
проект 

План заходів з реалізації у 2022-2024 рр. 
Стратегії розвитку  Рівненської 

територіальної громади  
 

План заходів з реалізації у 2022-2024 рр. Стратегії розвитку Рівненської територіальної громади  
(далі – План заходів) розроблений з урахуванням пріоритетів, що визначені Державною стратегією 
регіонального розвитку України та Стратегією розвитку Рівненської області на 2021 – 2027 роки. 

В основу Плану заходів лягли проектні ідеї, відібрані під час засідання 02 липня 2021 року та 
доопрацьовані членами Робочої групи на основі пропозицій, що надійшли від представників 
підприємств, установ та організацій Рівненської громади. На досягнення цілей та виконання 
завдань, визначених у Стратегії можуть бути також враховані чинні місцеві програми розвитку або 
проєкти місцевого розвитку, що впроваджуються. 

План заходів складається з двох програм, що тематично відповідають стратегічним цілям Стратегії 
розвитку Рівненської громади на період до 2027 року: 

 Програма 1. Громада, зручна для бізнесу (19 технічних завдань на проєкти) 

 Програма 2. Громада, яка турбується про мешканців та гостей (13 технічних завдань на 
проєкти) 

При відборі технічних завдань для включення в План заходів учасники робочої групи, передусім 
брали до уваги наступні критерії: 

 Вплив проектної ідеї на досягнення відповідного завдання Стратегії 

 Потенційна фінансова та інституційна спроможність для реалізації проектної ідеї  

Проектні ідеї, що продемонстрували меншу відповідність вищенаведеним критеріям, були 
віднесені учасниками робочої групи до резервних.   

 
 

ПЕРЕЛІК ПРОЄКТІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ПРОГРАМИ 1. ГРОМАДА, ЗРУЧНА ДЛЯ 
БІЗНЕСУ  
 

№ Завд 
Страт. 

Назва проекту Індикатори 
результативності 

1 1.1.1. Мікрофінансова підтримка 
стартапів 

Збільшення кількості виробництв та підприємців за рахунок 
підтримки стартапів в галузях економіки, які є пріоритетними 
для міста. 

2 1.1.1. Підтримка експортерів Щорічна допомога 5 підприємствам Рівного на суму від 100 до 
200 тис. грн. 
Збільшення обсягів експорту за три роки на 15 % щороку (з 
них 10% - природній ріст експорту, 5% - за рахунок допомоги). 

3 1.1.1. Центр комерціалізації 
інновацій 

до 2023 року за підтримки Центру прогнозується створення у 
міській громаді близько 10  нових бізнесів,  у яких близько 20 
нових робочих місць 

4 1.1.1. Розширення можливостей 
збуту для місцевих 
виробників "Купуй 
Рівненське" 

Розроблено веб-каталог продукції місцевих виробників / 
переробників місцевої продукції 
Охоплено заходами з промоції представників 50 мікро-
бізнесів  
Зростання обсягів продажів мікро-бізнесів виробників / 
переробників місцевої продукції 

5 1.1.2. Цифрова геопросторова 
база даних для аналітики 
та прийняття рішень з 

Надання доступу потенційним інвесторам до бази даних, що 
необхідно для прийняття рішень про інвестування; надасть 
можливість прогнозування та передбачення позитивних та 
негативних процесів, тенденцій, можливостей та 



питань Управління та 
стратегічного планування 

моделювання сценаріїв; надасть можливість оцінити 
ефективність попередньо прийнятих рішень 

6 1.1.2. Програма інвентаризації 
земель 

Раціональне використання земельних ресурсів та часу 
мешканців; проведення інвентаризації; збільшення 
надходжень до бюджету 

7 1.1.3. Створення віддалених 
робочих місць ЦНАП у смт 
Квасилів 

Забезпечення зручного доступу до отримання адмінпослуг 
для 8200 мешканців смт. Квасилів Робота центру надання 
адміністративних послуг Рівненської міської ради у Квасилові  
стане важливою складовою у системі інституційної підтримки 
економічної та соціальної активності мешканців. 

8 1.1.3. Створення Бізнес-
інкубатора 

Навчання бізнесу Рівного методам масштабування, розвитку 
бізнесу, маркетингу та міжнародному маркетингу, допомога в 
написанні бізнес-планів та грантових заявок. Дати поштовх 
підприємцям Рівного до розвитку бізнесу, до виходу на нові 
ринки. 

9 1.1.3. Реконструкція стадіону 
«Авангард» на вул. 
Замковій, 34 у м. Рівному 

Можливість проведення футбольних матчів та 
легкоатлетичних змагань місцевого, національного і 
міжнародного рівнів; можливість проведення тренувальних 
зборів футбольних команд і спортсменів інших видів спорту, а 
також створення умов для базування футбольних клубів 

10 1.2.1. Професійна орієнтація 
здобувачів освіти 7-10 
класів 

Підготовлено групу педагогічних працівників для реалізації 
проєкту у закладах освіти. Створено Програму «Професійна 
орієнтація здобувачів освіти 7-10-х класів».  

11 1.2.2. Бізнес-школа для молоді 
"Роби бізнес в Рівному" 

Щорічно понад 100 учасників конкурсу молодіжних бізнес-
планів (з потенціалом створення щорічно 5+ нових бізнесів) 
Підготовлено групу педагогічних працівників для навчання 
бізнес-плануванню у закладах освіти. 

12 1.2.2. Розвиток учнівського 
самоврядування 

Підготовлено групу лідерів для організації навчання інших 
учасників на рівні закладу щодо розвитку учнівського 
самоврядування (103 учасники). 

13 1.3.1. Створення Центру 
Організації міської 
мобільності та Дорожнього 
Руху 

Створено відповідний структурний підрозділ. У штаті наявні 
фахівці із розроблення схем ОДР, циклограм світлофорів, 
аналізу причин ДТП. Планування розміщення об’єктів 
транспортної інфраструктури. 

14 1.3.1. Реконструкція тягових 
підстанцій РЕАТ 

Реконструйовано тягову підстанцію ТП-12, збільшено 
пропускну здатність вулиці Соборна на 15% 

15 1.3.1. Зміна транспортної мережі Створено паркувальну інспекцію. Облаштовано 1000 
паркомісць з платними умовами паркування. Надходження до 
міського бюджету - 10 млн. грн/ рік (в сер. 208 грн/тиждень з 
1 паркомісця). Зменшено кількість порушень правил 
паркування на 50%. Зменшено трафік приватних авто в центрі 
міста на 30%. 

16 1.3.3. Комплексний план 
розвитку території 
громади 

Раціональне використання ресурсів землі та часу мешканців; 
уникнення конфліктів та протиріч внаслідок безглуздого 
планування; формування районів привабливих для 
інвестицій; формування прозорих правил інвестування у 
будівництво та реалізації різних містобудівних проєктів 

17 1.3.4. Поводження з органічними 
відходами громади 

Створення сайту та програмного забезпечення логістики 
відходів. Закупівля спеціальних баків на пілотні ОСББ. 
Виготовлення устаткування для пересівання компосту та 
виготовлення грунтосумішей. 

18 1.3.5. еКвиток 88 тролейбусів обладнані стаціонарними валідаторами. В 280 
маршрутках наявні термінали. 100 електронних квитків у 
мешканців міста. Затверджено диференційований тариф. 
Здійснюється облік транзакцій у всьому громадському 
транспорті. 60% пасажирів оплачують за свій проїзд 
безготівково. 

19 1.3.5. Електронне урядування, 
як форма управління у 
Рівненській 
територіальній громаді 

Аудити управлінських процесів, що наявні у Рівненській 
міській раді та її структурних підрозділах. Аудит даних, що 
наявні у Рівненській міській раді та її структурних 
підрозділах. Структуризація даних у відкритому форматі. 
Запровадження системи електронного документообігу. 

 



ПЕРЕЛІК ПРОЄКТІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ПРОГРАМИ 2. ГРОМАДА, ЯКА ТУРБУЄТЬСЯ 
ПРО МЕШКАНЦІВ ТА ГОСТЕЙ  
 

№ Завд 
Страт. 

Назва проекту Індикатори 
результативності 

20 2.1.1. Створення амбулаторії 
загальної практики 
сімейної медицини 
розташованої в м-н 
Північний: в межах вул. В. 
Дивізії та вул. Є. 
Коновальця 

Задоволення потреб мешканців м-н Північний (понад 20000 
населення) у наданні їм якісних медичних послуг у радіусі 
десяти хвилинної доступності 

21 2.1.1. Розширення повноважень 
медичних сестер КНП 
ЦПМСД "Ювілейний" 

Робота медичного закладу буде більш ефективною адже 
доступність послуг для пацієнтів покращиться і, відповідно, 
задоволеність пацієнтів зросте а статус медичної сестри 
значно підвищиться. 

22 2.1.1. Забезпечення доступності 
та інклюзивності входу в 
амбулаторію №3, 4 КНП 
ЦПМСД «Ювілейний» РМР 
за адресою м. Рівне вул. 
Макарова, 3 

Після втілення проекту та  проведення капітального ремонту 
прибудинкової території покращиться доступність для осіб з 
інвалідністю та маломобільних груп населення а також 
зручність та комфорт відвідування пацієнтам та працівникам 
закладу. 

23 2.1.1. Забезпечення цілодобової 
виїзної невідкладної 
медичної допомоги 
дитячому населенню 

Показник смертності – зменшився на 0.5%. Зниження 
первинного рівня захворюваності - 1.5%. Зниження рівня 
виходу на інвалідність – 1.4%. 

24 2.1.1. Створення умов для 
доступності осіб з 
інвалідністю до будівель 
та приміщень КНП «Міська 
дитяча лікарня» РМР 

Забезпечено права пацієнта, в частині доступності для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення.   

25 2.1.1. Надання первинної 
медико-санітарної 
допомоги в амбулаторії 
загальної практики 
сімейної медицини №8 
КНП «ЦПМСД 
«Центральний» 
Рівненської міської ради 
(за адресою смт. Квасилів, 
вул. Молодіжна, 22А). 

Отримання сертифікату, що підтверджує доступність будівлі. 
Укладання договору з НСЗУ. 

26 2.1.2. Муніципальна політика 
Громадського здоров’я для 
профілактики ССЗ 

Охоплення діагностикою у не екстрених станах не менше 70 % 
цільової аудиторії на рік. Зростання діагностованої 
захворюваності на артеріальну гіпертензію. Охоплено 
знаннями з домедичної допомоги як мінімум все декретоване 
населення і 10% всього іншого населення до 2024 року 

27 2.1.2. Запровадження 
муніципальної програми « 
Онкоскринінги» 

Зменшення випадків раку ШМ, виявлених на пізніх стадіях, 
мол. залози, простати, товстої кишки на 20%. Зменшення 
виявлення онко в пізніх стадіях( 3-4 ст). на 20%. Зростання 
обізнаності проведення скринінгу і відвідувань лікаря по 
плану (запису). Ендоскопісти пройшли навчання.  

28 2.1.3. Раннє втручання для сімей 
з дітьми з порушеннями 
розвитку 

Якісною послугою раннього втручання буде охоплено 120 
сімей міста(на 1 команду фахівців) Такої послуги потребує 
орієнтовно 600 дітей міста. Буде навчено три команди 
фахівців раннього втручання. Очікується ,що 90% дітей, по 
закінченню програми раннього втручання будуть успішно 
інтегровані в дитячі дошкільні заклади. 

29 2.1.3. Відкриття відділення 
пренатальної діагностики 

Ремонт кабінетів проведений. Закупівля меблів, інвентаря 
проведена. Закупівля обладнання (2 апарати УЗД експертного 
класу) 

30 2.1.3. Муніципальна програма 
"Умій врятувати життя" та 
облаштування 

Пройшли навчання у центрі – не менше 90% працівників 
медичних закладів за 3 роки. Пройшли навчання у центрі – не 
менше 10% жителів громади. Зменшення смертності і 
летальності від травм - на 10%. Зменшення показника 



Симуляційного центру на 
базі КНП ЦМЛ 

інвалідності внаслідок травм - на 10%. Навчено 7 тренерів 
ЦМЛ відповідно до міжнародних стандартів( протокол ETC) 

31 2.2.1. Розвиток медичного 
туризму в Рівненській 
громаді 

Створена веб-платформа для промоції медичних та 
оздоровчих послуг, принаймні, російською, польською, 
англійською мовами. 
•        На веб-платформі розміщено описи понад 20 пакетних 
послуг, що надаються, принаймні 7 медичними закладами 
(комунальними та приватними) Рівненської громади. 
•        Проведено дослідження об’ємів медичного туризму в 
2022 і 2023 роках. 
•        Орієнтовна кількість нових робочих місць, або 
самозайнятих осіб, утворених завдяки реалізації проекту – 
близько 30. 

32 2.2.2. Конкурс культурно-
мистецьких проектів 
"Рівненський культурний 
фонд" 

Створення в місті Рівному середовища, де можуть 
реалізовуватися актуальні культурно-мистецькі проекти; 
актуалізація творчого потенціалу громадських організацій, 
громадських ініціатив, окремих громадян; виявлення нових 
креативних ідей; збір заявок, їх обробка, вибір 10 найкращих 
проектів; фінансова підтримка обраних проектів; реалізація 
проектів. 

 
 
 
 
ОРІЄНТОВНИЙ ОБСЯГ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТІВ ПЛАНУ ЗАХОДІВ 
(тис.грн.) 

№ Завд. 
Стратегії 

Назва проекту Місц 
бюджет 

Держ 
бюджет 

Міжнар. 
допомога 

 Інші 
джерела 

1 1.1.1. Мікрофінансова підтримка стартапів 4300,00 
   

2 1.1.1. Підтримка експортерів 3000,00 
 

100    
 

3 1.1.1. Центр комерціалізації інновацій 750,00 
   

4 1.1.1. Розширення можливостей збуту для 
місцевих виробників "Купуй Рівненське" 

600,00 
 

400    70    

5 1.1.2. Цифрова геопросторова база даних для 
аналітики та прийняття рішень з питань 
Управління та стратегічного 
планування 

3000,00 
   

6 1.1.2. Програма інвентаризації земель 3000,00 
   

7 1.1.3. Створення віддалених робочих місць 
ЦНАП у смт Квасилів 

7000,00 
   

8 1.1.3. Створення Бізнес-інкубатора 750,00 
   

9 1.1.3. Реконструкція стадіону «Авангард» на 
вул. Замковій, 34 у м. Рівному 

15000,00 135000,00 
  

10 1.2.1. Професійна орієнтація здобувачів освіти 
7-10 класів 

750,00 
   

11 1.2.2. Бізнес-школа для молоді "Роби бізнес в 
Рівному" 

810,00 
 

300    
 

12 1.2.2. Розвиток учнівського самоврядування 450,00 
   

13 1.3.1. Створення Центру Організації міської 
мобільності та Дорожнього Руху 

4600,00 
   

14 1.3.1. Реконструкція тягових підстанцій РЕАТ 5000,00 
   

15 1.3.1. Зміна транспортної мережі 500,00 
   

16 1.3.3. Комплексний план розвитку території 
громади 

4000,00 
   

17 1.3.4. Поводження з органічними відходами 
громади 

9170,00 
   

18 1.3.5. еКвиток 20000,00 
  

200    
19 1.3.5. Електронне урядування, як форма 

управління у Рівненській 
територіальній громаді 

1900,00 

 

  

20 2.1.1. Створення амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини 

16000,00 
   



розташованої в м-н Північний: в межах 
вул. В. Дивізії та вул. Є. Коновальця 

21 2.1.1. Розширення повноважень медичних 
сестер КНП ЦПМСД "Ювілейний" 

0,00 
  

30    

22 2.1.1. Забезпечення доступності та 
інклюзивності входу в амбулаторію №3, 
4 КНП ЦПМСД «Ювілейний» РМР за 
адресою м. Рівне вул. Макарова, 3 

1200,00 
   

23 2.1.1. Забезпечення цілодобової виїзної 
невідкладної медичної допомоги 
дитячому населенню 

5949,00 
   

24 2.1.1. Створення умов для доступності осіб з 
інвалідністю до будівель та приміщень 
КНП «Міська дитяча лікарня» РМР 

2900,00 
   

25 2.1.1. Надання первинної медико-санітарної 
допомоги в амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини №8 КНП 
«ЦПМСД «Центральний» Рівненської 
міської ради (за адресою смт. Квасилів, 
вул. Молодіжна, 22А). 

4171,00 
   

26 2.1.2. Муніципальна політика Громадського 
здоров’я для профілактики ССЗ 

5000,00 
   

27 2.1.2. Запровадження муніципальної 
програми « Онкоскринінги» 

11048,00 
   

28 2.1.3. Раннє втручання для сімей з дітьми з 
порушеннями розвитку 

30,00 480    30    
 

29 2.1.3. Відкриття відділення пренатальної 
діагностики 

11800,00 
   

30 2.1.3. Муніципальна програма "Умій 
врятувати життя" та облаштування 
Симуляційного центру на базі КНП ЦМЛ 

4200,00 
   

31 2.2.1. Розвиток медичного туризму в 
Рівненській громаді 

1150,00 
   

32 2.2.2. Конкурс культурно-мистецьких 
проектів "Рівненський культурний 
фонд" 

2000,00 
   

  ВСЬОГО, тис. грн. 150028 135480 830 300 

 
План заходів складається з 32 технічних завдань на проєкти місцевого розвитку, виконання яких 
планується упродовж 2022–2024 років. Фінансування для впровадження проєктів прогнозується з 
наступних джерел: 

 коштів бюджету Рівненської територіальної громади;  
 фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій; 
 залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку, в т.ч. на проекти співробітництва 

громад; 
 залучення фінансування від проектів та програм міжнародної допомоги суб‘єктами місцевого 

розвитку різних організаційно-правових форм; 
 залучення коштів інвесторів, у тому числі на умовах державно-приватного партнерства, власних 

коштів підприємств;  
 залучення коштів з інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

З метою підвищення ефективності і результативності видатків бюджету може бути застосований 
гендерно орієнтований підхід в бюджетному процесі, що спрямований на врахування гендерних 
аспектів. 
У кожному технічному завданні на проєкт місцевого розвитку зазначені строки виконання та 
відповідальний за структурний підрозділ. Цю інформацію доцільно враховувати при проведенні 
моніторингу та оцінюванні виконання Плану заходів.   

  



 
Додаток 
КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЄКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ 
 
 

ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТИ ПРОГРАМИ 1. ГРОМАДА, ЗРУЧНА ДЛЯ БІЗНЕСУ 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

1.1.1. Полегшення доступу до фінансових ресурсів для малого 
та мікробізнесу 

Назва проекту: 1. Мікрофінансова підтримка стартапів 

Цілі проекту: 

Збільшення кількості нових робочих місць, або реєстрація 
підприємців на території Рівненської громади за рахунок 
підтримки стартапів, передусім, у галузях економіки, які 
розширюють можливості продажу товарів, робіт та послуг за 
межі громади.  

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Рівненська громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Понад 60 нових робочих місць, або новостворених підприємців - 
платників податків до бюджету громади 

Стислий опис проекту: 

Досить поширеною проблемою для підприємців є висока вартість 

(а подекуди - недоступність) кредитних коштів. Особливо 

актуальною ця проблема є для мікро підприємств, приватних 

підприємців та фізичних осіб, які хочуть розпочати бізнес, але не 

мають жодної кредитної історії.  В деяких громадах України 

успішно діють цільові програми, які передбачають надання 

коштів міського бюджету у вигляді безповоротної фінансової 

допомоги суб’єктам малого підприємництва для підтримки 

створення, або розширення бізнесу на початковому етапі. Це 

простий і короткий шлях до отримання фінансування проекту. 

Запорукою успішності такого підходу має стати проста процедура 

участі у конкурсі та неупередженість визначення бізнес-планів-

переможців.  

Підтримку за рахунок бюджетних коштів доцільно спрямувати, 

передусім на підтримку бізнесів у тих видах економічної 

діяльності, які розширюють можливості продажу товарів, робіт та 

послуг за межі громади.  

Результатом застосування такого підходу буде створення нових 

бізнесів (платників податків), а також створення нових робочих 

місць щорічно, починаючи з першого року дії програми 

Кількісні та якісні 
показники 
результативності 
проекту: 

● Створення нових робочих місць, або реєстрація 
підприємців на території Рівненської громади - загальна 
кількість понад 60 осіб (з орієнтовного розрахунку 75 тис. 
грн. мікрофінансової підтримки на одну особу, яка стає 
платником податків до місцевого бюджету). 

●  Розширення обсягів продажу товарів, робіт та послуг за 
межі громади 

Ключові заходи проекту: 

Щорічно: 

● Оголошення конкурсу бізнес-планів мікро-бізнесів 
● Проведення навчань “Генерування бізнес-ідеї” та 

“Підготовка бізнес-плану” для претендентів на 
отримання мікрофінансової підтримки 

● Проведення конкурсу бізнес-планів 
● Надання мікрофінансової підтримки мікробізнесам-

переможцям конкурсу 



Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

Міський бюджет 300 1 500 2 500 4 300 
Державний бюджет     
Міжнародна допомога     
Інші джерела     

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління економіки міста 

 

 

 

 

Інше: 
 
 

 
 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

1.1.1. Полегшення доступу до фінансових ресурсів для малого 
та мікробізнесу 

Назва проекту: 2. Підтримка експортерів 

Цілі проекту: 
Сприяння підприємцям Рівненської ТГ у виході на експортні 
ринки з «нуля» або в розширенні вже існуючих ринків збуту.  

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Рівненська територіальна громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Підтримка до 5 підприємств щороку 

Стислий опис проекту: 

Дослідження показують, що багато підприємців задумуються про 
експорт, але бояться займатись цим видом діяльності в силу 
зайнятості, надуманої складності цього процесу, не впевненості в 
своєму продукті. Поштовхом для прийняття позитивного 
рішення про експортні поставки може бути допомога органів 
місцевого самоврядування в навчанні, консультуванні та 
фінансовій підтримці початку проекту з експортну Вихід на нові 
ринки збуту дасть можливість підприємствам Рівненської 
громади збільшувати об’єми продажів, збільшиться притік 
валютної виручки, місцевих податків та кількість робочих місць.  

У рамках впровадження проекту передбачається навчання про 
процедури експорту, маркетингу на зовнішніх ринках, оплата 
частини реклами, компенсація частини витрат на участь в 
міжнародних виставках та частини витрат на оренду офісу. 

Проект допоможе підприємцям ознайомитись з експортними 

процедурами за рахунок навчання в Бізнес інкубаторі. Допомога в 

компенсації частини витрат на експорт полегшить бізнесам 

Рівного  прийняття рішення про вихід на нові експортні ринки. 

Кількісні та якісні 
показники 
результативності 
проекту: 

1. Щорічна допомога 5 підприємствам Рівного на суму від 100 
до 200 тис. грн. 

2. Збільшення обсягів експорту за три роки на 15 % щороку (з 
них 10% - природній ріст експорту, 5% - за рахунок 
допомоги). 

3.       Збільшення обізнаності бізнесу в своїх експортних 
можливостях. 

Ключові заходи проекту: 

1. Транспортна підтримка експортерів для участі у 
міжнародних виставках 

2. Розробка правового механізму для надання прямої 
фінансової підтримки. 



3. Розробка і затвердження місцевої бюджетної програми 
підтримки експортерів 

4. Навчання представників малого та середнього бізнесу про 
процедури експорту, маркетингу на зовнішніх ринках   

5.      Надання фінансової підтримки експортерам 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

Міський бюджет  1000 2000 3000 
Державний бюджет     
Міжнародна допомога 100   100 
Інші джерела     
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління економіки міста, управління з питань стратегічного 
розвитку та інвестицій 

Інше: 
 
 

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

1.1.1. Полегшення доступу до фінансових ресурсів для малого 
та мікробізнесу 

Назва проекту: 3. Центр комерціалізації інновацій 

Цілі проекту: 
Надати можливість регіональним інноваторам та винахідникам 
монетизувати свої винаходи 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Рівне 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

10-20 чол. інноваторів учасників програми в рік 

Стислий опис проекту: 

Існує проблема впровадження інноваційних проектів та розробок 
на території України та нашої громади. Більшість інноваторів 
високоосвічені люди, які розробляють цікаві інноваційні 
продукти та технології, але не мають досвіду в бізнесі, часто не 
вміють продавати свої ідеї або не знають, куди звернутись за 
допомогою. 

Центр комерціалізації інновацій надає консультативну допомогу 
інноваторам для забезпечення правової охорони об’єктів їх 
інтелектуальної власності, супроводу реєстрації та діяльності 
новостворених інноваційних підприємств, пошуку та залучення 
кваліфікованих експертів та венчурного капіталу, вивчення 
ринку. Послуги Центру надаються клієнтам на безоплатній 
основі. При цьому клієнти беруть на себе зобов‘язання (у разі, 
якщо їм вдасться комерціалізувати свою інноваційну розробку) з 
майбутнього прибутку оплатити послуги Центру, а також 
систематично виплачувати частину майбутнього прибутку на 
розвиток Центру. 

Центр комерціалізації інновацій, окрім виконання своєї прямої 
функції, також допомагає інноваторам визначитися, чи здатні і чи 
готові вони самостійно займатися комерційним впровадженням 
технологій на основі їхнього винаходу. Частина інноваторів у 
процесі консультацій самостійно вирішують, що ведення бізнесу 
– це не їх справа, і продають ліцензію на право комерційного 
використання інновації. 

Діяльність Центру комерціалізації може відбуватися на базі 
комунальної установи, яка матиме право отримувати 
фінансування з прибутку бізнесів клієнтів (наприклад, на базі 
бізнес-інкубатора, або Агенції розвитку Рівного).  

 



Кількісні та якісні 
показники 
результативності 
проекту: 

За період до 2023 року за підтримки Центру прогнозується 
створення у міській громаді близько 10  нових бізнесів,  у яких 
близько 20 нових робочих місць. У перспективі кількість ново-
утворених бізнесів може збільшуватися 

Ключові заходи проекту: 

1. формування штату консультантів (з питань інтелектуальної 
власності та бізнес-планування) 
2. поширення інформації про діяльність Центру 
3. поточна підтримка діяльності Центру 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

Міський бюджет 150 300 300  750 
Державний бюджет     
Міжнародна допомога     
Інші джерела     
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління економіки міста, управління з питань стратегічного 
розвитку та інвестицій 

Інше: 
 
 

 

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає проект: 

1.1.1. Полегшення доступу до фінансових ресурсів для малого та 
мікробізнесу 

Назва проекту: 
4. Розширення можливостей збуту для місцевих виробників 
"Купуй Рівненське" 

Цілі проекту: Розширення можливостей збуту продукції місцевих виробників  

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Рівненська громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Близько 50 бізнесів в яких зайнято до 500 мешканців міста 

Стислий опис проекту: 

В місті присутні крафтовики - виробники продуктів харчування, 
меблів, продукції хенд-мейд, які в процесі розвитку бізнесу 
стикаються з типовими проблемами просування продукції та 
масштабування бізнесу. Для вирішення цих проблем доцільно 
деталізувати потреби таких бізнесів, та надати їм навчально-
консультативну та промоційну допомогу. За різними оцінками 
загальна кількість таких бізнесів обчислюється кількома 
сотнями. 

Кількісні та якісні 
показники 
результативності 
проекту: 

Розроблено веб-каталог продукції місцевих виробників / 
переробників місцевої продукції 

Охоплено заходами з промоції представників 50 мікро-бізнесів  

Зростання обсягів продажів мікро-бізнесів виробників / 
переробників місцевої продукції 

Ключові заходи проекту: 

Відбір 50 мікро-бізнесів виробників / переробників місцевої 
продукції, деталізація спектру навчально-консультативних 
потреб 

Проведення навчань (передусім, з питань промоції власної 
продукції) та забезпечення консультативного супроводу 

Розроблення веб-каталогу для бізнесів виробників / 
переробників місцевої продукції 

Розміщення сітілайтів місцевих виробників 

Благоустрій виставкового простору для продукції місцевих 
виробників  

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 
Разом, 

тис.грн. 



Міський бюджет 200 200 200 600 
Державний бюджет     
Міжнародна допомога 400   400 
Інші джерела 30 20 20 70 
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління економіки міста, підрядники 

 

Інше: 
 
 

 
  

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

1.1.2. Полегшення доступу до інформації про об’єкти для 
інвестування та оренди комунальних активів 

Назва проекту: 
5. Цифрова геопросторова база даних для аналітики та 
прийняття рішень з питань Управління та стратегічного 
планування. 

Цілі проекту: 
Ефективне прийняття рішень на основі більш повних та 
об’єктивних даних 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Рівненська міська територіальна громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Поширюватиметься на всіх мешканців Рівненської міської 
територіальної громади 

Стислий опис проекту: 
Даний проєкт надасть можливість збільшити швидкість 
прийняття рішень 

 

Кількісні та якісні 
показники 
результативності 
проекту: 

Очікувані результати: 

- надання доступу потенційним інвесторам до бази даних, що 
необхідно для прийняття рішень про інвестування 

- надасть можливість прогнозування та передбачення 
позитивних та негативних процесів, тенденцій, можливостей та 
моделювання сценаріїв 

- надасть можливість оцінити ефективність попередньо 
прийнятих рішень 

Ключові заходи проекту: 
Розроблення цифрової геопросторової бази даних 

 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

Міський бюджет 3000   3000 
Державний бюджет     
Міжнародна допомога     
Інші джерела     
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління містобудування та архітектури виконавчого 
комітету Рівненської міської ради 

Інше: 
 
 

 
 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

1.1.2. Полегшення доступу до інформації про об’єкти для 
інвестування та оренди комунальних активів 

Назва проекту: 6. Програма інвентаризації земель 

Цілі проекту: 
Розробка організаційних, економічних та інших заходів, 
спрямованих на забезпечення збереження, раціонального 



використання земельних ресурсів та їх охорону, шляхом 
реалізації державної політики України щодо забезпечення 
сталого розвитку землекористування, захисту прав власників і 
користувачів земельних ділянок, наповнення міського бюджету 
за рахунок сплати орендної плати або земельного податку за 
користування земельними ділянками. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Рівненська міська територіальна громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Поширюватиметься на всіх мешканців Рівненської міської 
територіальної громади 

Стислий опис проекту: 

Реалізація Програми дасть змогу створити умови для ведення 
державного земельного кадастру, впровадження інвентаризації 
земель, яке дозволить забезпечити ефективне управління 
земельними ресурсами, повне, своєчасне та додаткове 
надходження плати за землю, контроль за використанням і 
охороною земель  

 

Кількісні та якісні 
показники 
результативності 
проекту: 

Очікувані результати: 

- раціональне використання земельних ресурсів та часу 
мешканців 

- проведення інвентаризації 

- збільшення надходжень до бюджету 

 

Ключові заходи проекту: 
Розроблення Програми інвентаризації земель та її затвердження 

 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

Міський бюджет 3000   3000 
Державний бюджет     
Міжнародна допомога     
Інші джерела     
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління містобудування та архітектури виконавчого 
комітету Рівненської міської ради 

Інше: 
 
 

 
 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

1.1.3. Розвиток публічних просторів для громадської та ділової 
активності 

Назва проекту: 7. Створення віддалених робочих місць ЦНАП у смт. Квасилів 

Цілі проекту: 

Суттєво наблизити адміністративні послуги до мешканців 
Квасилова, зменшити витрати коштів і часу на отримання 
послуг, сприяти формування позитивного іміджу влади, віри у 
реформи та у відродження самоврядування. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

смт Квасилів 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

8200 осіб мешканців Квасилова 

Стислий опис проекту: 

Ще до утворення Рівненської міської територіальної громади, 
жителі смт Квасилів отримували на місці адміністративні 
послуги без потреби доїзду в районний центр. При створенні 
віддалених робочих місць ЦНАП у смт Квасилів керівництвом 
буде враховано повний  перелік адміністративних послуг, які є 
найнеобхідніші для жителів селища. Облаштується 
пристосоване, безбар’єрне приміщення, адаптоване до 



відвідування різних груп населення, в тому числі  і 
маломобільних. Приміщення, яке буде зручно відвідувати різним 
категоріям населення у селищі є, перебуває у комунальній 
власності Рівненської міської територіальної громади, потребує , 
забезпечення робочих місць персоналу меблями та оргтехнікою.  

Персонал ЦНАПу надаватиме послуги населенню за 
секторами:  A B C D E. 

Кількісні та якісні 
показники 
результативності 
проекту: 

Забезпечення зручного доступу до отримання адмінпослуг для 
8200 мешканців смт. Квасилів 
Робота центру надання адміністративних послуг Рівненської 
міської ради у Квасилові  стане важливою складовою у системі 
інституційної  підтримки економічної та соціальної активності 
мешканців. 

Ключові заходи проекту: 

1. Збільшити чисельність Управління забезпечення надання 
адміністративних послуг Рівненської міської ради на 7 
штатних одиниць (спеціалісти); 

2. Замовлення та виготовлення проектно-кошторисної 
документації щодо підготовки приміщення для роботи 
ЦНАП у Квасилові (з візуалізацією робочих місць); 

3. Проведення реконструкції приміщення за адресою: вул. 
Рівненська, 1 (близько 100 м.кв.) 

4. Закупівля меблів та оргтехніки; 
5. Встановлення Системи керування електронною чергою. 
6. Відкриття віддалених робочих місць. 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

Міський бюджет 2000 4000 1000 7000 
Державний бюджет     
Міжнародна допомога     
Інші джерела     
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 
Рівненської міської ради 

Інше: 
 
 

 
 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

1.1.3. Розвиток публічних просторів для громадської та ділової 
активності 

Назва проекту: 8. Створення Бізнес-інкубатора 

Цілі проекту: 
Отримати обізнану і кваліфіковану бізнес спільноту, яка здатна 
ефективно розвиватись, конкурувати на місцевих та 
міжнародних ринках 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Рівне  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

До 100 чол. на рік. 

Стислий опис проекту: 

 Бізнес-проектам, які перебувають на етапі становлення, потрібне 
особливе сприяння, щоб допомогти їм зробити перший крок. 
Згідно з результатами опитувань підприємці-початківці 
потребують в першу чергу а) експертних порад (менторство), б) 
навчання в) доступу до фінансування та г) робочого простору для 
своїх команд для ефективнішої роботи (потреби перелічені з 
врахуванням їх пріоритетності для стартапів). 



Бізнес-інкубатор — це організація, що займається підтримкою 
проєктів початківців та вже діючих підприємців на всіх етапах 
розвитку: від розробки ідеї до впровадження. 

Завдяки діяльності бізнес-інкубаторів сектором малого бізнесу 
було створено близько 80% нових робочих місць у Європі та 
США. Потреба в бізнес-інкубаторах виникає ще через саму 
природу малого підприємництва: за статистикою, за перші 3 
роки роботи після створення виживає лише 14–30% малих 
підприємств. Тоді як у бізнес-інкубаторах чисельність 
підприємств, що вижили, становить 85–86%. 

Приміщення для бізнес-інкубатора для Агенції розвитку міста, 
або Агенції ІнвестінРівне надасть Рівненська міська рада 
(орендар зобов`язаний оплачувати комунальні послуги). І хоча 
робочий простір далеко не основна послуга та цінність, яку несе 
бізнес-інкубатор, платня за нього для бізнесів-резидентів буде 
нижчою від ринкової ціни оренди офісу чи місця в коворкінгу, що 
зробить можливість працювати в інкубаторі ще більш 
привабливою. З розвитком та наповненням бізнес-інкубатора 
стартапами виникатимуть нові послуги на основі їхніх побажань 
(наприклад: послуги персонального помічника; бухгалтерські та 
юридичні консультації тощо). 

Основна цінність бізнес-інкубатора – можливість для стартап-
команд, зацікавлених в технологічному підприємництві 
спілкуватись між собою, обмінюватись знаннями та досвідом. 

Кількісні та якісні 
показники 
результативності 
проекту: 

 створено бізнес-інкубатор, надано не менше 200 кв. м 

офісною площі для стартап-команд; 
надано право бути резидентами в бізнес-інкубаторі для більше 
ніж 20 стартаперів 

Ключові заходи проекту: 

 Юридичне оформлення приміщення під потреби бізнес-
інкубатора  

 Проведення ремонтних робіт приміщення  
 Промоція та запуск послуг бізнес-інкубатора: оренда 

робочого простору, оренда приміщень для проведення 
тренінгів, семінарів 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

Міський бюджет 150 300 300 750  
Державний бюджет     
Міжнародна допомога     
Інші джерела     
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління економіки міста, Агенція розвитку міста, або Агенція 
ІнвестінРівне (операційне управління діяльністю Бізнес-
інкубатора) 

Інше: 
 
 

 
 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

1.1.3. Розвиток публічних просторів для громадської та ділової 
активності 

Назва проекту: 
9. Реконструкція стадіону «Авангард» на вул. Замковій, 34 у 
м. Рівному 

Цілі проекту: 

Проведення реконструкції стадіону «Авангард». можливість 
проведення футбольних матчів та легкоатлетичних змагань 
місцевого, національного, міжнародного рівнів, доступність та 
якість надання спортивних послуг, осучаснення спортивної 
інфраструктури, функціонування на базі підтрибунних 



приміщень стадіону спортивних секцій для дітей та дорослих, 
популяризація здорового способу життя.  

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Рівненська міська територіальна громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Збільшення кількості громадян, залучених до фізкультурно-
оздоровчої та спортивно-масової роботи. Збільшення місткості 
стадіону до 12797 місць з врахуванням потреб маломобільних 
груп населення 

Стислий опис проекту: 

Реконструкція стадіону «Авангард» (збільшення місткості 
стадіону до 12797 місць, облаштування сучасного футбольного 
поля, легкоатлетичних доріжок, підтрибунних приміщень(в тому 
числі легкоатлетичного манежу), благоустрій та озеленення 
території.  

Кількісні та якісні 
показники 
результативності 
проекту: 

- можливість проведення футбольних матчів та легкоатлетичних 
змагань місцевого, національного і міжнародного рівнів; 

- можливість проведення тренувальних зборів футбольних 
команд і спортсменів інших видів спорту, а також створення умов 
для базування футбольних клубів, 

- популяризація здорового способу життя, 

- функціонування на базі підтрибунних приміщень стадіону 
спортивних секцій для дітей і дорослих, спортивних приміщень 
для тренувань спортсменів з видів спорту, 

-проведення різноманітних культурно-масових заходів  

Ключові заходи проекту: 

1. Реконструкція стадіону «Авангард», за адресою: вул. Замкова, 
34 у м. Рівному. 

2. Влаштування систем опалення, вентиляції, водопостачання і 
каналізації, електропостачання приміщень стадіону. 

3. Благоустрій та озеленення території. 

4. Висвітлення результатів реалізації проекту. 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

Міський бюджет 5000 5000 5000 15000 
Державний бюджет 135000    
Міжнародна допомога     
Інші джерела     
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Рівненська міська рада, Виконавчий комітет Рівненської міської 
ради, Рівненська обласна рада, Рівненська обласна державна 
адміністрація 

Інше: 
 
 

 
 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

1.2.1. Формування в учнів знань та навичок для ринку праці 

Назва проекту: 10. Професійна орієнтація здобувачів освіти 7-10-х класів 

Цілі проекту: 

Запровадження комплексної Програми професійної орієнтації 
учнів 7-10-х класів для реалізації цілей і завдань сталого 
розвитку України в напрямках забезпечення всеохоплюючої і 
справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання 
впродовж усього життя для всіх та сприяння поступальному, 
всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і 
продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх.  

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

 Заклади загальної середньої освіти, міжшкільний навчально-
виробничий комбінат, з 2022 року міжшкільний ресурсний 
центр  Рівненської міської  територіальної громади 



Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Більше 9 тисяч (9271) здобувачів освіти 7-10-х класів щорічно. 

Педагоги, практичні психологи, соціальні педагоги (100 чол.): 
підвищення професійного рівня, набуття нових 
компетентностей, фахових методик, тезнологій та досвіду 
виконання завдань відповідно до професійних стандартів. 

Стислий опис проекту: 

Проєктом передбачено створення  Міжшкільного ресурсного 
центру (МРЦ) – опорного закладу профорієнтаційного 
визначення майбутньої професії, координатора 
профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти. 

В ході реалізації даного Проєкту учасники ознайомляться зі 
світом професій, професіями майбутнього, основними підходами 
щодо їх вибору, тенденціями на ринку праці, сучасними 
техніками пошуку роботи, можливостями набуття професій, 
відкриття власної справи, отримання додаткових вмінь та 
компетенцій підприємницької складової. Учням буде надано 
широкий спектр освітніх послуг, проведено профорієнтаційні 
семінари, тренінги, адресні екскурсії, презентації, необхідні для 
усвідомленого вибору професії як важливого кроку до успішної 
особистісної та професійної самореалізації молоді, розвитку 
майбутньої кар’єри та життєвих пріоритетів. 

Проєкт надасть можливості вчителям оновити зміст освітніх 
програм, поглиблюючи їх інноваційними формами організації 
партнерської ділової співпраці, спрямованої на набуття учнями 
культури  ділового міжособистісного спілкування. Педагоги, 
практичні психологи, соціальні педагоги стануть 
фасилітаторами для учнівської молоді у виборі професії. 

За умови успішної реалізації, через 3 роки громада отримає 
опорний заклад, в якому будуть сконцентровані ресурси, сучасне 
обладнання та забезпечені найкращі умови для запровадження 
комплексної Програми професійної орієнтації учнівської молоді, 
школи життєвої компетентності та розвитку творчого 
потенціалу особистості відповідно до вимог суспільства, запитів 
особистості й потреб держави, регіону та громади, місцевому 
попиту ринку праці.  

Кількісні та якісні 
показники 
результативності 
проекту: 

Підготовлено групу педагогічних працівників для реалізації 
проєкту у закладах освіти. 

Створено Програму «Професійна орієнтація здобувачів освіти 7-
10-х класів», яка дасть можливість: 

- старшокласникам визначитися з майбутньою професією, які 
знатимуть як планувати набуття необхідних компетентностей 
та навичок, формуватимуть власну траєкторію розвитку кар’єри 
з урахуванням своїх здібностей, інтересів, потреб ринку праці та 
майбутніх ризиків; 

- збільшити кількість учнів, які при правильному виборі професії 
будуть успішними членами територіальної громади, а це – 
висока продуктивність праці та якісна продукція; 

- збільшити кількість учнів, які виявляють бажання розвивати 
власну справу (розуміють, що вони самі можуть бути творцями 
свого робочого місця/професії),  кваліфіковані працівники для 
підприємств громади, що сприятиме розвитку та стимулюванню 
малого та середнього бізнесу, а відповідно збільшення 
надходжень податків до місцевого бюджету. 

Створення умов для розвитку у дітей підприємницького 
мислення, креативності, вміння бачити і використовувати 
можливості, відкриття внутрішнього потенціалу кожної дитини 
у сфері лідерства, командної роботи, в юному віці отримати 



бізнес-досвід, формування в учнів комплексного розуміння 
бізнесу як процесу, сучасних інформаційних технологій. 

Успішна реалізація проекту матиме довготривалий вплив на 
зменшення видатків міста та громади на професійну 
переорієнтацію та перепідготовку кваліфікаційних робітників.  

Ключові заходи проекту: 

Підготовка штату працівників, педагогів-консультантів, 
тренерів з профорієнтаційною освітою – 100 чоловік. 

Підготовка та проведення профорієнтаційних заходів для учнів 
7-10-х класів (27813). 

Закупівля сучасного обладнання  та матеріально-технічного 
забезпечення для реалізації профорієнтаційної складової. 

Впровадження сучасних інформаційних технологій. 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

Міський бюджет 250 250 250 750 
Державний бюджет     
Міжнародна допомога     
Інші джерела     

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської 
ради, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти 
у Рівненській області, Рівненський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти, Рівненський міський центр 
зайнятості, Рівненський міжшкільний навчально-виробничий 
комбінат, з 2022 року міжшкільний ресурсний центр  Рівненської 
міської  територіальної громади. 

Інше: 
 
 

 
 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

1.2.2. Розвиток лідерських та підприємницьких навичок молоді. 

Назва проекту: 11. Бізнес-школа для молоді "Роби бізнес в Рівному" 

Цілі проекту: 

Розвиток молодіжного підприємництва шляхом навчання 
учнів ЗОШ, ЗПТО та студентів ВУЗів самостійно контролювати усі 
етапи роботи своїх “фірм”: від реєстрації – до організації 
виробництва, від просування – до збуту продукції.  

Забезпечення всіх необхідних умов для відкриття та діяльності 
соціального шкільного підприємництва. 
 Інтеграція діяльності соціального шкільного підприємництва в 
освітній процес. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Заклади загальної середньої освіти, професійно-технічної освіти, 
вищої освіти Рівненської міської територіальної громади 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

900 учнів 
32 педагоги 

Стислий опис проекту: 

Участь учнів у проєкті допоможе їм стати більш гнучкими, 
упевненими у собі, незалежними, здатними творчо мислити, 
застосовувати власні комунікативні навички, приймати рішення, 
планувати, креативно підходити до справи, розв’язувати 
проблеми, орієнтуватися у ситуації, взаємодіяти з партнерами, 
набувати соціальних навичок, знань про бізнес, краще пізнавати 
себе і здобути управлінський досвід, а також відчувати міцні 
зв’язки між школою і потребами сьогодення. 
Згідно з Програмою проєкту педагоги стануть фасилітаторами 
для учнів у формуванні культури соціального підприємництва. 

Кількісні та якісні 
показники 

Щорічно понад 100 учасників конкурсу молодіжних бізнес-
планів (з потенціалом створення щорічно 5+ нових бізнесів) 



результативності 
проекту: 

Підготовлено групу педагогічних працівників для навчання 
бізнес-плануванню у закладах освіти. 

Ключові заходи проекту: 

Конкурсний відбір молоді. 

Проведення серії тренінгів, на яких учасники отримають 
навички основ підприємництва та критичного мислення для 
створення власного бізнес-плану. 

Написання бізнес-планів. Проведення шкільних та міського 
конкурсу бізнес-планів. 

Введення факультативу «Основи підприємницької діяльності» 
для учнів 10-11 класів. 
Реалізація корисних для громади міста проєктів підготовлених 
молоддю під час попереднього навчання – у рамках міської 
програми підтримки стартапів. 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

Міський бюджет 230 270 310 810 
Державний бюджет     
Міжнародна допомога 300   300 
Інші джерела     
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської 
ради, Управління економіки виконавчого комітету Рівненської 
міської ради. 

Інше: 
 
 

 
 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

1.2.2. Розвиток лідерських та підприємницьких навичок молоді. 

Назва проекту: 12. Розвиток учнівського самоврядування 

Цілі проекту: 

Навчання групи дітей, учнівської молоді для реалізації 
громадянських, управлінських і соціальних компетентностей 
учнів, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, 
прав дитини, добробуту, здорового способу життя. 
 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Заклади загальної середньої освіти Рівненської міської 
територіальної громади 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

6 473 учні 
 

Стислий опис проекту: 

В ході реалізації Проєкту учасники ознайомляться як брати 
участь у заходах із забезпечення якості освіти, як захищати права 
та інтереси учнів, як проводити за погодженням з керівником 
закладу освіти організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, 
оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх проведення перед 
керівництвом закладу освіти. 
Лідери учнівського самоврядування візьмуть участь у 
дводенному Учнівському форумі щодо розвитку учнівського 
самоврядування. 
Підготовка та написання проєктів з розвитку спортивних, 
оздоровчих, просвітницьких та наукових напрямів. Реалізація 
шкільного громадського бюджету. Конкурс даних проєктів. 

Кількісні та якісні 
показники 
результативності 
проекту: 

Підготовлено групу лідерів для організації навчання інших 
учасників на рівні закладу щодо розвитку учнівського 
самоврядування (103 учасники). 

Підвищення культури ділового міжособистісного спілкування. 



Проєкт сприятиме інтеграції підлітків  у доросле професійне 
життя, дозволить брати участь в підготовці реалізації шкільного 
громадського бюджету. 

Ключові заходи проекту: 

Підготовка групи лідерів учнівського самоврядування (103 учні). 

Проведення дводенного Учнівського форуму з розвитку 
лідерських якостей учнівської молоді. 

Написання проєктів щодо розвитку організаційних, 
просвітницьких, наукових, спортивних, оздоровчих напрямів на 
рівні закладу. 
 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

Міський бюджет 150 150 150 450 
Державний бюджет     
Міжнародна допомога     
Інші джерела     

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської 
ради, відділ роботи з громадськістю управління патрульної 
поліції в Рівненській області, ММО «Станиця Рівне Пласту-
Національної скаутської організації України», громадські 
організації міста 

Інше: 
 
 

 
 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

1.3.1. Оптимізація системи міської мобільності 

Назва проекту: 
13. Створення Центру Організації міської мобільності та 
Дорожнього Руху 

Цілі проекту: 

Ціль1: Забезпечити комфортні умови пересування мешканців 
міста з використанням сталих видів мобільності 

Ціль 2: Досягнути 0-ї смертності підвищенням безпеки руху на 
вулицях міста шляхом застосування сучасних підходів "Vision 
Zero" 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Рівненська територіальна громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

250 тис. – мешканці м. Рівне  
(Цільові групи: пішоходи, маломобільні групи населення, 
велосипедисти, власники приватного транспорту, пасажири, 
оператори муніципального та приватного громадського 
транспорту, мешканці будинків 

Стислий опис проекту: 

Міська рада відповідальна за організацію пересувань мешканців 
та їх безпеку руху на вулицях міста. 

Однак наразі немає, ні окремих посадових осіб, ні структурного 
підрозділу, які б були комплексно відповідальні та мали 
компетенції проводити збір та аналіз даних про пересування 
мешканців, пасажиропотоки, ДТП, формувати технічні завдання 
на проектування утримання, організації, будівництва та 
ремонтів вуличної інфраструктури, знаків, розмітки, 
світлофорного регулювання тощо. 

Створення даного центру дозволить забезпечити комфортні 
умови проживання мешканцям, покращити екологічний стан в 
місті, підвищити ефективність використання міського простору, 
та підвищити рівень безпеки пересувань 



Кількісні та якісні 
показники 
результативності 
проекту: 

Створено відповідний структурний підрозділ. 

У штаті наявні фахівці із розроблення схем ОДР, циклограм 
світлофорів, аналізу причин ДТП. 

Сформовано квартальний звіт з аналізом ДТП у місті. 

Реорганізації маршрутної мережі громадського транспорту 
шляхом. 
Планування розміщення об’єктів транспортної інфраструктури з 
урахуванням доступності до ділових, громадських, торгових та 
культурно-побутових центрів міста. 

Ключові заходи проекту: 

Створено відповідний структурний підрозділ та заповнено 
штатом. 

Організувати роботу центру (приміщення, закупівля обладнання, 
меблі, зв'язок). 
Забезпечити сучасним ліцензійним програмним забезпеченням 
транспортного моделювання 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

Міський бюджет 1000 1500 2100 4600 
Державний бюджет     
Міжнародна допомога     
Інші джерела     
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

ДЖКГ, УТІЗ, ШЕУ, TUMI (GIZ), Центр сталих транспортних систем 
НУВГП 
 

Інше: 
 
 

 
Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

1.3.1. Оптимізація системи міської мобільності 

Назва проекту: 
14. Реконструкція тягових підстацій РЕАТ 
 

Цілі проекту: 
Забезпечити центральну частину міста, через яку проходять 
більшість тролейбусних маршрутів,  стабільним живленням 
електричної мережі достатньої потужності 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Все місто 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

200000 

Стислий опис проекту: 

Тролейбусна мережа центральної частини міста живиться від 
застарілої та малопотужної тягової підстанції. Це не дозволяє 
збільшити випуск тролейбусів на даній ділянці та ставить під 
ризик функціонування всієї мережі тролейбусів у разі аварій. 

Кількісні та якісні 
показники 
результативності 
проекту: 

Реконструйовано тягову підстанцію ТП-12,  
Збільшено пропускну здатність вулиці Соборна на 15%.  

Ключові заходи проекту: Рекострукція тягової підстанції ТП-12 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

Міський бюджет   5000   5000 
Державний бюджет     
Міжнародна допомога     
Інші джерела     
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

ДЖКГ, УКБ, РЕАТ 



Інше: 
 
 

 
 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

1.3.1. Оптимізація системи міської мобільності 

Назва проекту: 
15. Зміна транспортної мережі 
 

Цілі проекту: 

Врахування зміни пасажиропотоків через жителів новобудов. 
Створення передумов для оновлення рухомого складу 
перевізниками більш містким транспортом 
Зменшення видатків на неефективну транспортну роботу. 
Підвищення задоволеності населення громадським 
транспортом. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Все місто 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

200000 

Стислий опис проекту: 

Маршрутна мережа Рівного розвивалася хаотично шляхом 
створення маршрутів приватними перевізниками автобусами 
малої місткості та низьких екологічних стандартів. Попит на 
громадські перевезення попри карантинні обмеження, брак 
водіїв залишається високим і стане ще більшим у зв'язку з 
великою кількістю нових забудов. Передбачаються законодавчі 
зміни організації перевезень у містах та вже наразі можливе 
впровадження еквитка. Це вимагає перегляду та оптимізації 
транспортної мережі міста аби забезпечити попит та 
мінімізувати собівартість перевезень. 

Кількісні та якісні 
показники 
результативності 
проекту: 

Проведено дослідження мобільності. 
Розроблено нову транспортну мережу та проведено її 
математичне моделювання. 
Запроваджено нову транспортну мережу. 
Скорочено сукупний обсяг транспортної роботи на 20% 
Зменшено кількість маломістких ТЗ на 20%  
Збільшено чисельність ТЗ середньої та великої місткості.  

Ключові заходи проекту: 

Проведення дослідження мобільності. 
Розробка нової транспортної мережі та проведення її 
математичного моделювання. 
Впровадження нової транспортної мережі. 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

Міський бюджет 400 100   500 
Державний бюджет     
Міжнародна допомога     
Інші джерела     
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

ДЖКГ, УТІЗ 

Інше: 
 
 

 
Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

1.3.3. Підвищення ефективності управління земельними 
ресурсами громади 

Назва проекту: 
16. Комплексний план розвитку території громади 
 



Цілі проекту: 
Обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови 
території населеного пункту  

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Рівненська міська територіальна громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Поширюватиметься на всіх мешканців Рівненської міської 
територіальної громади 

Стислий опис проекту: 
Даний проєкт дасть поштовх для розвитку громади за певним 
планом відповідно до концепції сталого розвитку міст 

 

Кількісні та якісні 
показники 
результативності 
проекту: 

Очікувані результати: 

- раціональне використання ресурсів землі та часу мешканців 

- уникнення конфліктів та протиріч внаслідок безглуздого 
планування де поєднуються непоєднувані функції 

- формування районів привабливих для інвестицій 

- капіталізація певних міських територій 

- продумана та раціонально соціальна інфраструктура 

- раціональна транспортна мережа та можливість планування 
мобільності мешканців 

- раціональна та вивірена стратегія взаємодії з навколишніми 
ОТГ 

- формування прозорих правил інвестування у будівництво та 
реалізації різних містобудівних проєктів 

Ключові заходи проекту: 
Розроблення «Комплексної схеми розвитку громади» 

 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

Міський бюджет  4000  4000 
Державний бюджет     
Міжнародна допомога     
Інші джерела     
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління містобудування та архітектури виконавчого 
комітету Рівненської міської ради 
 

Інше: 
 
 

 
Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

1.3.4. Модернізація системи управління відходами та підвищення 
екологічної культури мешканців 

Назва проекту: 
17. Поводження з органічними відходами громади у громаді. 
 

Цілі проекту: 

Створення он-лайн платформи та автоматизованої системи 
визначення об'єму, збору і логістики органічних 
відходів.  Впровадження кращих практик ЄС. Сортування і 
безпечне поводження з відходами та продовження терміну 
експлуатації полігону побутових відходів. Відсутність 
спалювання листя та збір скошеної газонної трави. Формування 
екологічної культури громади. Залучення ОСББ до сортування 
відходів. Отримання громадою компосту або (біогумусу) взамін 
на здані органічні відходи. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Вся громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

244 000 населення громади та всі соціальні групи: 
обґрунтований тариф на поводження з органічними відходами 
та отримання додаткових надходжень у бюджет від реалізації 



компосту або біогумусу за положеннями «Індустрія 4.0». В даний 
час проєкт реалізується з КАТП 1728. 

Стислий опис проекту: 

  Виконання Закону України «Про відходи». Розроблені та 
апробовані машини і механізми переробки  органічних 
відходів.  На полігоні КАТП 1728 у 2020р. облаштовано майданчик 
для  переробки органічних відходів на біогумус. Проєкт потребує 
масштабування на всі види органічних відходів (сортовані тверді 
харчові відходи, мулові осади очисних споруд, відходи 
підприєиств тощо). Розробка онлайн платформи для  збору і 
логістики поетапно всіх видів відходів. Переробка буде здійснена 
з використанням авторських ноу-хау для реалізації інноваційної 
технології у межах комунального господарства громади, що 
здешевить тариф поводження з відходами. Процеси переробки 
органічних відходів потребують налаштування завершального 
етапу - виробництво рідких добрив та (або) грунтосумішей для 
окупності проекту через 4 роки. Під замовлення та виходячи з 
мети переробки буде перероблено до 4 000 зелених відходів на: 
компост (2-3 місяці); безпечний для сільськогосподарського 
використання – біогумус від 4 - 5 місяців. Буде перероблено 65 000 
тон в рік харчових відходів. Результат до 18 000 тон якісного 
біогумусу або 27 000 компосту. 

  Проєкт розпочатий у 2016 році на мікрорайоні «Ювілейний» 
Рівного де ПП Черемісін переробив на біогумус до 120 тон біомаси. 
Наразі цей біогумус продається у пакетах грунтосуміші у мережі 
«Зелений Світ».    

 Ефективність: економічна – ціна компосту менше до 30%; 
соціальна -  сортування відходів, санітарія, навчання молодого 
покоління та населення громади; екологічна – цивілізоване 
поводження з органічними відходами. Біогумус буде придатним 
для вирощування розсади, удобрення газонів тощо. Сталість 
проекту - відповідність положенням «зеленої» економіки, 
Рамковій Директиві № 2008/98/ЄС про відходи. Навчання 
створюватиме цивілізоване середовище  щодо поводження з 
відходами. 

Кількісні та якісні 
показники 
результативності 
проекту: 

  Проект буде одним із етапів з формування цивілізованого ринку 
переробки побутових відходів в Україні, який за експертною 
оцінкою оцінюється у 2-3 млрд. грн. Доцільне створення 
кластеру: наука (патенти на технологію, авторський і 
технологічний супровід), громада, комунальне підприємство, 
бізнес та інші варіанти (результат – часткова  компенсація тарифу 
на поводження з відходами).   

   Механізм реалізації проєкту: збір у спеціальні контейнери і 
через договори з ОСББ, вивезення через смс повідомлення через 
сайт у ЖКГ Рівного, безоплатне приймання сортованих 
органічних відходів на полігоні від всіх бажаючих (інші 
приймаються за оплату), вивезення відходів за 
оптимізованими  логістично маршрутами, залучення до навчання 
та просування ідеї ПДМ, НУВГП, громадськості. Початок 
масштабування проєкту  із вивезення органіки від окремих ОСББ, 
шкіл, вузів, міського парку з поступовим нарощуванням через 
позитивні ефекти й практичну вигоду мешканцям міста.   

Біогумус замінює природний вичерпний матеріал торф у 
груносумішах (екологічна і агрономічна ефективність якого 
менша у 1.8  рази). Екологічна ефективність:  у 6.2 рази менше 
викиди СО2; ліквідація мінуючої молі (шкідник дерев). Громада 
отримає до 18 000 тон якісного біогумусу (за ринкової 
мінімальної ціни у 4000 грн за тону – 72 000 000 грн) або 27 000 
компосту за ціною 2500 грн за тону (67 500 000 грн) щорічно. 



Окупність проекту 3- 4 роки залежно від виготовлення кінцевої 
продукції. Навчено 8 - 10 тис мешканців громади. 

Ключові заходи проекту: 

1. Створення сайту та програмного забезпечення  логістики 
відходів. 

2. Навчання поводженню з відходами. 

3. Закупівля спеціальних баків на пілотні ОСББ, державні 
організації тощо. 

4. Виготовлення устаткування для пересівання компосту та 
виготовлення грунтосумішей. 

5. Передача біогумусу для громади згідно договорів та 
зданих органічних відходів. 

6. Поступове залучення із збільшення ОСББ до сортування й 
вивезення сортованих органічних відходів. 

7. Налагодження переробки відходів і збуту продукції 
у  громаді.  

8. Технологічний та авторський супровід – постійно. 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

Міський бюджет 620 7 820  1 350  9 170  
Державний бюджет     
Міжнародна допомога     
Інші джерела     

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління житлово-комунального господарства, Управління 
економіки міста, Управління освіти, Національний університет 
водного господарства та природокористування 

Інше:  

 
Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

1.3.5. Поширення інформаційних технологій для базових 
публічних сервісів міста 

Назва проекту: 
18. еКвиток 
 

Цілі проекту: 
Збір аналітики для ефективного управління сферою 
громадського транспорту. Покращення рівня сервісу при 
здійсненні оплати за проїзд пасажирами 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Все місто 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

200000 

Стислий опис проекту: 

Облаштування громадського транспорту засоба безготівкового/ 
безконтактного розрахунку оплти за проїзд. Випуск 
безконтактних карток для мешканців з диференційованою 
тарифікацією при олаті проїзду. Збір аналітики про транзакції в 
транспорті міста та аналіз популярності і ефективності його 
роботи.  
Компенсація за проїзд пільгових категорій пасажирів на основі 
фактичних обсягів перевезень 

Кількісні та якісні 
показники 
результативності 
проекту: 

88 тролейбусів обладнані стаціонарними валідаторами. В 280 
маршруткаї наявні термінали. 100 електронних квитків у 
мешканців міста.  Затверджено диференційований тариф. 
Здійснюється облік транзакцій у всьому громадському 
транспорті. 60% пасажирів оплачують за свій проїзд 
безготівково.   

Ключові заходи проекту: 
Визначення оператора.  
Монтаж обладнання.  
Створення мережі дестрибуції.  

http://rivnerada.gov.ua/portal/view-department/2
http://rivnerada.gov.ua/portal/view-department/9
http://rivnerada.gov.ua/portal/view-department/9
http://rivnerada.gov.ua/portal/view-department/3


Промокампанія.   
Випуск та поширення карток.  

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

Міський бюджет 8000 10000 2000 20000 
Державний бюджет       0 
Міжнародна допомога       0 
Інші джерела 200     200 
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

ДЖКГ, УТІЗ, РЕАТ, приватні перевізники, оператор, банки і 
платіжні системи 

Інше:  

 
 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

1.3.5. Поширення інформаційних технологій для базових 
публічних сервісів міста 

Назва проекту: 
19. Електронне урядування, як форма управління у 
Рівненській територіальній громаді 
 

Цілі проекту: 

Впровадження якісних управлінських процесів, інноваційні 
комплексні цифрові рішення в сфері програмного забезпечення і 
автоматизації на рівні всіх структурних підрозділів та 
підвищення цифрових компетенцій міських посадовців 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Рівненська територіальна громада 
 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Прямі отримувачі вигод – приблизно 3000 осіб (посадовці 
Рівненської міської ради та її структурних підрозділів, 
підприємств, установ та інше) 
Непрямі отримувачі вигоди – 255 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 

Реалізація цього завдання передбачає цифровізацію внутрішніх 
процесів Рівненської міської ради та її структурних 
підрозділів.  Для досягнення цілі пропонується провести 
глибинний аудит (вивчення) процесів та даних, якими володіє та 
генерує міська рада. Після цього розробити покрокову дорожню 
карту  цифровізації управлінських процесів на рівні ради та 
окремих галузей, що враховуватиме технічне оснащення та 
професійну підготовку працівників для забезпечення можливості 
надання якісної послуги. 
У результаті реалізації поставленого завдання буде ефективно 
організована робота працівників ради та її структурних 
підрозділів через оптимізацію/автоматизацію внутрішніх 
процесів та навчання посадовців.  

Кількісні та якісні 
показники 
результативності 
проекту: 

● Порівняльна динаміка цифровізації процесів по галузях і 
комунальних підприємствах/закладах/установах 
● Рівень цифрової грамотності працівників міської ради і 
жителів громади 

Ключові заходи проекту: 

 Аудити управлінських процесів, що наявні у Рівненській 
міській раді та її структурних підрозділах. 

 Аудит даних, що наявні у Рівненській міській раді та її 
структурних підрозділах. 

 Структуризація даних у відкритому форматі.  
 Розробка дорожніх карт цифровізації управлінських 

процесів у Рівненській міській раді та її структурних 
підрозділах (враховуючи потреби технічного та 
програмного забезпечення). 

 Запровадження системи електронного документообігу. 



 Запровадження систем реєстрації та обліку для 
автоматиції процесів у відповідних галузях і 
підприємствах/установах/закладах.  

 Підвищення цифрових компетенцій посадовців у 
Рівненській міській раді та її структурних підрозділах 
(залучення фахівців для підготовки та проведення 
навчальних курсів, семінарів, тренінгів та інших 
просвітницьких заходів). 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

Міський бюджет  560 620  720  1900  
Державний бюджет         
Міжнародна допомога         
Інші джерела      
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Відділ автоматизації інформаційного забезпечення і управління 
Рівненської міської ради 

Інше:  

 
ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТИ ПРОГРАМИ 2. ГРОМАДА, ЯКА ТУРБУЄТЬСЯ ПРО 
МЕШКАНЦІВ ТА ГОСТЕЙ 

 
Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.1.1. Забезпечення доступності первинної медичної допомоги 

Назва проекту: 
20. Створення амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини розташованої в м-н Північний:  в межах вул. В. 
Дивізії та вул. Є. Коновальця 

Цілі проекту: 

Основною проблемою є відсутність у м-н Північний м. Рівне 
задовільного надання медичних послуг  у зв’язку з тим, що діюча 
головна будівля КНП “Центр первинної медико-санітарної 
допомоги” Північний” РМР, яка не тільки не відповідає сучасним 
вимогам у повній мірі та через брак приміщень не може 
забезпечити задовільне надання комплексу медичних послуг.  

Створення амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
розташованої в м-н Північний: в межах вул. В. Дивізії та вул. Є. 
Коновальця дозволить: 

1. Збільшити час прийомі лікарів ЗПСМ з 4-х годин до 6-ти 

2. Збільшити на 30% кількість прийомів лікарів ЗПСМ для 
проведення профілактики і лікування захворювань в 
амбулаторних умовах. 

3. Скоротити на 30% час очікування на прийом лікарів ЗПСМ. 

4. Покращити доступність 20 тисячам мешканців м-н Північний у 
наданні їм медичних послуг у радіусі десяти хвилинної пішою 
доступності, що вкрай важливо мало-мобільним групам 
населення, особам похилого віку та дитячому населенню. 
 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

м. Рівне, в межах вул. В. Дивізії та вул. Є. Коновальця та м-н 
Північний в цілому 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

20 000 населення 

Стислий опис проекту: 
Створення амбулаторії загальної практики сімейної медицини у 
м-н Північний дозволить зменшити навантаження на головну 



будівлю та в рази збільшить доступність первинної медико-
санітарної допомоги для населення.   
*Зображення. Радіус 10-ти хвилинної пішої доступності та 
територія проживання населення з заключеними деклараціями. 
https://drive.google.com/file/d/1NApOf3XLebZzLfFXC2dythKwcDeU
Zthf/view?usp=sharing 
 
https://drive.google.com/file/d/1ihtHl5Cc3Og77kRGpApr8nMjCDG3
0-gR/view?usp=sharing 
 

Кількісні та якісні 
показники 
результативності 
проекту: 

 задоволення потреб мешканців м-н Північний (понад 
20000 населення) у наданні їм якісних медичних послуг у 
радіусі десяти хвилинної доступності, що вкрай важливо 
маломобільним групам населення та особам похилого 
віку; 

 надання первинної медико-санітарної допомоги 
населенню у відповідності до вимог кваліфікаційної 
характеристики і одержаного сертифікату; 

 Збільшити на 30% кількість прийомів лікарів ЗПСМ для 
проведення профілактики і лікування захворювань в 
амбулаторних умовах; 

 здійснення своєчасної діагностики, раннього виявлення і 
відповідного лікування інфекційних захворювань, 
виконання протиепідемічних заходів; 

 проведення імунопрофілактики захворювань 
здійснення профілактичної роботи, спрямованої на оцінку ролі 
факторів навколишнього середовища, виявлення ранніх і 
прихованих форм захворювання і факторів ризику. 

Ключові заходи проекту: 

1. Покупка або будівництво приміщення (приблизно 200 - 
250 м2), яке відповідає державним стандартам та нормам 
для  амбулаторій загальної практики сімейної медицини; 
Місце розташування амбулаторії з найкращими 
характеристиками пішої доступності  
https://drive.google.com/file/d/1JdLuy4SDDi4l5omXVdNho
DDw6dfQIfu7/view?usp=sharing 

2. Створення проекту ремонтних та опоряджувальних робіт; 
3. Ремонтні та опоряджувальні роботи; 
4. Оснащення необхідною технікою та апаратурою; 
5. Кадри??  

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

Міський бюджет  8000 8000 16000 
Державний бюджет     
Міжнародна допомога     
Інші джерела     
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Відділ автоматизації інформаційного забезпечення і управління 
Рівненської міської ради 

Інше:  

 
Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.1.1. Забезпечення доступності первинної медичної допомоги 

Назва проекту: 
21. Розширення повноважень медичних сестер  КНП ЦПМСД 
«Ювілейний» РМР 
 

https://drive.google.com/file/d/1NApOf3XLebZzLfFXC2dythKwcDeUZthf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NApOf3XLebZzLfFXC2dythKwcDeUZthf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ihtHl5Cc3Og77kRGpApr8nMjCDG30-gR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ihtHl5Cc3Og77kRGpApr8nMjCDG30-gR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JdLuy4SDDi4l5omXVdNhoDDw6dfQIfu7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JdLuy4SDDi4l5omXVdNhoDDw6dfQIfu7/view?usp=sharing


Цілі проекту: 
Покращити доступність послуг для пацієнтів та ефективність 
використання робочого часу лікаря через високу професійність 
та посилення ролі медичних сестер. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Територія обслуговування КНП ЦПМСД «Ювілейний» РМР м. 
Рівне 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Більше 80 тисяч територіально прикріпленого населення та 
населення,  що заключили декларації з лікарями закладу, 
медичний персонал. 

Стислий опис проекту: 

Для забезпечення якісного медичного обслуговування та 
ефективного використання ресурсів та робочого часу лікаря 
вкрай важливо посилити роль медичних сестер, зробити їх більш 
рівноправними учасниками команди «лікар-медична сестра». 
Завдяки проведенню навчальних тренінгів та впровадженню 
роздільних (частково незалежних) прийомів, медична сестра 
організовує самостійний прийом – збір скарг, вимірювання АТ, 
пульсу, температури тіла, проведення швидких тестів, ЕКГ, 
направлення на визначення лабораторних показників, повторна 
виписка рецептів для хронічно хворих, проведення скринінгових 
анкетувань, проведення занять з пацієнтами щодо зниження 
ризиків ускладнень при ЦД, АГ, БА. 

Кількісні та якісні 
показники 
результативності 
проекту: 

Після втілення проекту та впровадженню роздільного прийому 
робота медичного закладу буде більш ефективною адже 
доступність послуг для пацієнтів покращиться  і, відповідно, 
задоволеність пацієнтів зросте а  статус медичної сестри значно 
підвищиться. 

Ключові заходи проекту: 

- Підготовка та проведення навчальних тренінгів 

- Закупівля світшотів та футболок з логотипом закладу для 
медичних сестер 

- Впровадження роздільного прийому 

- Збір інформації відповідно індикаторів успішності проекту, 
анкетування, опитування 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

Міський бюджет     
Державний бюджет     
Міжнародна допомога     
Інші джерела 30     30 
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Україно-швейцарський проект «Розвиток медичної освіти» 

Інше:  

 
 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

2.1.1. Забезпечення доступності первинної медичної 
допомоги 

Назва проекту: 
22. Забезпечення доступності та інклюзивності входу в 
амбулаторію №3, 4 КНП ЦПМСД «Ювілейний» РМР за адресою 
м. Рівне вул. Макарова, 3 

Цілі проекту: 

Покращення благоустрою території медичного закладу 
сприятиме доступності та зручності пацієнтам та працівникам 

закладу, а також для осіб з інвалідністю та маломобільних груп 

населення. Облаштування комфортного та безпечного входу до 

амбулаторії значно полегшить пацієнтам відвідування педіатра 

та сімейного лікаря. 

 



Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Територія обслуговування КНП ЦПМСД «Ювілейний» РМР м. 
Рівне 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Біля 25 тисяч населення,  що заключили декларації з лікарями 
амбулаторій, медичний персонал. 

Стислий опис проекту: 

Вхід в будівлю амбулаторій №4, 3  має складну систему підпірних 

стінок,  зовнішніх сходів та вхідних майданчиків. Передбачено 

проведення таких ремонтних робіт: заміна існуючого покриття 

прибудинкової території на бетонні плити фігурними 

елементами мощення, ремонт існуючих зовнішніх сходів, 

накриття існуючих приямків будівлі, влаштування металевого 

огородження на існуючій підпірній стінці, ремонт зовнішнього 

опорядження існуючих підпірних стінок з влаштуванням 

парапетних плит та огородження. Завдяки проведенню 

ремонтних робіт та заміні існуючого покриття буде забезпечено 

комфортні, безпечні та повноцінні умови пересування, 

доступність для людей з інвалідністю та маломобільних груп 

населення до будівлі закладу та естетичні норми перебування 

пацієнтів. 

Роботи по благоустрою включають улаштування покриття з 

фігурних елементів мощення об’ємом 660,0 кв.м, встановлення 

водовідвідних лотків 63,0 п.м., улаштування покриття  плиткою 

Кількісні та якісні 
показники 
результативності 
проекту: 

Після втілення проекту та  проведення капітального ремонту 

прибудинкової території покращиться доступність для осіб з 
інвалідністю та маломобільних груп населення а також зручність 
та комфорт відвідування пацієнтам та працівникам закладу. 

Ключові заходи проекту: 
- Коригування проектно-кошторисної документації 
- Виконання ремонтно-будівельних робіт 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

Міський бюджет  1200  1200 

Державний бюджет     

Міжнародна допомога     

Інші джерела     

 
 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає проект: 

2.1.1. Забезпечення доступності первинної медичної допомоги 

Назва проекту: 
23. Забезпечення цілодобової виїзної невідкладної медичної 
допомоги дитячому населенню 

Цілі проекту: 
Надання своєчасної якісної медичної допомоги в гострий період а 
також у період загострення хронічних хвороб. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Рівненська територіальна громада. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Більше 50 тисяч дитячого населення. 

Стислий опис проекту: 

На сьогоднішній день надання виїзної невідкладної медичної 
допомоги на дому здійснюється на розсуд лікаря та закладу 
охорони здоров’я.  Враховуючи, що ЦПМСД           м. Рівного 
працюють до 20.00, а значна частина звернень за медичною 
допомогою припадає на вечірні години та нічний час виникає 
необхідність надання вчасної виїзної мед. допомоги дитячому 
населенню. 



Основні зміни, які будуть досягнуті це – збереження здоров’я 
дитячого населення, зменшення захворюваності, запобігання 
первинній інвалідизації, зменшення занедбаних випадків, 
зниження показника дитячої летальності. 

Кількісні та якісні 
показники 
результативності 
проекту: 

Показник смертності – зменшився на 0.5% 

Зниження первинного рівня захворюваності - 1.5% 

Зниження рівня виходу на інвалідність – 1.4% 

 

 

Ключові заходи проекту: 

Створення 2 пунктів цілодобової виїзної невідкладної медичної 
допомоги. 

Навчання працівників. 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

Міський бюджет 2000 2000 1949 5949 
Державний бюджет     
Міжнародна допомога     
Інші джерела     
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління охорони здоров’я Виконавчого комітету Рівненської 
міської ради. 

Інше:  

 
 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.1.1. Забезпечення доступності первинної медичної допомоги 

Назва проекту: 
24. Створення умов для доступності осіб з інвалідністю до 
будівель та приміщень КНП «Міська дитяча лікарня» РМР 

Цілі проекту: 
Забезпечення комфортного та  доступного перебування осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення у будівлі 
та приміщенні лікарні. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Рівненська міська громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

50000 дитячого населення 

Стислий опис проекту: 

Реконструкція санітарних вузлів у будівлях та приміщеннях 
лікарні дасть можливість забезпечити діяльність громади щодо 
осіб з інвалідністю що виявляється у створенні умов для 
забезпечення їхніх прав і можливостей нарівні з іншими 
громадянами для участі в суспільному житті та полягає, зокрема 
у виявленні, усуненні перепон і бар’єрів, що перешкоджають 
забезпеченню прав і задоволенню потреб, у тому числі стосовно 
доступу до об’єктів громадського призначення.  

 

Кількісні та якісні 
показники 
результативності 
проекту: 

Завершено реконструкцію чотирьох санітарних вузлів у будівлях 
та приміщеннях лікарні. 

Забезпечено права пацієнта, в частині доступності для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно 
до законодавства. 

Приведення у належний стан  приміщень лікарні. 

Підвищення рівня сервісних послуг для населення Рівненської 
міської громади.   

Підвищення рівня матеріально-технічного оснащення закладів 
Рівненської міської громади.   



Ключові заходи проекту: 

Приведення у належний стан  приміщень лікарні. 

Підвищення рівня сервісних послуг для населення Рівненської 
міської громади.   

Підвищення рівня матеріально-технічного оснащення закладів 
Рівненської міської громади.   

реконструкція чотирьох санітарних вузлів у будівлях та 
приміщеннях лікарні 

 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

Міський бюджет 1000 1000 900 2900 
Державний бюджет     
Міжнародна допомога     
Інші джерела     
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління охорони здоров’я Виконавчого комітету Рівненської 
міської ради. 
 

Інше:  

 
 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.1.1. Забезпечення доступності первинної медичної допомоги 

Назва проекту: 

25. Надання первинної медико-санітарної допомоги в 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини №8 КНП 
«ЦПМСД «Центральний» Рівненської міської ради (за 
адресою смт. Квасилів, вул. Молодіжна, 22А, Рівненського 
району, Рівненської област) в повному обсязі з 
забезпеченням інклюзивності. 

Цілі проекту: 
Надання безперешкодного доступу до медичних послуг для 
жителів смт. Квасилів та їх осіб з інвалідністю і маломобільних 
груп населення. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

селище міського типу Квасилів 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

З-поміж 8310 жителів смт Квасилова: 1600 пенсіонерів, інвалідів 
Другої світової війни – 1, інвалідів війни - 16, інвалідів армії – 24, 
учасників ВВ війни - 83, учасників бойових дій – 145 (воїни-
інтернаціоналісти, учасники АТО, учасники бойових дій на 
території інших держав); учасників ліквідації аварії на ЧАЕС – 33, 
реабілітованих – 2, дітей-інвалідів – 49, дітей війни – 260, діти 
учасників АТО – 108. 

Стислий опис проекту: 

Наявний штат медичного персоналу в складі: 

- лікар загальної практики – сімейний лікар 4 особи; 

- сестра медична старша                                        1 особа 

- сестра медична загальної практики               6 осіб; 

- сестра медична процедурного кабінету        1 особа  

- молодша медична сестра –                                   2 особи; 

- фельдшер -лаборант                                               1 особа; 

- реєстратор медичний                                            1 особа. 

- водій медичного автотранспорту                     1 особа 

Та відповідне обладнання згідно наказу МОЗу № 504. 
Кількісні та якісні 
показники 
результативності 
проекту: 

1. Отримання сертифікату, що підтверджує доступність будівлі. 

2. Укладання договору з НСЗУ. 



Ключові заходи проекту: 

Проект є інфраструктурним, передбачає проведення 
капітального 

ремонту будівлі. 

В рамках капітального ремонту передбачається виконати 
наступні види 

робіт: 

- влаштування зовнішнього пандусу; 

- капітальний ремонт приміщень амбулаторії; 

- капітальний ремонт мережі електропостачання будівлі; 

- капітальний ремонт мережі водопостачання та каналізації 
будівлі. 

Для реалізації даного проекту та контролю робіт буде створена 
робоча 

група, в склад якої ввійдуть депутати громади та самі 
працівники медичного центру, які можуть контролювати якість 
робіт та відповідність згідно кошторису. 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

Міський бюджет 4171   4171 
Державний бюджет     
Міжнародна допомога     
Інші джерела     

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської 
міської ради; 
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
«Центральний» Рівненської міської ради. 

Інше:  

 
 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.1.2. Запобігання серцево-судинним та онкологічним хворобам 

Назва проекту: 
26. Муніципальна політика Громадського здоров’я для 
профілактики ССЗ 

Цілі проекту: 

Проблема: Як і по Україні в цілому, у місті десятиріччями 
зберігається загрозлива ситуація, коли дві третини всіх випадків 
смерті спричинені серцево-судинними і судинно-мозковими 
захворюваннями.  

Водночас куріння, вживання алкоголю, надмірна вага, 
неправильне харчування й недостатня фізична активність 
вважаються основними поведінковими детермінантами 
багатьох хронічних та неінфекційних хвороб у сучасному світі. 
Це ті фактори, на які кожен може вплинути самостійно та 
завдяки усуненню яких можна запобігти значній частці 
інвалідності та передчасних смертей. Іншими словами - стан 
здоров’я людини залежить не тільки від біологічних факторів, 
навколишнього та соціального середовища, а й від того, чи 
становить власне здоров’я людини для неї цінність. Саме це 
визначає, якою мірою людина готова піклуватися про нього, 
дотримуватися здорового способу життя. 

Ціль: створення міжсекторальної муніципальної програми 
громадського здоров’я для профілактики ССЗ …. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Рівненська територіальна громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

150 тис жителів громади, які потенційно є групою ризику для 
ССЗ 



Стислий опис проекту: 

Діяльність у рамках проекту буде сфокусована на таких 
компонентах:  

1. Широкомасштабна інформаційна компанія про 
можливості збереження здоров’я. 

2. Проведення спортивних, кулінарних, освітніх заходів, 
виставок, щоб популяризували здоровий спосіб життя 

3. Підвищення обізнаності людей про основні ССЗ, їх 
фактори ризику і шляхи як запобігати. 

4. Залучення відомих людей міста для популяризації 
здорового життя. 

5. Навчання декретованих груп людей і всіх бажаючих 
домедичній допомозі  

6. Навчання в школах - вчителів, школярів. Повне 
фінансування гуртка “Умій врятувати життя” в усіх 
школах Рівного. Внесення в варіативну частину програми 
“Основ здоров’я” основних навичок домедичної допомоги 
на основі курсу BLS від ERC. Проведення навчання 
вчителів на сертифікованому курсі від ERC - по 5 чоловік 
зі школи, які в подальшому будуть навчати свої 
педагогічні колективи.   

7. Навчання всіх декретованих груп населення, які 
відповідно до  Законів про екстрену медичну допомогу і 
про повну загальну середню освіту у України мають 
надавати домедичну допомогу. ( водії, адміністратори 
готелів, ресторанів, кафе, магазинів, охоронці, поліція, 
муніципальна варта, надавачі соціальних і 
адміністративних послуг та ін) та інших бажаючих  

8. Створення і введення вже існуючих калькуляторів на 
смартфонах) для розрахунку ризиків виникнення хвороб( 
інсультометр, калькулятор здоров” вже існують) 

9. Агенцією розвитку міста проводити опитування по 
визначенню основних показників здоро’я громади. 

10. Розповсюдити практику україно-швейцарського проекту 
“діємо для здоров’я” на всі школи міста Рівне ( беруть 
участь лише 2 і 12) 

11. Активізація роботи шкіл здоров’я в ЦПМСД. 
12. Проведення масових заходів - Ярмарок здоров’я, День 

перезапуску серця, День інсульта та ін. 

Кількісні та якісні 
показники 
результативності 
проекту: 

1. Збільшення тривалості фізичних навантажень середньої 
інтенсивності серед дорослих – з  хв. – до рекомендованих 
150 хв на тиждень у 2024 Році 

2. Зменшення % куріння, вживання алкоголю - на 10 % до 
2024 року. 

3. Збільшення частки овочів і фруктів у раціоні харчування 
жителів громади – з ??% до ??% у 2024 Році  

4. Охоплення діагностикою у не екстрених станах не менше 
70 % цільової аудиторії на рік   

5. Зростання діагностованої захворюваності на артеріальну 
гіпертензію/ ?? на ?? % у перших три  роки 

6. Зменшення ГІМ  на 10 %, Інсульта - на 10% до 2024 року. 
7. Зменшення смертності від онкології на 10 % до 2014 

року. 
8. Охоплено знаннями з домедичної допомоги як мінімум 

все декретоване населення( що згідно законодавства має 
вміти надавати домедичну допомогу) і 10% всього іншого 
населення до 2024 року… 



Ключові заходи проекту: 

 Аналіз факторів-детермінантів ССЗ у громаді 
(адаптоване STEPS–дослідження)  провести силами 
Агенції розвитку міста і ЦПМСД. 

 Підготовка заходів програми  

 Навчання визначених груп працівників домедичною 
допомогою. 

 Інформаційні кампанії серед представників груп 
ризику та учнів шкіл 

 Закупівля обладнання (за потреби)  

 Фінансування роботи шкіл здоров’я в ЦПМСД, 
проведення освітніх  заходів. 

 Розглянути питання преміювання лікарів первинної 
ланки за впровадження такої активної роботи з 
пацієнтами( чи за кожного, чи за досягання певних 
показників). 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

Міський бюджет 1000 2000 2000 5000 
Державний бюджет     
Міжнародна допомога     
Інші джерела     

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

16 надавачів первинної медичної допомоги (ПМД), з яких 9 - 
приватної форми власності  
Управління охорони здоров’я  
Управління освіти Муніципальна варта,  Національна 
поліція,  ДСНС 

Інше:  

 
 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.1.2. Запобігання серцево-судинним та онкологічним хворобам 

Назва проекту: 
27. Запровадження муніципальної програми 
«Онкоскринінги» 

Цілі проекту: 

Проблема: Рак — це друга з основних причин смертності у світі 
після серцево-судинних захворювань. В Україні – більше 
мільйона онкохворих пацієнтів, щодня реєструється 373 нових 
випадки захворювання і щодня 164 людини помирають від раку. 
Проте за даними ВООЗ, 30-50% ракових захворювань можна 
попередити.  
А ризик захворіти має кожен 4-й чоловік і кожна 6-та жінка. 50% 
людей, у яких виявляють рак, це люди працездатного віку. 
Більше 30% пухлин у нас виявляють уже на запущених стадіях. 
Кожен третій пацієнт не переживає 1 рік, він вмирає протягом 
року. 
На І і ІІ стадії раку виживання пацієнтів високе: більше 80% 
пацієнтів живуть 5 і більше років, при першій стадії – майже 
100%. 
Статистика по Рівному невтішна - ; занедбаних форм онко 
зростає( було 25 стало 26.6), зросла онкосмертність, 
https://suspilne.media/101746-oficijno-skilki-i-akih-
onkozahvoruvan-viavlaut-na-rivnensini/ 
Захворюваність по Рівненській області – рак молочної залози - 
майже 4000 жінок, , рак ШМ -1 700 , рак простати - 800 , рак 
прямої кишки -  1200,  рак стравоходу, шлунку, дванадцятипалої 
кишки, ободової - 1800  і все зростає. І показники є вищими ніж 
загальні по Україні. 

https://suspilne.media/101746-oficijno-skilki-i-akih-onkozahvoruvan-viavlaut-na-rivnensini/
https://suspilne.media/101746-oficijno-skilki-i-akih-onkozahvoruvan-viavlaut-na-rivnensini/


У переважній більшості випадків онкологічне захворювання 
можна вилікувати. Але за умови, якщо хворобу діагностовано на 
ранній стадії.  
Знизити виявлення онкопатології в запущених стадіях розвитку( 
3-4) шляхом налагодження онкоскринінгів рівнян. 
Тому дуже важливо проводити активну промокампанію 
впровадження у нас онкоскринінгів, роз’яснення для мешканців 
Рівного алгоритму дій для ЗАПОБІГАННЯ ( здоровий спосіб 
життя, зменшення ваги, здорове харчування) виникненню 
онкології та виявлення захворювань на ранніх стадіях. 
Виявлення онкохворих жителів м. Рівне 

Локалізації пухлини Виявлено в 2018 Виявлено в 2019 Виявлено в 2020 

  Всьог
о 

При 
профоглядах 

Всьог
о 

При 
профоглядах 

Всьог
о 

При 
профоглядах 

Глотка 5   8   7   

Стравохід 5   1   5 1 

Шлунок 52 7 42 7 34 4 

Ободова кишка 60 11 59 9 44 8 

Пряма кишка, 
ректосигмоїдне 
з’єднання, анус 

53 22 47 13 42 5 

 
Запровадження наступних алгоритмів дій на обстеження. 

 Жінки до 35 років  -самообстеження - огляд у гінеколога( 
1р/рік), УЗД мол.залоз ( за наявності сімейного анамнезу 
чи відхилень – мамографія). Жінки 35-40 років – 
первинна мамографія, жінка після 40 – 69 – мамографія 
1раз/2 роки. 

 Жінки після 18 – огляд гінеколога 1р/рік+цитологія 
1р/рік – при потребі кольпоскопія – при патології – тест 
на ВПЛ( оплачує місцевий бюджет, якщо прийшла на 
визначену дату). Офісна гістероскопія. 

 Чоловіки – огляд у уролога – УЗД урологія – PSA при 
потребі( оплачує місцевий бюджет) 

 Жінки і чоловіки після 40 років - ФГДС 
 ЦПМСД проводять тест на приховану кров – якщо 

позитивний – колоноскопія. Або після 50 років – всім 1/5 
років колоноскопія.  

 На данний момент в Міській лікарні № 2 наявний тільки 
гастрофіброскоп, який вичерпав свій ресурс (О.Олеся, 13) та 
гастрофіброскоп (Макарова,3). Фіброгастроскоп (О.Олеся, 13) не 
має можливості відеофіксації (функція, що дає змогу не робити 
повторні обстеження для консультації з іншими фахівцями, для 
відеоконсультування з фахівцями провідних клінік України). 
Вимога НСЗУ: відеофіксація обстеження . МЛ №2  не має жодного 
колоноскопу. 



В ЦМЛ і ЦПМСД “Центральний”  є фіброгастроскопи з 
відеофіксацією, колоноскоп закуповують по тендеру в найближчі 
місяці. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Рівненська територіальна громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

3 000 людей, яким вперше діагностують онкологію 

Стислий опис проекту: 

Діяльність у рамках проекту буде сфокусована на таких 
компонентах:  

 Інформаційна компанія про дієві методи запобігання раку 
молочної залози, раку ШМ, простати, шлунку, 
кишківника, прямої кишки. ( школи, ТВ, соцмережи, 
промокампанія, білборди, ТБ, радіо) 

 Анкетування жінок з метою оцінки генетичного ризику 
та вчасного направлення пацієнток на проведення 
необхідного обстеження( в жіночій консультації); 

 Надання інформації усім жінкам щодо методики 
самообстеження молочних залоз; роз’яснення щодо 
важливості участі у скринінгу на рак молочної залози, 
алгоритму дій 

 Скринінгу підлягатимуть: жінки і чоловіки після 18 років 
з певною визначеною періодичністю по певним 
обстеженням. 

 Проведення моніторинг обладнання наявного для 
онкоскринінгу в ЛПУ міста рівне. 

 

Кількісні та якісні 
показники 
результативності 
проекту: 

1. 1. У перших роках буде відбуватися збільшення 
захворюваність на онкологію, із переломом тенденції у 
наступні роки? 

2. Зменшення випадків раку ШМ, виявлених на пізніх 
стадіях, мол. залози, простати, товстої кишки на 20%  

3. Зменшення виявлення онко в пізніх стадіях( 3-4 ст). на 
20% 

4. Зростання обізнаності проведення скринінгу і 
відвідувань лікаря по плану( запису) 

5. Ендоскопісти пройшли навчання. 

6. Ремонт кабінентів (до січня 2022р.). 

7. Закупівля обладнання. 

8. Після закупівлі обладнання буде подано документи на 
отримання ліцензії на колоноскопію. 

9. Закупівля меблів, інвентаря. 

10. Буде налагоджена співпраця з сімейними амбулаторіми. 

 

Ключові заходи проекту: 

 Розробка муніципальної програми « 
ОНКОСКРИНІНГИ» 

 Проведення інформаційної « Запобігти раку 
можливо!» 

 Проведення опитування по обізнаності про скринінги. 

 Закупівля тест на ВПЛ( по показах) –  

 Закупівля PSA тестів( по показах) -  

 Моніторинг показників виявлення запущених форм 
РШМ. Мол. залози, простати, прямої кишки. 

 Проведення ремонту кабінетів. 
 3.Закупівля обладнання поліклінічного відділення 

КНП «Міська лікарня №2» РМР сучасною 



відеоендоскопічною системою Olympus EVIS EXERA III, 
яка включає: 

 -Відеопроцесор  Olympus CV-190  
 -Джерело світла ксенонове Olympus CLV-190 
 -Відеогастроскоп Olympus GIF-HQ190 
 -Відеоколоноскоп Olympus CF-HQ190L 
 -Відеомонитор Olympus OEV-262H. 
 -Електрохірургічний генератор Olympus ESG-300 
 -Ендоскопічний відсмоктувач Olympus SSU-2 

-Ендоскопічний промивний насос Olympus OFP-2 
 -Аргонноплазмовий коагулятор Olympus APU-300 
 4.Отримання ліцензії МОЗУ на колоноскопію. 

 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

Міський бюджет 4000 4000 3048 11048 
Державний бюджет     
Міжнародна допомога     
Інші джерела     

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

ЦПМСД міста, Рівненський міський пологовий будинок. 
Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської 
міської ради, адміністрація КНП, міська 
частина  військовослужбовців, Протипухлинний центр? 
амбулаторії вторинної ланки на тер. ПМСД. 

Інше:  

 
 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.1.3. Зменшення смертності та інвалідності від неінфекційних 
хвороб 

Назва проекту: 
28. Раннє втручання для сімей з дітьми з порушеннями 
розвитку 
 

Цілі проекту: 

1. Раннє виявлення дітей з порушеннями розвитку та з групи 
ризику і вчасне надання їм необхідної комплексної допомоги 
 2. Сприяння розвитку дитини віком від народження до чотирьох 
років з неповносправністю чи ризиком її виникнення в контексті 
партнерської співпраці з сім’єю;  
3. Надання психосоціальної підтримки та нормалізація життя 
родини, в якій виховується дитина з особливими потребами;  
4. Рання соціальна інтеграція дитини з особливими потребами та 
її сім’ї в життя громади та суспільства 
 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Сім’ї, в яких народжуються діти з порушенням розвитку або 
групи ризику – діти, які при вчасному наданні втручання можуть 
уникнути інвалідності і успішно адаптуватися і соціалізуватися 

Сім’ї, в яких народжуються діти з генетичними захворюваннями, 
вродженими вадами розвитку, руховими порушеннями, важкими 
формами РСА і іншими порушеннями розвитку, яким важливий 
фаховий супровід.  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

120 дітей з порушенням розвитку, 240 батьків, 480 бабусь і 
дідусів, брати і сестри дітей  з порушенням розвитку, дошкільні 
освітні заклади. 

Стислий опис проекту: 

Послуга раннього втручання надається в багатьох країнах 
Європи і США, вона полягає в супроводі сім’ї, в якій народжується 
дитина з особливими освітніми потребами 
мультидисциплінарною командою фахівців.  



Послуга раннього втручання суттєво відрізняється від звичної 
усім послуги реабілітації дітей раннього віку тим, що дана 
послуга спрямована не лише на дитину, а на сім’ю і на громаду,в 
якій живе дитина. 

В Україні послуга раннього втручання впроваджена в 4 пілотних 
областях: Львів, Одеса,Ужгород, Харків. На основі досвіду даних 
областей видано Міністерством соціальної політики наказ №92 
«Про затвердження Методичних рекомендаціїй щодо 
впровадження практики  надання послуги  раннього втручання» 
в інших регіонах України. 

Працівники і волонтери БО «Ф «Крила віри», вивчили досвід 
даних областей і проявили ініціативу в впровадженні даної 
послуги в місті Рівне. Перша умова для впровадження послуги - 
це навчання команди раннього втручання в сертифікованих 
тренерів раннього втручання. В подальшому послуга виглядає 
так: сім’я звертається в раннє втручання або по скеруванню 
сімейного лікаря. , проводиться Ккомандою фахівців 
проводиться консультаціяї сім’ї, діагностика дитини, рутинне 
інтерв’ю дня дитини (це двохгодинна консультація ,на якій 
батьки розповідають про весь день дитини, від того часу, як вона 
просинається, до вечора; акцентуються моменти з якими 
батькам важко справлятися-істерики під час походу в магазин, 
самостійно не їсть, не одягається, не просить і не проявляє 
ініціативи в спілкуванні, проявляє агресію до інших дітей і.д) і 
складається програма розвитку дитини на півроку. За сім’єю 
закріплюється один фахівець, який має щотижня годину зустрічі 
з сім’ єю, де навчає батьків стратегій, методик, інструментів,  як 
реалізувати програму розвитку. Зустріч може відбуватися в 
приміщенні раннього втручання або вдома,де проживає дитина. 
Ціллю даної роботи, є допомогти батькам розуміти як 
працювати з своєю дитиною. Дана послуга охоплює вік дітей від 
народження до 4 років 

В 2021 році фонд має підтримку міжнародних партнерів для 
впровадження послуги. Також командою фахівців раннього 
втручання України подано звернення до НЗСУ про створення 
пакету послуги «Раннє втручання», тому в подальшому дану 
послугу можна буде реалізовувати на базі медичних закладів 
міста. 

Кількісні та якісні 
показники 
результативності 
проекту: 

1. Якісною послугою раннього втручання буде охоплено 120 
сімей міста(на 1 команду фахівців) Такої послуги потребує 
орієнтовно 600 дітей міста 

2. Буде навчено три команди фахівців раннього втручання 

3. Якісна робота програм раннього втручання покращить процес 
інклюзії дітей з особливими потребами в дошкільні і шкільні 
освітні заклади Якісна робота програм раннього втручання 
покращить процес інклюзії дітей з особливими потребами в 
дошкільні і шкільні освітні заклади, очікується ,що 90% дітей,по 
закінченню програми раннього втручання будуть успішно 
інтегровані в дитячі дошкільні заклади. Останніми ціллями 
програми,якраз є підібрати заклад, проконсультувати батьків 
про їх права, допомогти дитині адаптуватися і закладі і надати 
працівникам закладу інформацію про дитину і стратегії роботи з 
нею 

4. Рання корекція порушень розвитку зменшить інвалідизацію 
дітей і в подальшому кількість соціальних виплат. 30-40% дітей 
при своєчасному ранньому втручанні мають можливість досягти 
вікових норм розвитку. 



5. Дана послуга зменшить кількість осиротілих , залишених на 
соціальне забезпечення дітей з інвалідністю, оскільки сім’я 
знатиме, що і як робити з дитиною 

Ключові заходи проекту: 

1. Підготовка трьох команд раннього втручання в складі : лікар, 
логопед, психолог, соціальний педагог, ерготерапевт і навчання 
даних фахівців командою сертифікованих тренерів раннього 
втручання 

2. Створення відділу раннього втручання, як окремої юридичної 
структури, підпорядкування міській раді, або відділенням 
медичної установи., який фінансується пакетом НЗСУ «медична 
реабілітація немовлят,які народилися передасно та/або 
хворими,упродовж перших трьох років життя»,але оскільки 
даний пакет не є повністю адаптованим під раннє 
втручання,необхідним є додаткове фінансування. Згідно наказу 
Міністерства Соціальної політики №92 від 18.02.2021, « Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження 
практики надання послуги раннього втручання для 
забезпечення розвитку дитини,збереження її здоров’я т життя» 
в  пункті 5 вказані можливі джерела фінансування.  

3. Функціонування відділу раннього втручання,який забезпечить 
послугою в 2021 році 40 сімей, з 2022 року -120 сімей, які 
виховують дітей з порушенням розвитку 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

Міський бюджет  120 60 30 
Державний бюджет   240 480 
Міжнародна допомога  139 139 60 30 
Інші джерела  120 60 30 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління охорони здоров’я, Управління соціального захисту, 
Управління освіти,оскільки ця послуга знаходиться на межі цих 
трьох відомств. 
БО «Ф «Крила віри» 
ЛІО, Швейцарія - підтримали проект ,виділивши на 2021 рік 
50000 грн на навчання команди. 
SOLT, США, - в липні 2021 року в Україну приїжджає команда 
волонтерів,яка проведе літній табір,для сімей ,які виховують 
дітей з особливими потребами і ціллю їх 
поїздки,є  зібрати  решту коштів на навчання команди. 

Інше:  

 
 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.1.3. Зменшення смертності та інвалідності від неінфекційних 
хвороб 

Назва проекту: 
29. Відділення пренатальної діагностики 
 

Цілі проекту: 

Зменшення кількості перинатальних втрат, материнської та 
малюкової смертності і захворювання, динаміку яких  наведено 
нижче: 

                                    2016    2017      2018  2019   2020 

Передчасні пологи            170 147 161 136 114 

Вади розвитку            73 91 90 92 95 

Мертвонародженість  20 9 14 7 9 

СЗВУРП                         92 68 71 78 63 

Пре еклампсія              82 71 94 103 88 

 



Вчасне обстеження вагітних у нас проводиться на єдиному 
апараті УЗД та у двох приватних УЗД кабінетах (орендарі), що є 
недостатнім для тієї кількості пацієнтів, що у нас обслуговуються, 
тому жінки міста скеровуються у інші державні (РОКЛДЦ) та 
приватні УЗД клініки. 

При діагностиці вади розвитку плоду, що піддається хірургічній 
корекції антенатально (внутрішньоутробно), пацієнтка 
направляється у м. Київ на кафедру акушерства гінекології та 
медицини плоду у інститут післядипломної освіти ім. Шупіка 
(завідуюча кафедрою Світлана Жук). 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Рівненська територіальна громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Жіноче населення Рівненської територіальної громади. 

Оскільки згідно наказів МОЗ України кожна вагітна повинна 
пройти три пренатальних УЗД дослідження, а у нас в закладі на 
обліку по вагітності перебуває близько 3 000 вагітних, кількість 
досліджень пренатального УЗД: 

 три обов'язкові УЗД обстеження під час 
вагітності  (близько 9 000); 

 пацієнтки, що перебувають на лікуванні у гінекологічному 
відділенні із діагнозом “загроза перериванн вагітності” 
потребують проведення УЗД плоду в динаміці кожні 10-14 
днів (близько 1000); 

 при ускладненому перебігу вагітності УЗД + УЗДГ 
проводиться кожні 2-3 доби, або 1 раз на тиждень 
(залежно від патології), жінки перебувають на 
стаціонарному лікуванні у відділеннях патології вагітних 
(відділення патології вагітності, відділення патології 
вагітності з невиношування, відділення екстрагенітальної 
патології вагітності) (близько 3000); 

 крім того, до нас в заклад звертаються вагітні із 
Рівненської області для проведення експертного УЗД під 
час вагітності. 

В середньому за рік у закладі проводиться близько 4 000 
пренатальних УЗД, при потребі до 14000.  

Стислий опис проекту: 

 Відкриття відділення пренатальної діагностики в 
приміщенні пологового будинку.  

 Надання висококваліфікованої медичної допомоги 
Рівненській територіальній громаді. 

 Покращення інформаційної політики закладу 
(матеріальні витрати за рахунок закладу) 

 

Кількісні та якісні 
показники 
результативності 
проекту: 

 Лікарі нашого закладу пройшли навчання і мають 
відповідні сертифікати, а колеги з міста та районів області 
скеровують до нас пацієнток на УЗД. 

 Ремонт кабінетів проведений. 
 Закупівля меблів, інвентаря проведена. 

Закупівля обладнання (2 апарати УЗД експертного класу) 

Ключові заходи проекту: 

 Відкриття відділення. 
 Закупівля обладнання. 
 Навчання лікарів у відповідності до світових стандартів 

(сертифікат “Фонду медицини плоду”). 

 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

Міський бюджет 5900  5900  11800 
Державний бюджет     



Міжнародна допомога     
Інші джерела     
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління охорони здоров’я 

Інше:  

 
 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.1.3. Зменшення смертності та інвалідності від неінфекційних 
хвороб 

Назва проекту: 
30. Муніципальна програма «Умій врятувати життя» та 
облаштування Симуляційного центру на базі КНП ЦМЛ 
 

Цілі проекту: 

Проблема: За статистикою допомога надана протягом перших 4 
хвилин збільшує шанси у потерпілих на порятунок на 30%. 
Згідно даними служб ЕМД, неминуча смерть постраждалих в ДТП 
та інших надзвичайних ситуаціях з причини несумісності з 
життям складає лише 10-15% від усіх летальних наслідків, тобто 
більшість могли б вижити у разі своєчасного і правильного 
надання домедичної допомоги очевидцями. Правильно надана 
домедична допомога знижує смертність. Близько 60% летальних 
випадків припадає на час до приїзду швидкої. Незнання 
пересічних людей алгоритмів домедичної допомоги призводить 
до 30% смертей.  

Водночас згідно Закону “Про екстрену медичну допомогу” (ст.12) 
визначено, що особами, які зобов’язані надавати домедичну 
допомогу людині у невідкладному стані, є: рятувальники 
аварійно-рятувальних служб, працівники державної пожежної 
охорони, поліцейські, фармацевтичні працівники, провідники 
пасажирських вагонів, бортпровідники та інші особи, які не 
мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками 
повинні володіти практичними навичками надання домедичної 
допомоги. Також Законом “Про повну загальну середню освіту” 
(ст.22) передбачено, що педагогічні працівники зобов’язані 
володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям.  

Також важливий етап ранньої медичної допомоги, злагодженості 
роботи медиків ЕМД і приймально-діагностичного відділення, 
лікарів консультантів з лікарні. 

Статистику випадків по громаді та якості/вчасності наданні 
домедичної і медичної допомоги зібрати важко. Адже про 
домедичну допомогу навіть в звітах ЕМД нічого не зазначається, 
а знаючи, що курси з домедичної допомоги пройшло максимум 
1% від населення МТГ, то скоріш за все вона якісна не 
проводиться. По вчасності виїздів швидких допомог в 70% 
випадків прибуває вчасно. 

Цілі проекту: 

1. Підвищити обізнаність пересічних мешканців Рівного в 
знаннях і навичках проведення серцево-легеневої 
реанімації і різних прийомів домедичної допомоги. 

2. Підвищити професійні компетенції медиків лікарень 
Рівного( лікарів, медсестер, молодших медсестер) в етапі 
ранньої медичної допомоги, регулярно проводячи 
тренувальні навчання за міжнародними протоколами 
ERC.    

 



Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Рівненська територіальна громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

 25 тис осіб 

Стислий опис проекту: 

Діяльність у рамках проекту буде сфокусована на таких 
компонентах:  

Налагодження матеріально-технічної бази (приймально-
діагностичного відділення ЦМЛ) і навчання тренерів з числа 
персоналу ЦМЛ і в наступному - навчання  всього медичного 
персоналу ЦМЛ на основі міжнародних протоколів ERС 
злагодженій роботі раннього медичного етапу.. В подальшому ці 
тренери можуть проводити навчання працівникам і інших 
лікувальних закладів.  

Навчання немедиків, пересічних людей, починаючи зі школи і 
декретованих груп населення можуть бути залучені фахівці 
відповідної сертифікації. 

Кількісні та якісні 
показники 
результативності 
проекту: 

1. Пройшли навчання у центрі – не менше 90% працівників 
медичних закладів за 3 роки.  

2.  Пройшли навчання у центрі – не менше 10% жителів 
громади 

3. Зменшення смертності і летальності від травм - на 10% 
4. Зменшення показника інвалідності внаслідок травм - на 

10% 

Навчено 7 тренерів ЦМЛ відповідно до міжнародних стандартів( 
протокол ETC) 

Ключові заходи проекту: 

 Реконструкція приймально-діагностичного 
відділення  ЦМЛ, яке було внесено в список 
об’єктів  “Велике будівництво” в 2019 році. і досі не 
профінансовано 

 Оснащення приймально-діагностичного відділення 
ЦМЛ (відповідно до табеля оснащення)  

 Навчання персоналу відповідно міжнародним 
протоколам ERC - European Trauma course  - 7 лікарів, 
які надалі будуть навчати інших медиків 

 Закупівля тренувального обладнання для навчання 
відповідно до госпітального рівня курсу ETC 

 Розробка програм для навчання по специфіці кожного 
відділення ЦМЛ і по співпраці між ними. 

 Навчання поетапне всіх працівників ЦМЛ роботі в 
мультидисциплінарних командах. 

 Розробка SOP - стандартних операційних процедур 
роботи по основних невідкладним станам в ЦМЛ. 

 Розробка і впровадження тренінгових програм для 
відпрацювання навичок медсестрами і розширення їх 
повноважень відповідно до SOP. 

 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

Міський бюджет 200 3000 1000 4200 
Державний бюджет     
Міжнародна допомога     
Інші джерела     

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

КНП «ЦМЛ» РМР 
КНП «МЛ №2» РМР, Міська дитяча лікарня, Міський пологовий 
будинок. 
Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської 
міської ради 



Обласний Центр екстреної медичної допомоги і МК  
Громадські організації що займаються навчанням домедичної 
допомоги. 
 

Інше:  

 
 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.2.1. Підтримка розвитку наявних та створення нових 
туристичних продуктів 

Назва проекту: 
31. Розвиток медичного туризму в Рівненській громаді 
 

Цілі проекту: 
Збільшити кількість туристів, які відвідують Рівненську громаду 
з метою отримання медичних та оздоровчих послуг. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Рівненська громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Близько 500 працівників 15 комунальних та приватних 
лікувальних закладів, а також закладів готельного та 
ресторанного обслуговування.  

Стислий опис проекту: 

Перспективність Рівного для розвитку медичного туризму 
визначається декількома факторами: порівняно високим рівнем 
якості надання медичних послуг, порівняно невисокою вартістю 
діагностики та лікування, транспортною доступністю, наявністю 
розгалуженої мережі готелів та ресторанів. 

На даний час відсутні деталізовані статистичні дані про об’єми 
обслуговування туристів, які приїздять до Рівного для 
отримання медичних та оздоровчих послуг. Однак, частка таких 
клієнтів є доволі значимою для усвідомлення керівниками 
закладів необхідності прикладання зусиль в більш системний 
маркетинг та координацію спільних зусиль.  

Силами проекту планується об’єднати медичні заклади різних 
форм власності та індустрію гостинності та туризму в створенні 
пакетних послуг для представлення на внутрішньо українському 
і міжнародному ринку медичного туризму.  

Кількісні та якісні 
показники 
результативності 
проекту: 

 Створена веб-платформа в 2021 році для промоції медичних 
та оздоровчих послуг, принаймні, російською, польською, 
англійською мовами. 

 На веб-платформі розміщено описи понад 20 пакетних 
послуг, що надаються, принаймні 7 медичними закладами 
(комунальними та приватними) Рівненської громади. 

 Проведено дослідження об’ємів медичного туризму в 2022 і 
2023 роках. 

 Орієнтовна кількість нових робочих місць, або самозайнятих 
осіб, утворених завдяки реалізації проекту – близько 30. 

Ключові заходи проекту: 

 Проведення в 2022 та 2023 рр. опитувань туристів які 
відвідують Рівненську громаду для отримання медичних та 
оздоровчих послуг. 

 Опис 20 пакетних медичних та сервісних послуг та створення 
веб ресурсу для їх популяризації. Переклад веб-ресурсу 
іноземними мовами в 2021 році. 

 Проведення щорічних навчання для керівників 7 закладів.  
 Проведення навчань медичного персоналу 7 закладів з 

питань забезпечення: а) належного рівня сервісу 
обслуговування і б) відповідності лікування міжнародним 
стандартам. 

 Участь в міжнародних та національних промоційних заходах 
з питань медичного туризму (виставки, форуми, 
спеціалізовані b2b зустрічі). 



Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

Міський бюджет 150 500 500 1150 
Державний бюджет     
Міжнародна допомога     
Інші джерела     
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління охорони здоров’я, управління культури і туризму, 
провайдери  туристичних, медичних, оздоровчих послуг 
 

Інше:  

 
 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.2.2. Забезпечення змістовного дозвілля та активне культурно-
мистецьке життя 

Назва проекту: 
32. Конкурс культурно-мистецьких проектів «Рівненський 
культурний фонд» 

Цілі проекту: 

 Виявлення найбільш актуальних культурно-мистецьких 

проектів; 

 Сприяння розвитку креативних індустрій; 

Залучення громадськості до реалізації державної політики у сфері 

культури. 
Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Рівненська міська територіальна громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

300 тис.  

Стислий опис проекту: 

Це конкурс культурно-мистецьких проектів, заходів, для реалізації 

яких передбачається надання фінансової підтримки (фінансування) з 

бюджету міста Рівного  

 

Кількісні та якісні 
показники 
результативності 
проекту: 

 створення в місті Рівному середовища, де можуть 

реалізовуватися актуальні культурно-мистецькі проекти; 

 актуалізація творчого потенціалу громадських організацій, 

громадських ініціатив, окремих громадян; 

 виявлення нових креативних ідей; 

 збір заявок, їх обробка, вибір 10 найкращих проектів; 

 фінансова підтримка обраних проектів; 

 реалізація проектів; 

 можливість залучення потенційних інвесторів для реалізації 

культурно-мистецьких ідей; 

 підвищення іміджу міста. 

Ключові заходи проекту: 

Проект передбачає: 

- заходи з реалізації культурно-мистецьких проектів, їх 

інноваційність, унікальність, значення проектів для громади міста; 

- заходи, спрямовані на підтримку традиційної культури, в тому 

числі нематеріальної культурної спадщини (різноманітні фестивалі, 

майстер-класи народних ремесел, тощо); 

- проведення заходів з підтримки творчо обдарованих дітей та 

молоді, підтримки аматорського мистецтва; 

- забезпечення розвитку української культури та застосування 

української мови у всіх сферах суспільного життя; 

- заходи, спрямовані на підтримку професійних мистецтв: музика, 

театр, хореографія, візуальне мистецтво, тощо.  
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

Міський бюджет  1000 1000 2000 



Державний бюджет     
Міжнародна допомога     
Інші джерела     

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління культури і туризму виконавчого комітету 
Рівненської міської ради. 
Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій 
виконавчого комітету Рівненської міської ради. 

Інше:  

 


