лютого 2016 року № 975-VIII було ратифіковано
Фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком.
Європейський інвестиційний банк надав Україні кредит для реалізації
проектів у сферах: теплопостачання, водопостачання та водовідведення,
енергоефективність будівель, зовнішнє освітлення населених пунктів,
поводження з побутовими відходами.
Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій здійснило
розробку і подачу анкети для конкурсу щодо участі в спільному з
Європейським інвестиційним банком проекті «Програма розвитку
муніципальної інфраструктури України», сектор: енергоефективність будівель.
В рамках вищезазначеної програми планується реалізація субпроекту
«Впровадження енергозбереження в закладах та установах, що належать до
комнальної власності м. Рівне». Мета субпроекту – підвищення економічної та
енергетичної ефективності ресурсів в закладах та установах, що належать до
комунальної власності міста шляхом впровадження енергоефективних заходів.
Заходи, що були здійснені в ході підготовки проектної пропозиції:
1. Підготовка анкети на участь в спільному з Європейським інвестиційним
банком проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» та
подача її до Міністерства регіонального розвитку будівництва та житловокомунального господарства України щодо проекту «Впровадження
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енергозбереження в закладах та установах, що належать до комунальної
власності м. Рівне» (до 15 березня 2016 року).
2. Підготовка Рішення міської ради «Про надання Виконавчому комітету
Рівненської міської ради дозволу на участь у проекті «Програма розвитку
муніципальної інфраструктури України».
3. Прийняття депутатами Рішення міської ради «Про надання Виконавчому
комітету Рівненської міської ради дозволу на участь у проекті «Програма
розвитку муніципальної інфраструктури України» (16 червня 2016 року).
4. 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, яке відбулось 16 червня 2016 року.
5. Відповідно до прийнятого рішення, Управління з питань стратегічного
розвитку та інвестицій уповноважене направляти необхідні документи для участі
у проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України».
6. Розроблено інвестиційне техніко-економічне обґрунтування проекту та
подано його до Міністерства регіонального розвитку будівництва та житловокомунального господарства України (до 01 серпня 2016 року).
7. Сформовано перелік об’єктів комунальної власності, щодо яких було
проведено енергетичні аудити ПрАТ «Еско-Рівне», і щодо яких планується
впровадження енергоефективних заходів.
8. Розроблено план погашення кредиту з врахуванням відсоткової ставки в
розмірі 3% та 6%, що включає в себе ставку за ризик.
9. Подано пакет документів до Міністерства фінансів України щодо оцінки
фінансового стану потенційного кінцевого бенефіціара (Виконавчий комітет
Рівненської міської ради) (до 05 грудня 2016 року).
Вартість субпроекту становить 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
планується впровадити в 30-40 комунальних закладах.
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.
Налагоджено співпрацю з Європейським інвестиційним банком та
висловлені наміри (підготовлено картку (анкету) проекту) щодо участі в
проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України», сектор:
теплопостачання.
Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій є розробником
інвестиційного проекту «Модернізація об’єктів теплопостачання в західній
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частині м. Рівне», який передбачає впровадження комплексу заходів,
спрямованих на зниження втрат теплової енергії в магістральних тепломережах
міста, а також зменшення споживання теплової енергії у будівлях житлового
фонду із зменшенням оплати за комунальні послуги населення.
Співпраця з Північною Екологічною Фінансовою корпорацією НЕФКО
Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій понад півтора
роки здійснювало організаційну підготовчу роботу для можливості реалізації
інвестиційного проекту «Впровадження енергозбереження у трьох школах та
системи енергоменеджменту в бюджетних установах м. Рівне». За цей час було
розроблено та підготовлено ряд документів, аналітичних довідок, записок,
розроблені прогнозні показники, звіти.
Місто Рівне відібрано для участі у Програмі «Енергозбереження» стосовно
залучення кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО.
Отримано погодження від Міністерства фінансів України з метою погодження
залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту
«Впровадження
енергозбереження
у
трьох
школах
та
системи
енергоменеджменту в бюджетних установах м. Рівне» в рамках вищезазначеної
програми.
В рамках співпраці було здійснено наступну роботу:
1.
Підготовка та подача пакету документів до Мінфіну для погодження
запозичення від НЕФКО (15 березня 2016 р.) та зареєстровано в Мінфіні 28
березня 2016 року.
Перелік документів, що було направлено до Мінфіну:
1) супровідний лист щодо погодження здійснення запозичення від
НЕФКО, до якого було додано пакет документів:
2) рішення про міський бюджет на 2016 рік з дефіцитом за спеціальним
фондом (Рішення Рівненської міської ради № 64 від 14 січня 2016 року «Про
бюджет міста Рівного на 2016 рік», у рішення про міський бюджет були
включені показники запозичення, що планувалося здійснити, та видатки за
рахунок нього. Також рішенням було затверджено граничний обсяг міського
боргу та гарантованого боргу на 31 грудня 2016 року).
3) проект рішення про запозичення («Про залучення кредиту НЕФКО для
фінансування інвестиційного проекту «Впровадження енергозбереження у трьох
школах та системи енергоменеджменту в бюджетних установах м. Рівне»);
4) розрахунки і обґрунтування здійснення запозичень з урахуванням вимог
частини третьої статті 18 і статті 74 Бюджетного кодексу України
(Обґрунтування відповідності загального обсягу місцевого боргу та
гарантованого територіальною громадою міста Рівне боргу вимогам частини 3
статті 18 та відповідності видатків на обслуговування місцевого боргу вимогам
частини шостої статті 74 Бюджетного кодексу України, Обгрунтування обсягу
доходів бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету, який
планується спрямовувати на погашення основної суми місцевого боргу протягом
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періоду його погашення, а також на здійснення платежів, пов’язаних з
виконанням гарантійних зобов’язань);
5) копії форм фінансової та бюджетної звітності про виконання міського
бюджету (звіт про фінансовий стан (баланс), звіт про виконання місцевого
бюджету, інформацію про місцевий борг, інформацію про гарантований
територіальною громадою міста борг, інформацію про надані місцеві гарантії) у
2015 році;
6) інформацію про поточний стан виконання зобов'язань з погашення
місцевого боргу, про стан розрахунків за місцевим боргом за п'ять років, що
передують року, в якому приймається зазначене рішення, а також про
зобов'язання, виконання яких забезпечено гарантією міської ради, та стан
розрахунків за ними (Інформаційна довідка про стан виконання зобов’язань з
погашення місцевого боргу міста Рівне у 2016 році, стан розрахунків за
місцевим боргом міста рівне у 2010-2015 роках);
7) обґрунтування обсягу доходів бюджету розвитку спеціального фонду
бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету, який планується
спрямовувати на погашення основної суми місцевого боргу протягом всього
періоду його погашення (Надходження бюджету розвитку на 2011-2020 роки у
співставних умовах);
8) прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні
періоди, схвалений Радою міністрів Автономної Республіки Крим чи виконавчим
органом міської ради (Рішення Виконавчого комітету Рівненської міської ради
№ 2 від 12 січня 2016 року «Про прогноз бюджету міста Рівного на 2017 та 2018
роки», Індикативні прогнозні показники доходів міського бюджету на 2016-2018
роки, Індикативні прогнозні показники міського бюджету на 2016-2018 роки за
видатками та кредитуванням, Індикативні прогнозні показники міського
бюджету на 2016-2018 роки за видатками та кредитуванням, Індикативні
прогнозні показники місцевого боргу та гарантованого територіальною
громадою міста боргу на 2016-2018 роки, Індикативні прогнозні показники
міського бюджету на 2016-2018 роки за фінансуванням);
9) прогнозний графік погашення та обслуговування місцевого боргу та
гарантованого територіальною громадою боргу (Прогнозний графік погашення
запозичення від НЕФКО, що залучається з метою фінансування інвестиційного
проекту «Впровадження енергозбереження у трьох школах та системи
енергоменеджменту в бюджетних установах м. Рівне», Прогнозний графік
погашення та обслуговування місцевого боргу та гарантованого територіальною
громадою боргу в розрізі кредитів, м. Рівне);
10) інформаційна довідка про коротко- та середньострокові позички, які
було отримано з єдиного казначейського рахунку до міського бюджету та
інформація щодо їх погашення.
2. Отримано від Мінфіну зауваження стосовно поданого пакету документів
надісланих 15 березня 2016 року (18 квітня 2016 року).
3. Прийнято рішення Виконавчого комітету Рівненської міської ради № 50
від 17.05.2016 року «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
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Рівненської міської ради від 12.01.2016 року № 2 «Про прогноз бюджету міста
Рівного на 2017 та 2018 роки».
5. Направлено лист до Міністерства фінансів України від 18 травня 2016 р.
стосовно виправлених зауважень, до якого було додане Рішення Виконавчого
комітету Рівненської міської ради № 50 від 17.05.2016 року «Про внесення змін
до рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 12.01.2016 року №
2 «Про прогноз бюджету міста Рівного на 2017 та 2018 роки» з додатком (щодо
зауважень до пакету документів надісланих 15 березня 2016 року).
6. Додатково надіслано до Мінфіну лист щодо зауважень: Рішення
Рівненської міської ради від 10 березня 2016 року № 290 «Про зміни до бюджету
міста Рівного на 2016 рік» з додатками (на 56 арк.), Рішення Рівненської міської
ради від 31 березня 2016 року № 390 «Про зміни до бюджету міста Рівного на
2016 рік» з додатками (на 21 арк.) (03 червня 2016 року).
7. Надіслано до Мінфіну Проект рішення Рівненської міської ради «Про
залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту
«Впровадження
енергозбереження
у
трьох
школах
та
системи
енергоменеджменту в бюджетних установах м. Рівне» з коригуваннями
(виключені об’єкти застави).
8. Отримано лист з Мінфіну щодо погодження обсягу та умов здійснення
запозичення від НЕФКО (21 червня 2016 року).
9.
Прийняття рішення Рівненською міською радою «Про залучення
кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Впровадження
енергозбереження у трьох школах та системи енергоменеджменту в бюджетних
установах м. Рівне» (23 червня 2016 року).
10.
Підготовка пакету документів для проведення аудиту міської ради (з
14 квітня).
Документи, що були зібрані та підготовлені для проведення аудиту:
1)
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців стосовно Рівненської міської ради (09.01.2007).
2)
Фактичну/поштову адресу міської ради та місцевого фінансового
органу; телефон/факс, електронну пошту міської ради та місцевого фінансового
органу.
3)
Статут територіальної громади міста та підтвердження його
реєстрації (свідоцтво про державну реєстрацію статуту територіальної
громади).
4)
Регламент Рівненської міської ради.
5)
Рішення міської виборчої комісії (та відповідний протокол/рішення
першого засідання міської ради) про обрання міського голови.
6)
Положення про управління бюджету і фінансів виконавчого
комітету Рівненської міської ради.
7)
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців стосовно місцевого фінансового органу (яка є в
наявності на найбільш пізню дату).
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8)
Розпорядження міського голови про призначення начальника
управління бюджету і фінансів (В. Шульги).
9)
Рішення міської ради про здійснення запозичення («Про залучення
кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Впровадження
енергозбереження у трьох школах та системи енергоменеджменту в бюджетних
установах м. Рівне»).
10)
Погодження Міністерства фінансів України щодо погодження
обсягу та умов здійснення запозичення (21.06.2016).
11)
Рішення Рівненської міської ради № 64 від 14 січня 2016 року «Про
бюджет міста Рівного на 2016 рік» (із визначеним граничним обсягом місцевого
боргу).
12)
Підтвердження того, що рішення про скликання четвертої сесії
сьомого скликання Рівненської міської ради, під час якої було прийнято
рішення від 23 червня 2016 року «Про залучення кредиту НЕФКО для
фінансування інвестиційного проекту «Впровадження енергозбереження у
трьох школах та системи енергоменеджменту в бюджетних установах м. Рівне»
(далі – Рішення) було доведено до відома населення не пізніш як не пізніш як за
10 днів до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які
передбачається внести на розгляд ради.
13)
Підтвердження того, що проект Рішення було оприлюднено не
пізніше, ніж за 20 робочих днів до дати його розгляду з метою прийняття.
14)
Підтвердження того, що Рішення було оприлюднено на офіційному
сайті Рівненської міської ради не пізніше п’яти днів з дня його прийняття.
15)
Підтвердження оприлюднення протоколу пленарного засідання
Рівненської міської ради, під час якого було прийнято Рішення.
16)
Підтвердження оприлюднення результатів поіменного голосування
за питання порядку денного пленарного засідання сесії Рівненської міської
ради, під час якого було прийнято Рішення.
17)
Копія рішення про загальний склад Рівненської міської ради
сьомого скликання.
18)
Копія протоколу четвертої сесії сьомого скликання Рівненської
міської ради, під час якої було прийнято Рішення.
19)
Копія результатів поіменного голосування депутатів четвертої сесії
сьомого скликання Рівненської міської ради.
20)
Копія Рішення «Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування
інвестиційного проекту «Впровадження енергозбереження у трьох школах та
системи енергоменеджменту в бюджетних установах м. Рівне» з підписом
міського голови та печаткою міської ради.
11.
Відкриття рахунку в Головному управлінні Державної казначейської
служби України у Рівненській області для обліку кредитів та коштів,
направлених на їх погашення.
12.
Призначення зовнішніх консультантів НЕФКО з метою подальшої
реалізації проекту «Впровадження енергозбереження у трьох школах та системи
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енергоменеджменту в бюджетних установах м. Рівне». Консультантами
відповідальними за надання підтримки місту у виконанні Проекту призначено:
Консультант з моніторингу – компанія “ENSI” AS, контактна особа:
Гриценко Наталія.
Консультант із підтримки реалізації Проекту – компанія «Sweco International
AB», контактні особи:Gunnar Bark, Mikael Jönsson.
Субпідрядний консультант із підтримки реалізації Проекту – компанія
«GARDE», контактні особи:Володимир Дебой, Ірина Цимбалюк.
13.
Ознайомлення,
опрацювання,
коригування
відповідно
до
українського законодавства кредитного договору (надання рекомендацій з
юридичної точки зору та фінансової для редагування договору).
Проведення 29 листопада 2016 року робочої зустрічі щодо
14.
реалізації проекту з представниками НЕФКО, компанії Гарде. Основна мета
зустрічі – представлення технічних консультантів та обговорення етапів
реалізації проекту.
Учасниками робочої зустрічі були:
Представники НЕФКО:
Головний інвестиційний радник Представництва НЕФКО в Україні – Юлія
Шевчук
Спеціаліст з інвестиційних питань Представництва НЕФКО в Україні –
Тетяна Литвин
Консультант з технічних питань Представництва НЕФКО в Україні –
Олексій Думік
Представники компанії «Гарде»:
Керівник групи експертів – Володимир Дебой
Директор ПФ «Гарде» - Леся Щуцька
Координатор проекту – Ірина Цимбалюк
Експерт з енергоефективності – Денис Філін
Експерт по закупівлям – Юрій Жук
Експерт з оцінки технічного стану будівель і споруд – Михайло Харко
Представники міста:
Керівництво міста (міський голова/заступник міського голови);
Представники управлінь бюджету і фінансів, з питань стратегічного
розвитку та інвестицій, капітального будівництва, освіти
Відвідування об’єктів Проекту:
Відвідування школи №18;
Відвідування школи №26;
Відвідування школи №27.
Зустріч відбувалась за участі міського голови та представників міста,
що залучені до реалізації Проекту.
В ході зустрічі обговорювались такі організаційні питання:
- Представлення ключових контактних осіб від НЕФКО та Консультанта, що
здійснюватимуть підтримку в реалізації Проекту;
7

- Створення в місті групи реалізації проекту (ГРП): функції ГРП, потенційні
учасники, затвердження ГРП;
- Структура та рекомендації щодо побудови комунікації в рамках Проекту
(основні контактні особи; обов’язки; схема подання звітів; процедура прийняття
рішень, тощо);
- Обговорення очікувань Замовника від впровадження проекту та роботи
Консультанта.
Відбувся круглий стіл із безпосередніми виконавцями по Проекту:
1. Процедурні питання:
- Обговорення проекту кредитного договору, його остаточне погодження;
- Правила закупівель в рамках Проекту: керівництво із закупівель НЕФКО.
2. Проектні питання:
- Обговорення технічних особливостей розробленого бізнес-плану;
- Обговорення деталей кредитної угоди, а саме:
плани реалізації проекту;
плани вибірки коштів та проведення закупівель.
- Обговорення поточного статусу реалізації Проекту: наявність розробленої
документації, технічних рішень, статус виконання робіт та фінансування заходів
Проекту;
- Обговорення
положень
щодо
розробки
проектно-кошторисної
документації (ПКД): порядок розробки та погодження ПКД, основні технічні
вимоги, розробка та погодження технічного завдання (ТЗ) для виконавця,
опрацювання проекту ТЗ, строки розробки;
- Часовий графік впровадження Проекту;
- Розробка плану закупівель по Проекту.
Опрацювання Правил закупівель НЕФКО.
15.
Формування складу робочої групи з реалізації інвестиційного
16.
проекту «Впровадження енергозбереження у трьох школах та системи
енергоменеджменту в бюджетних установах м. Рівне», визначення функцій та
обов’язків членів робочої групи.
17.
Підготовка та погодження Розпорядження міського голови «Про
затвердження складу робочої групи із реалізації інвестиційного проекту
«Впровадження
енергозбереження
у
трьох
школах
та
системи
енергоменеджменту в бюджетних установах м. Рівне».
18.
Підписання кредитного договору з Північною екологічною
фінансовою корпорацією НЕФКО на суму 9,2 млн.грн. щодо реалізації
інвестиційного проекту «Впровадження енергозбереження у трьох школах та
системи енергоменеджменту в бюджетних установах м. Рівне» (27.12.2016 р.).
19.
Опрацювання технічного завдання для розробки проектнокошторисної документації на проведення заходів термомодернізації ЗОШ № 18,
навчально-виховного комплексу № 26, ЗОШ № 27 в м.Рівне.
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Державний фонд регіонального розвитку
Управління є розробником проектів, що можуть реалізовуватися за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку:
1. «Будівництво загальноосвітньої школи № 14 на вул. Боженова у м.
Рівному ІІ черга».
2. «Будівництво поліклініки на вул. Драгоманова, 7 у м. Рівному,
коригування проекту з поділом на черги (І черга)».
3. «Реконструкція приміщення по вул. Драгоманова, 7 в м. Рівне під
УПСЗН Рівненського міськвиконкому».
4. «Реконструкція з добудовою навчально-виховного комплексу
«Престиж» у м. Рівному на вул. Д. Галицького, 15».
5. «Реконструкція стадіону «Авангард» у м. Рівному (реконструкція
глядацьких трибун секторів №№ 1, 2, 5, 6, 15, 16, 17, 20, 21, 22 і центрального
входу)».
6. «Розвиток велоінфраструктури в місті Рівному».
7. «Будівництво водопроводу d=110 мм l=1812 м.п. по вул. МалиновськогоТиннівська м. Рівне».
8. «Реконструкція каналізаційних мереж по вул.Січових стрільців та вул.
Авіаторів в м. Рівне».
Проект «Реконструкція приміщення по вул. Драгоманова, 7 в м. Рівне під
УПСЗН Рівненського міськвиконкому» відібрано обласною комісією, але у
зв’язку з тим, що частина коштів перерозподілена на обєднані територіальні
громади, за рахунок Державного фонду регіонального розвитку не зміг бути
профінансованим.
Інші розроблені проекти
1. «Заміна ламп розжарювання на світильники на основі LED технологій»
(ДЮСШ № 4, Рівненська ЗОШ № 8, 11, 18, 22).
2. «Комплексна модернізація системи теплового забезпечення приміщення
дитячо-юнацької спортивної школи №3 міста Рівного».
3. «Капітальний ремонт фасаду, утеплення стін спортивної зали ДЮСШ
№2».
4. «Впровадження енергозбереження в закладах та установах, що належать до
комунальної власності м. Рівне»
5. «Придбання нових тролейбусів на заміну застарілих в місті Рівне».
Транскордонне співробітництво
Підготовка проектної пропозиції в рамках Програми Польща-БілорусьУкраїна 2014-2020 розпочалась в травні 2016 року.
Було підготовлено коротку інформацію щодо тематики проектів, які є
найбільш цікавими і необхідними для міста Рівного, і відповідають пріоритетам
програми Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 та надіслано для ознайомлення
представникам Уряду міста Люблін (Віталій Падалка, Кшиштоф Лонтка).
Пропозиції щодо написання проектів (м. Рівне):
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1)
Створення та розвиток велосипедної інфраструктури в м. Рівне.
2)
Доступність та розвиток пасажирської інфраструктури для
маломобільних осіб в м. Рівне. (Сприяння доступності та розвитку соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури в м. Рівне).
Розробка системи візуальної ідентифікації міста та створення
3)
туристично-інформаційного Центру в м. Рівне.
Історія міста Рівне в ретро тролейбусі (Ремонт та реставрація
4)
існуючих тролейбусів з впровадженням екскурсійних маршрутів по м. Рівне).
5)
Впровадження заходів щодо зменшення небезпеки надзвичайних
ситуацій та стихійних лих (навчання по техніці безпеки, закупка обладнання).
6)
Вдосконалення тролейбусної контактної мережі та заміщення
автобусів тролейбусами на маршрутах м. Рівне.
7)
Слов’янський творчий вінок (виявлення, дослідження, збереження,
популяризація фольклорного надбання українського та польського народу.
20 травня 2016 року в місті Рівне відбулась зустріч представників
виконавчого комітету Рівненської міської ради і представників Уряду міста
Люблін.
Від Уряду міста Люблін на зустрічі були такі представники: директор
управління неінвестиційних проектів Кшиштоф Лонтка, керівник секції
міжнародних проектів Анна Ястшембска і спеціалісти секції міжнародних
проектів – Віталій Падалка і Віктор Свінцицький.
Від виконавчого комітету Рівненської міської ради на зустрічі були
присутні представники управління з питань стратегічного розвитку та
інвестицій (Роман Ширко – начальник управління, Діна Гуріна – провідний
спеціаліст, Стицюк Оксана – головний спеціаліст) та управління культури і
туризму (Тарас Максименко – начальник управління, Юрій Фаєвський –
головний спеціаліст).
В ході зустрічі відбулось обговорення проблем міста Рівного, які
потребують першочергового вирішення, також відбулось обговорення спільних
проблем міст Рівного та Любліна. Найбільш цікавими та прийнятними
проблемами, які відповідали б пріоритетам програми було визначено в сфері
культури, туристичної привабливості, міського електротранспорту та
велоінфраструктури.
Працівниками управління було підготовлено анотацію 2 проектів:
«Розвиток інфраструктури міського електричного транспорту в м. Рівне»,
«Розвиток велоінфраструктури в місті Рівне» і надіслано Уряду міста Люблін для
подальшого опрацювання (до 31 травня 2016 року).
У листопаді було підготовлено основну коротку інформацію щодо
проектної пропозиції для партнерів з міста Люблін, яка включала: визначення
партнерів проекту, загальної проблеми, стратегічної мети проекту, операційних
цілей та ризиків транскордонного управління проектом.
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Працівники управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій
взяли участь у тренінгах, які були організовані в рамках Програми
транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна - 2014-2020»:
1) 9 листопада – участь у першому тренінгу для бенефіціарів (м. Рівне).
2) 7-8 грудня – участь у тренінгу для головних бенефіціарів (м. Львів).
На тренінгах відбулась презентація Програми ЄІС ТКС «ПольщаБілорусь-Україна - 2014-2020», розглянуто основні положення 1-го конкурсу
проектних заявок, прийнятність бенефіціарів та заходів, прийнятність витрат,
процедури оцінки, інструкція щодо заповнення концептуальної записки.
7-8 грудня відбулась робоча поїздка до м. Люблін, для спільних
консультацій щодо написання проектів. Зустріч відбулася в управлінні
неінвестиційних проектів, на якій були присутні заступник директора
управління транспорту Славомір Подсядли, Даріуш Томасік – керівник відділу
промоції МПК «Люблін», Агнєшка Мазур – керівник відділу продажу білетів
МПК «Люблін», Анна Ястшембска - керівник секції міжнародних проектів
Управління неінвестиційних проектів.
13 грудня відбулась зустріч з Кшиштофом Лонткою, директором управління
неінвестиційних проектів, в ході якої було обговорено та проаналізовано
підготовлену Концептуальну ноту проекту «Люблін та Рівне на швидкій дорозі
розвитку публічного транспорту».
Підготовка Концептуальної ноти включала в себе:
- Обґрунтування відповідності проекту національним стратегіям/планам,
тематичній цілі і пріоритету Програми, опис транскордонного впливу проекту;
- Визначення мети, цілей, основних заходів проекту, індикаторів продуктів
і результатів;
- Визначення складу партнерства;
- Розробку бюджету в поділі на бюджетні лінії (витрати на персонал,
відрядження, обладнання та матеріали, послуги, інфраструктурний компонент,
адміністративні витрати) та бюджету в поділі на бенефіціарів.
В рамках Програми транскордонного співробітництва «Польща-БілорусьУкраїна - 2017-2020» до Спільного Технічного Секретаріату (Варшава) було
подано Концептуальну записку проекту «Люблін та Рівне на швидкій дорозі
розвитку публічного транспорту».
В рамках проекту «Люблін та Рівне на швидкій дорозі розвитку публічного
транспорту» заходами для міста Рівне передбачено:
1) закупівля 6 нових тролейбусів;
2) ремонт контактно-кабельної мережі;
3) реконструкція трансформаторно-тягової підстанції;
4) навчальні поїздки до Управління міським транспортом Любліна,
Транспортного підприємства «Люблін»;
5) промоційна кампанія електричного транспорту;
6) курси іноземної мови для працівників Управління транспорту і зв’язку,
КП «Рівнеелектроавтотранс».
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Впровадження системи управління якістю відповідно до вимог
європейського стандарту ISO 9001:2015
Працівники управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій
провели дослідження процесу впровадження системи управління якістю у
виконавчих органах в Україні.
Консультації по впровадженню системи управління якістю надає
провідний експерт систем ISO, Тадеуш Сабік, який співпрацював з
Вінницькою, Львівською, Миколаївською, Тернопільською міськими радами, а
також консультував ряд польських і українських підприємств.
Метою впровадження системи ISO є розробка цілісного ефективного
механізму надання якісних послуг громадянам.
Впровадження системи управління якiстю в структурних підрозділах
Pівненської міської ради відповідно до вимог європейського стандарту ISO
9001:2015 є безпрецедентною подією, оскільки місто Рівне може стати першим
обласним центром України, яке працюватиме відповідно до цього стандарту.
І етап.
У період з 13 по 18 червня проведено вступний аудит у виконавчих
органах Рівненської міської ради.
У результаті проведених дій:
1.
Окреслено контекст діяльності Рівненської міської ради.
2.
Проведено ідентифікацію:
А) зацікавлених сторін по відношенню до Рівненської міської ради;
Б) процесів у виконавчих органах Рівненської міської ради;
В) ризиків у процесах.
3.
Здійснено оцінку актуальної системи управління якістю щодо
відповідності вимогам ISO 9001:2015.
4.
Розроблено проект Політики якості (який необхідно затвердити на
найближчій сесії міської ради).
5.
Надано рекомендації щодо проведення подальших заходів у сфері
виконання вимог ISO 9001:2015.
6.
З метою підвищення ефективності роботи, покращення якості
надання послуг, розроблено картки заходів із рекомендаціями.
Працівники управління:
- провели підготовчу роботу для приїзду експерта (бронювання готелю,
зустріч експерта, поселення у готелі);
- забезпечення необхідною інформацією для початку роботи експерта;
- складання графіку зустрічей в управліннях (відділах) виконкому;
- супровід (переклад) на зустрічах;
- безпосередня робота з експертом в управлінні (опрацювання отриманої
інформації)
ІІ етап.
У період з 19 по 22 вересня здійснено професійну підготовку спеціалістів
за напрямком «Система управління якістю. Вимоги відповідно до стандарту
ISO 9001:2015».
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1.
31 працівник пройшов навчання. Учасники навчання отримали
сертифікат.
2.
Відправлено заявку до ліцензованих міжнародних організацій щодо
окреслення вартості сертифікації Рівненської міської ради.
3.
Призначено в кожному управлінні (відділі) особу, яка буде
відповідальною за політику якості у своїх структурних підрозділах.
4.
Здійснено оцінку ризику в структурних підрозділах за допомогою
запропонованої методики.
5.
Підготовлено таблицю, яка охоплює вхідні дані до бази знань
виконавчих органів Рівненської міської ради та проведення форм
задокументованої інформації в процесах на основі положення про управління
(відділ).
ІІІ етап.
07-11 листопада – проведено консультації у сфері будування системи
управління якiстю в структурних підрозділах PМP відповідно до вимог
європейського стандарту ISO 9001:2015.
Зроблено наступну роботу:
1) розпочато роботу над алгоритмами на надання адміністративних послуг
PMP;
2) перевірено положення структурних підрозділів;
3) визначено критерії з метою класифікації рівнів ризику;
4) виконано оцінку ризику у процесах.
У 2017 році заплановано проведення ІV етапу:
І. Підготовка групи внутрішніх аудиторів для реалізації внутрішніх
аудитів.
1. Навчання в сфері: Внутрішній аудитор системи управління якістю
відповідно до стандарту ISO 9001:2015.
2. Meтодикa проведення внутрішніх аудитів.
3. Основи техніки проведення розмови аудиторами.
4. Планування аудитів.
5. Проведення аудиту в реальних умовах аудиторами PMP.
6. Планування дій щодо вдосконалення.
ІІ. Підготовка системи управління якістю до сертифікації (надання
консультацій тa допомоги в аналізуванні системи управління якості та
підготовка її до сертифікації)
1. Aналіз з боку керівництва:
- Планування вихідних даних.
- Допомога в підготовці вихідних даних для аналізування з боку
керівництва.
2. Допомога під час сертифікації незалежною акредитованою міжнародною
організацією ISO:
- Допомога в підготовці системи до сертифікації.
- Допомога і перебування консультанта у виконкомі PMP під час
сертифікаційного аудиту.
13

Станом на 01.02.2017 працівники управління здійснюють наступну роботу:
1. Узагальнення таблиць з вхідними даними до бази знань виконавчих
органів Рівненської міської ради та проведення форм задокументованої
інформації в процесах на основі положення про управління (відділ).
2. Опрацювання оцінки ризику в структурних підрозділах за допомогою
запропонованої методики.
3. Складання карток процесів, відповідно до методики оцінки ризику.
4. Розробка документу «Цілі якості на 2017 рік» (на підставі Програми
соціально-економічного розвитку на 2015-2019 роки).
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.
Експертна місія Senior Experten Servise (м. Бонн, Німеччина)
Управлінню з питань стратегічного розвитку та інвестицій вдалося
залучити для міста Рівне досвідченого міжнародного експерта у сфері туризму
та інвестиційної діяльності.
З метою активізації інвестиційної діяльності, підвищення туристичної
привабливості міста Рівне, з 14 серпня по 3 вересня в рамках Інвестиційної
програми міста Рівного на 2014-2016 роки реалізовано експертну місію Senior
Experten Servise (м. Бонн, Німеччина).
Німецька Служба Старших Експертів SES – фонд німецької економіки з
міжнародного співробітництва – це провідна громадська організація Німеччини,
яка об'єднує фахівців, що вийшли на пенсію та надають консультативні послуги
на волонтерських засадах.
Ціль візиту: покращення іміджу міста і його впізнаваності, як місця для
інвестицій. Результатом місії експерта Клауса Генгенбаха стали рекомендації
для міста Рівного у сфері туризму та інвестиційної діяльності.
В ході експертної місії було здійснено організацію поселення, харчування,
перевезення експерта. Було організовано та забезпечено проведення інтерв’ю
експерта з посадовцями органів місцевого самоврядування, обласної державної
адміністрації, директором Агенції «ІнвестІнРівне», віце-президентом торговопромислової палати, провідними підприємствами міста Рівного, керівниками
закладів культури, директором аеропорту тощо.
Заходи експертної місії:
1. Інтерв’ю з посадовцями Рівненської міської влади, мером та
представниками виконавчого комітету.
2. Інтерв’ю з місцевими підприємцями, менеджерами місцевих компаній,
консультантами, митцями, студентами Рівненських ВУЗів.
3. Проведення воркшопу (SWOT) за участі 8 осіб на базі Обласного центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та
організацій. В рамках воркшопу було визначено сильні та слабкі сторони міста
Рівного, його можливості та загрози.
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4. Розробка брифінгу для створення промо-відео для залучення потенційних
інвесторів.
5. Відвідування закладів культури (театр, музеї), туристичних атракцій,
спортивних заходів та фестивалів (музичного, джазу та кіно).
6. Забезпечення експерта необхідними матеріалами про місто Рівне,
статистичною інформацією.
Отримання відзнаки Парламентської Асамблеї Ради Європи
Праця у напрямку отримання відзнак Парламентської Асамблеї Ради
Європи розпочалась у грудні 2014р. , коли управління з питань стратегічного
розвитку та інвестицій здійснило підготовку та подачу аплікаційної форми (Звіт
про євроінтеграційну діяльність міста Рівне).
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.
22 квітня 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 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.
Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій у грудні 2016р.
здійснило підготовку та подачу аплікаційної форми для отримання Почесного
прапора Ради Європи.
Білорусь-Україна: налагодження співпраці
Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій здійснило
налагодження співпраці наступними установами Республіки Білорусь.
1. Відділ ідеологічної роботи, культури і справ молоді Пружанського
районного виконкому.
2. Відділ освіти, спорту і туризму Березівського районного виконкому
Брестської області.
3. Управління освіти Брестського обласного виконкому.
4. Заклад освіти «Брестський державний обласний центр молодіжної
творчості».
5. Заклад освіти «Дитяча школа мистецтв м. Береза».
6. Відділ освіти, спорту і туризму Брестського районного виконкому.
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7. Відділ економіки Кобринського районного виконкому.
8. Пінська центральна поліклініка
9. Відділ освіти, спорту і туризму Пінського районного виконкому.
10. Дрогичинський районний виконком.
Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій спільно з
вищезазначеними організаціями окреслили основні напрямки співпраці та
можливі концепції проектів.
Організація роботи Робочої групи з питань залучення інвестицій в
економіку міста Рівного
Створена робоча група з питань залучення інвестицій в економіку міста
Рівного, результатом роботи якої на даний час є формування переліку вільних
земельних ділянок, вільних виробничих площ та інших об’єктів нерухомості,
цікавих для потенційних інвесторів.
Склад робочої групи:
Ширко Роман Володимирович
Васильчук Сергій Миколайович
Кирея Микола Іванович
Таргоній Сергій Георгійович
Поліщук Наталія В’ячеславівна
Кушнір Сергій Олександрович

начальник управління з питань стратегічного розвитку
та інвестицій, секретар робочої групи
заступник міського голови
начальник управління економіки міста
начальник управління земельних відносин
начальник управління комунальної власності
начальник управління капітального будівництва

30.03.2016 на зборах Робочої групи обговорили наступні питання:
1. Стан і перспективи інвестиційного розвитку міста Рівне.
2. Вільні земельні ділянки у місті. Земельні ділянки, що підлягають
продажу (аукціон з продажу та аукціон з продажу права оренди на них).
3. Об’єкти нерухомості, що становлять інвестиційну привабливість для
міста Рівне.
4. Об’єкти незавершеного будівництва у місті, які можуть зацікавити
інвестора.
5. Стан підприємницької діяльності у місті. Пошук форм взаємодії між
органами місцевого самоврядування і бізнесом. Перспективи розвитку
підприємництва.
6. Різне.
Результати засідання робочої групи:
1. Управлінню земельних відносин підготувати проект рішення міської ради
про необхідність включення земельної ділянки, яка знаходиться на вул.
Млинівська в промисловій зоні (5,0 га) до переліку земельних ділянок, що
підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах), та надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення цієї ділянки.
2. Управлінню комунальної власності підготувати звернення до ФДМУ про
передачу цілісного майнового комплексу ДП НВО Потенціал-Еко в комунальну
власність міста Рівне.
3. Підготувати звернення від НВК «Престиж» до Рівненської міської ради
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щодо розмежування земельної ділянки під недобудованим приміщенням НВК
«Престиж» і діючим комплексом НВК «Престиж».
Підготовка інвестиційних пропозицій
Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій здійснило
розробку «Каталогу інвестиційних пропозицій».
На сайті РМР у рубриці «Інвестиційна політика» розміщено «Каталог
інвестиційних пропозицій», в якому підготовлені пропозиції типу «Грінфілд» та
«Браунфілд»:
- вільні земельні ділянки («Ділянки Грінфілд») вул. Млинівська (5,0 га);
вул. Гагаріна (МКР «МЖК») (3,0га); вул. Соборна (МКР-Ювілейний) (0,6га);
вул. Костромська (0,58га); вул. Млинівська (МКР 92-Ювілейний) (0,23га);
незавершене будівництво НВК «Престиж», вул. Д. Галицького (1,1га);
- вільні виробничі площі («Ділянки Браунфілд»): ДП НВО «Потенціал-Еко»
(11га).
- земельні ділянки, що підлягають продажу (аукціон з продажу та аукціон з
продажу права оренди на них) (надані управлінням комунальною власністю).
Працівниками управління опрацьовано проектно-кошторисну документацію
земельних ділянок, визначено на картах місцерозташування ділянок. Також
підготовлено анкети ділянок, що включають в себе таку інформацію: власність
земельної ділянки, характеристику, транспортну інфраструктуру, інженернотехнічну інфраструктуру. Працівники управління здійснили виїзд на місця
розташування ділянок і зробили їх фотофіксацію.
Список земельних ділянок щодо яких було проведено детальний збір
інформації:
- Вул.
Будівельників,
10
(0,1008
га,
кадастровий
номер
5610100000:009:0088);
- Мікрорайон «Червоні гори» (0,1201 га, кадастровий номер
5610100000:01:052:0294);
- Мікрорайон «Червоні гори» (0,1850 га, кадастровий номер
5610100000:01:052:0296);
- Мікрорайон «Червоні гори» (0,1873 га, кадастровий номер
5610100000:01:052:0297);
- Мікрорайон «Червоні гори» (0,4190 га, кадастровий номер
5610100000:01:052:0293);
- Мікрорайон «Червоні гори» (0,5088 га, кадастровий номер
5610100000:01:052:0298);
- Вул. Корольова (біля будинку № 15) (0,2451 га, кадастровий номер
5610100000:01:001:0101);
- Мікрорайон житлової забудови «Тинне» (0,4921 га, кадастровий номер
5610100000:01:067:0071);
- Мікрорайон житлової забудови «Тинне» (0,5691 га, кадастровий номер
5610100000:01:067:0069);
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- Мікрорайон житлової забудови «Тинне» (0,8323 га, кадастровий номер
5610100000:01:067:0068);
- Мікрорайон житлової забудови «Тинне» (1,8536 га, кадастровий номер
5610100000:01:067:0070);
- Вул. Князя Володимира (біля будинку № 109) (0,5546 га, кадастровий
номер 5610100000:01:014:0106);
- Вул.
Князя
Володимира
(1,5000
га,
кадастровий
номер
5610100000:01:028:0665);
- Мікрорайон «Червоні гори» (2,22225 га, кадастровий номер
5610100000:01:052:0295);
- Вул. Костромська (ділянка № 1) (6,0 га, кадастровий номер
5610100000:01:033:0030);
- Вул. Костромська (ділянка № 2) (3,0 га, кадастровий номер
5610100000:01:033:0028);
- Вул. Костромська (біля монументу Вічної Слави) ділянка № 3 (3,0 га,
кадастровий номер 5610100000:01:033:0029);
- Вул. Костромська (8,0 га, кадастровий номер 5610100000:01:031:0003).
Інформацію про вищезазначені земельні ділянки також було представлено в
рамках бізнес-форуму «Велике Рівне. Інвест потенціал».
Підготовка презентаційних матеріалів
1. 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.
2. Надано інформацію для розробки цифрової карти «Invest map Rivne
region»: проведено поглиблений аналіз стану та перспектив інвестиційного
розвитку міста; надано інвестиційні пропозиції по земельних ділянках типу
«Грінфілд» та «Браунфілд».
3. Розроблено «Каталог інвестиційних пропозицій», в якому підготовлені
пропозиції типу «Грінфілд» та «Браунфілд».
Участь у семінарах, форумах
Для представлення потенціалу міста, підвищення кваліфікаційного рівня та
налагодження нових контактів, працівники управління з питань стратегічного
розвитку та інвестицій беруть активну участь у навчаннях, семінарах, форумах
з питань інвестиційної діяльності.
1. 14 квітня - участь у семінарі фонду Е5Р «Муніципальні інвестиції в
Україні – можливості фінансування та управління з Е5Р», який проходив у м.
Тернопіль.
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2. 12 травня - участь у Форумі енергоефективного партнерства
«Енергосервіс: інвестиції в енергоефективність бюджетної сфери та переваги для
житлових будівель», який відбувся у м. Києві.
В ході Форуму було підписано Меморандум про партнерство між
Рівненською міською радою та Державним агентством з енергоефективності та
енергозбереження України. Метою співробітництва є об’єднання та координація
зусиль для проведення енергоефективних заходів у будівлях бюджетних установ.
3. 20 травня – участь в тренінгу «Підвищення інституційної спроможності
місцевих органів влади. Проектний менеджмент», що відбувся в місті Рівному
(готель «Мир», вул. Міцкевича, 32). Програма тренінгу включала вивчення
основних етапів управління циклом проекту, визначення «дерева проблем»
проекту, складання логіко-структурної матриці та бюджету проекту. В ході
тренінгу відбулось обговорення критеріїв оцінки проекту та практичних
аспектів планування заходів проекту.
4. 22-24 червня – участь у конференції в рамках проекту «Українські
Кластери Відновлювальної Енергетики – реальне знаряддя розвитку і
ефективного співробітництва українських малих і середніх підприємств», який
реалізовується Фондом Управлінських Ініціатив та Східним Кластером ICT.
5. 7-8 жовтня – участь у І етапі бізнес-форуму «Велике Рівне. Інвест
потенціал». На форумі було презентовано інвестиційну нерухомість та об’єкти.
Відбулось обговорення перспективи залучення інвестицій для малого і
середнього підприємництва міста Рівного, налагоджено ділові контакти,
проведено переговори у форматі B2B. Вперше в Україні відбулась демонстрація і
практична реалізація унікальної методики Таллінської школи менеджменту
«Управлінські поєдинки».
6. 9 листопада – участь у семінарі для аплікантів, що відбувся в місті
Рівному (готель «Оптіма Рівне», вул. Словацького, 9) в рамках Програми
транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. В
ході семінару було презентовано найбільш важливі аспекти першого відбору
пропозицій в рамках Програми: прийнятність партнерства, критеріїв співпраці,
прийнятність головних бенефіціарів та бенефіціарів, прийнятність витрат
проекту,
процес оцінки і критеріїв відбору проекту. Також було презентовано
концептуальну ноту проекту та інструкцію щодо її заповнення.
7. 25-26 листопада – участь у ІІ етапі міжнародного бізнес-форуму «Велике
Рівне. Інвест потенціал». Програма форуму була спрямована на підвищення
конкурентоспроможності економіки регіону, було презентовано Start-Up(и) у
галузі енерго- та ресурсозбереження. В рамках форуму також відбувся ярмарок
інвестиційних пропозицій із залученням найперспективніших інвестиційних
проектів Рівного. Інвесторам було запропоновано більше 50 земельних ділянок
для майбутніх вкладень, зокрема для будівництва.
8. 7 грудня – участь в семінарі для головних бенефіціарів, що відбувся в
рамках Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща-БілорусьУкраїна 2014-2020 в м. Львові (готель «Львів»). Програма семінару включала
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презентацію Програми ЄІС ТКС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020,
презентацію основних положень першого конкурсу проектних заявок, відбулось
обговорення найбільш поширених питань щодо написання проектів в рамках
Програми та були проведені індивідуальні консультації з проектними
менеджерами СТС.
Співпраця з Департаментом економічного розвитку і торгівлі
Рівненської ОДА та Агенцією «ІнвестІнРівне»
1. Регулярно надається інформація для оновлення профілю міста, який
містить дані щодо ресурсного, виробничого потенціалу та перспектив
інвестиційного розвитку міста Рівне.
Ознайомитися можна на сайті http://www.investinrivne.org
2. Участь у розробці Інвестиційного паспорту області: надано інформацію
про пріоритетні галузі для інвестування, земельні ділянки та інвестиційну
нерухомість, конкурентні переваги міста.
Ознайомитися можна на сайті http://www.investmap.rv.ua/
3. Регулярно надається інформація щодо ресурсного, виробничого
потенціалу та перспектив інвестиційного розвитку міста Рівне.
4. Участь у розробці «Стратегії економічного та соціального розвитку
області на період до 2020 року», надано пропозиції до розділу ХІ «Стратегічні
та операційні цілі, завдання розвитку Рівненської області на період до 2020
року».
5. Надано інформацію для розробки цифрової карти інвестиційної
привабливості «Google Maps»: проведено поглиблений аналіз стану та
перспектив інвестиційного розвитку міста; надано інвестиційні пропозиції по
земельних ділянках типу «Грінфілд»: вул. Гагаріна (МКР „МЖК”) (3,0 га), вул.
Костромська (0,58 га), вул. Млинівська (5,0 га), вул. Млинівська (МКР 92Ювілейний) (0,23 га), вул. Соборна (МКР-Ювілейний) (0,6 га); інвестиційна
пропозиція типу «Браунфілд» ДП НВО «Потенціал-Еко» (11 га).
Інше
1. Участі у проекті «Українські Кластери Відновлювальної Енергетики –
реальне знаряддя розвитку і ефективного співробітництва українських малих і
середніх підприємств» який реалізовується Фондом Управлінських Ініціатив та
Східним Кластером ICT.
Перша конференція в рамках проекту відбувалася в м. Рівне з 22 по 24
червня 2016р.
2. Управління підготувало заповнений опитувальник щодо досвіду у
залученні інвестицій, який подало до Платформи розвитку публічноприватного партнерства.
3. Для підготовки аплікаційної форми було опрацьовано сайт Рівненської
міської ради, сайт міського голови міста Рівного, зібрано інформацію за
допомогою комунікацій з закладами культури, організаціями, які
популяризують ознайомлення з іншими культурами та вивчення мов
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(Французький Альянс міста Рівне, Товариство польської культури у Рівному
імені Владислава Реймонта), а також зі структурними підрозділами
виконавчого комітету Рівненської міської ради.
4. Виконання комплексних доручень голови ОДА, заступників голови
ОДА, опрацювання запитів на доступ до інформації, опрацювання звернень
інвесторів.
5. Опрацювання звернень інвесторів.
6. Моніторинг і аналіз інвестиційної діяльності, вивчення динаміки
експорту, імпорту, капітальних інвестицій, прямих іноземних інвестицій.
7. Пошук грантів та програм, пріоритетом яких є підвищення
енергоефективності та енергозбереження. Проводиться систематична робота в
налагодженні контактів з міжнародними організаціями, фондами і фінансовими
інституціями. Моніторинг діючих грантових та кредитних програм.
8. Аналіз сучасних тенденцій розвитку місцевого самоврядування
(інновації, електронне урядування, електронна демократія).
9. Управління зареєстроване 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 спростить пошук партнерів.
10. Управління засвідчило готовність участі у програмі Ерасмус+
(Ключова дія 2: Будування потенціалу у сфері молоді) можна отримати
дофінансування в розмірі до 150 000 євро/проект на дії в сфері молодіжної
діяльності міста).
Для Управління створено акаунт в Системі засвідчення дійсності
Європейської комісії (ECAS) (https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi) і
зареєстровано на Порталі
(http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html).

11. Пошук міста-партнера у Німеччині (рекомендація експерта SES).
Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій є
ініціатором наступних рішень міської ради
1. 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 (25.02.2016 №191).
2. Про затвердження логотипу міста (№422 від 31.03.2016).
3. Про внесення змін до Проекту «Розвиток малого та середнього
підприємництва міст Рівного та Любліна» (№909 від 08.07.2016).
4. Про залучення кредиту НЕФКО (№884 від 23.06.2016).
5. Про участь у проекті «Програма муніципальної інфраструктури
України» (№801 від 16.06.2016).
6. Про затвердження Інвестиційної програми міста Рівного (№2143 від
06.12.2016).
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7. Про внесення змін та доповнень до Програми соціально-економічного
розвитку міста Рівного міста Рівного на 2015-2019 роки, затвердженої
рішенням Рівненської міської ради від 26.02.2015 №4904 (№2266 від
29.12.2016).
8. Про включення вільної від забудови земельної ділянки, яка знаходиться
в районі вулиці Млинівської, до переліку земельних ділянок, що підлягають
продажу, на конкурентних засадах (земельних торгах), та надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення цієї ділянки (№1951 від
24.11.2016).
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