ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РІВНОГО НА ПЕРІОД ДО
2040 РОКУ
Робота над розробкою Стратегії розвитку Рівного розпочалася у 2010 році.
В рамках Програми транскордонного співробітництва «Польща-БілорусьУкраїна - 2007 - 2013» виконавчим комітетом Рівненської міської ради реалізовано
проєкт «Розвиток малого та середнього підприємництва міст Рівного та Любліна».
В процесі роботи над проєктом, за фінансової підтримки Європейського союзу,
в 2013 - 2016 роках був проведений стратегічний аналіз для з’ясування основних
напрямків розвитку Рівного, зокрема таких, як: місто для життя, місто для туризму,
місто для ведення бізнесу та інвестування і місто, як місце походження продукту. За
результатами аналізу була визначена стратегія, спрямована на підвищення
інвестиційного іміджу Рівного, покращення туристичної привабливості міста та
позиціювання Рівного, як європейського, комфортного, зеленого міста, яке завдяки
збалансованому підходу до розвитку інфраструктури, бізнес-середовища, ключових
компетенцій та соціальних ініціатив ставить за мету досягти лідерських позицій в
західному регіоні.
У квітні 2017 року виконавчим комітетом Рівненської міської ради було здійснено
підготовку та подачу аплікаційної форми до Асоціації міст України в рамках проєкту
USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)
для участі у річному циклі навчання з розробки стратегій. За результатами оцінки
заявок, місто Рівне було відібране для участі у проєкті. У тому ж році проведено ряд
важливих заходів: сформовані фокус - групи за сферами діяльності, здійснено
презентацію напрацювань SWOT - аналізу координаторами та лідерами фокус - груп
з розробки Стратегії розвитку міста Рівне.
Також, за участі депутатів Рівненської міської ради, керівників профільних
управлінь виконавчого комітету міської ради, представників громадських об’єднань
проведено ряд зустрічей фокус - груп, громадськості із запрошеними експертами з
регіонального розвитку, бізнес-моделювання та розробки бізнес - стратегій, такими як
Кшиштоф Лонтка, директор Управління неінвестиційних проектів Адміністрації міста
Люблін, Володимир Воробей, засновник та директор агенції економічного розвитку
PPV Knowledge Networks, учасник Несторівської групи, член наглядової ради Теплого
Міста, Андрій Садовий, мер Львова, Юліан Чаплінський, головний архітектор Львова,
Павло Шеремета, президент Київської школи економіки.
У мережі «Фейсбук» створено відкриту групу «Розробка стратегії розвитку міста
Рівного», яка стала майданчиком для анонсів, релізів та спілкування усіх зацікавлених
у розвитку міста Рівного.
У 2018 році, у партнерстві з ГО «Агенція сталого розвитку міста», яка виступила
фасилітатором зустрічей, організовано ряд заходів, зокрема:
18 січня, доктор економічних наук, директор відділу із стратегії та обслуговування
інвесторів мерії Любліна Маріуш Саган, а також директор Управління неінвестиційних
проєктів Адміністрації міста Люблін Кшиштоф Лонтка поділилися досвідом написання
та впровадження стратегії розвитку міста Люблін.
9 лютого, за участі депутатів Рівненської міської ради, керівників профільних
управлінь виконавчого комітету міської ради, представників громадських об’єднань
проведено першу стратегічну сесію з розробки Візії та Місії міста Рівного. Спікером
виступив експерт з регіонального розвитку, бізнес-моделювання та розробки бізнесстратегій, засновник та виконавчий директор агенції економічного розвитку PPV
Knowledge Networks Володимир Воробей, а 21 березня відбулася друга стратегічна
сесія у форматі Workshop «Пошук Візії та Місії Рівного. Моє місто, моє майбутнє».
26 березня, відбулася зустріч з експертом з питань місцевого та регіонального
розвитку, головою правління ГО «Агенція «Спільні Зусилля», засновником та

керівником «Школи мерів» Русланом Роховим. Тема зустрічі: «Стратегія сучасного
міста».
11 травня, за участі депутатів Рівненської міської ради, керівників профільних
управлінь виконавчого комітету міської ради, під модерацією директора Управління
неінвестиційних проектів Адміністрації міста Люблін Кшиштофа Лонтки, відбулася
зустріч представників бізнесу та громадськості. Сформульовано місію, стратегічні цілі
та бачення міста.
20 вересня, проведено зустріч з Валерієм Пекарем, викладачем КиєвоМогилянської (kmbs) та Львівської (LvBS) бізнес-шкіл. Тема зустрічі: «Світ у 2030: нове
мислення, нова економіка, нові кордони».

2 жовтня, відбулася зустріч з експертом з довготермінових стратегій Євгеном
Глібовицьким. Тема зустрічі: «Виклики стратегії Рівного в контексті стратегічного
бачення».

11 жовтня, за участі міського голови Рівного Хомка В.Є., секретаря Рівненської
міської ради Паладійчука С.Б., заступників Рівненського міського голови Германа В.І.,
Васильчука С.М., Кульчинської Г.Г., членів виконавчого комітету Рівненської міської
ради, депутатів міської ради, керівників профільних управлінь, представників
громадських об’єднань проведено «Форум майбутнього. Рівне 2030» під час якого
експерти з регіонального розвитку Олександр Кобзарєв (Інститут міста), Анатолій

Амелін (Український інститут майбутнього), Кшиштоф Лонтка (Адміністрація міста
Люблін) поділилися думками та досвідом щодо важливості стратегічного планування
та підвищення конкурентоспроможності міста.

18 грудня, проведено зустріч з співкоординатором ГО «Рада з урбаністики
Києва», координатором ГО «Платформа розвитку міст» Григорієм Мельничуком, під
час якої відбулася презентація аналітичного звіту «Міста 2030. Модернізуйся або
вимирай».
Розпорядженням міського голови від 19.12.2018 №1191-р «Про
затвердження плану заходів з підготовки Стратегії розвитку Рівного на період
до 2030 року» затверджено план заходів з підготовки Стратегії.
У 2019 році також було проведено ряд важливих заходів, а саме:
17 січня, за участі депутатів Рівненської міської ради, керівників профільних
управлінь виконавчого комітету міської ради, під модерацією експерта регіонального
розвитку Василя Кашевського, за участі громадськості та представників бізнесу,
проведено робочу зустріч з розробки Стратегії розвитку Рівного до 2030 року щодо
актуалізації SWOT - аналізу міста Рівне.
7 лютого, відбулася зустріч - діалог з почесним сенатором Українського
католицького університету Ярославом Рущишиним «Місто довіри win-win».
17 травня, управлінням з питань стратегічного розвитку та інвестицій проведено
інформаційний день на тему: «Стратегія розвитку Рівного на період до 2030 року».
10 червня, за участі директора Управління неінвестиційних проектів Адміністрації
міста Люблін Кшиштофа Лонтки відбувся експрес-тренінг «Підготовка проектів
місцевого та регіонального розвитку».

25 серпня, на День міста Рівне, відбувся Фестиваль містотворення «Майстерня
міста». На відкритому майданчику здійснено презентацію для громадськості
напрацювань в рамках розробки Стратегії.
Управлінням з питань стратегічного розвитку та інвестицій проведено збір ідей
проєктів на період 2019 - 2021 рр. до Стратегії розвитку міста Рівного на період до 2030
року. З метою якісної підготовки проєктних ідей, експертом регіонального розвитку
Василем Кашевським, надано роз’яснення до технічних вимог подачі концепцій
проєктів. Від громадськості та виконавчих органів Рівненської міської ради отримано
84 ідеї проєктів.
13 вересня 2019 року під головуванням секретаря Рівненської міської ради
Паладійчука С. Б. відбулося засідання групи експертів, затвердженої розпорядженням
міського голови від 28.08.2019 №825-р «Про затвердження складу групи експертів по
відбору ідей проектів на період 2019 - 2021 років».

Під час засідання опрацьовано проєкти, отримані від виконавчих органів
Рівненської міської ради та громадськості.

12 листопада 2019 року під модерацією секретаря Рівненської міської ради
Паладійчука С. Б. відбулася друга робоча зустріч групи експертів з відбору ідей
проєктів на період 2019 - 2021 рр.

Під час засідання опрацьовано понад 60 ідей проєктів, поданих виконавчими
органами Рівненської міської ради та громадськістю.

