
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту економічного розвитку і торгівлі
Рівненської облдержадміністрації

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 2700000
(код

Департамент економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

02741545

Програмноїкласифікаціївидатків 
та кредитування місцевого

бюджету)

"*710000 Департамент економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної державної адміністрації 02741545
(код 

Програмноїкласифікаціївидатків 
та кредитування місцевого 

бюджету)

3. 2717693

(найменування відповідального виконавця)

7693 0490

(код за ЄДРПОУ)

Інші заходи пов’язані з 17100000000

(код Програмноїкласифікації 
видатків та кредитування 
обласногобюджету)

(код Типовоїпрограмної 
класифікаціївидатків
та кредитуваннямісцевого
бюджету)

(код Функціональної
класифікаціївидатків
та кредитування бюджету)

економічноюдіяльністю
(найменуваннябюджетної 
програмизгідно з Типовою 
програмоюкласифікацією 
видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 820000,0 гривень, у тому числі із загального фонду - 820000,0 гривень та 
спеціального фонду - 0,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України», «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування». «Про захист іноземних інвестицій на Україні», «Про 
зовнішньоекономічну діяльність», враховуючи завдання і пріоритети Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року, схваленої 



розпорядженням голови облдержадміністрації від 28.11.2014 № 612. затвердженої рішенням обласної ради від 18.12.2014 № 1374, та плану на
2018 - 2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року, схваленого розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 01.12.2017 № 712, затвердженого рішенням обласної ради від 16.03.2018 № 858, розпорядження голови 
облдержадміністрації від 23.11.2018 № 845 «Про програму розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2019 - 2020 роки», 
рішення обласної ради від 15.03.2019 № 1284 «Про програму розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на
2019 - 2020 роки», рішення обласної ради від 11.03.2016 № 121 «Про щорічний обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад», 
рішення обласної ради від 29.11.2019 № 1519 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 11.03.2016 № 121 «Про щорічний обласний 
конкурс проектів розвитку територіальних громад», Програма економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2020 рік, рішення 
обласної ради від 15.12.2019 № 1592 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2020 рік», рішення обласної ради від 05.06.2020 № 1693 
«Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2020 рік», рішення обласної ради від 15.12.2020 № 15 «Про внесення змін до 
обласного бюджету Рівненської області на 2020 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п Ціль державної політики
1 Підвищення конкурентоспроможності економіки країни, її окремих галузей і підприємств, відновлення інвестиційного 

потенціалу та розвиток внутрішніх інвестиційних можливостей країни

Забезпечення сталого розвитку територіальних громад та їх об’єднань із застосуванням сучасних технологій, інноваційних 
підходів та оптимізації методів управлінської діяльності

7.Мета  бюджетної програми:
Забезпечення систематизації та координації дій органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання, причетних установ, спрямованих на 
активізацію інвестиційної діяльності у області та стимулювання залучення інвестицій.
Створення в області сприятливого середовища для сталого соціально-економічного розвитку на місцевому рівні шляхом самоорганізації та 
соціальної активізації громад, розроблення та впровадження громадських ініціатив у всіх районах і містах області та одержання для них 
додаткового фінансування через механізм грантової підтримки для подальшого розвитку місцевого самоврядування.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання
1 Створення позитивного інвестиційного іміджу регіону та його популяризація серед потенційних інвесторів
2 Створення сприятливих умов для ведення бізнесу та інвестування капіталу в економіку Рівненської області суб’єктами 

господарювання всіх форм власності
3 Підтримка і моніторинг інвестиційної діяльності та залучення додаткових стимулів залучення інвестицій для вирішення проблем 

соціально-економічного розвитку регіону
4 Зростання загального обсягу внутрішніх та іноземних інвестицій в економіку Рівненської області
5 Налагодження нових ділових контактів з потенційними інвесторами



6 Впровадження різних форм співпраці місцевих органів влади та інвесторів, зацікавлених у реалізації пріоритетних інвестиційних 
проектів

7 Сприяння у залученні інвестицій, спрямованих на модернізацію виробничих потужностей господарського комплексу області
8 Адміністративно-кадрове забезпечення регулювання інвестиційних процесів в області
9 Підтримка реалізації пріоритетних проектів
10 Забезпечення сталого розвитку територіальних громад Рівненської області та їх об’єднань із застосуванням сучасних технологій, 

інноваційних підходів та оптимізації методів управлінської діяльності
11 Забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів розвитку територіальних громад Рівненської області
12. Розвиток співпраці органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємницької діяльності та громадських організацій

9. Напрями використання бюджетних коштів:
__ ________________________________________________________ т________________ т________________ ,_______________ т_______(грн)

№ 
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний 

фонд
Спеціальний 

фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6

1
Проведення аналізу та відбору земельних ділянок, 
придатних для створення мережі спеціалізованих 
індустріальних парків і розроблення їх концептуальних 
дизайнів

30000,0 30000,0

2 Сприяння діяльності Агенції регіонального розвитку 
Рівненської області 269900,0 269900,00

3
Послуги з організації та проведення ділових зустрічей, 
семінарів, круглих столів за участю представників ділових 
кіл зарубіжних країн

20000,0 20000,0

4

Розроблення та реалізація інвестиційних програм та 
проектів регіонального розвитку, які відповідають 
пріоритетам Стратегії розвитку Рівненської області на 
період до 2020 року та середньостроковим планам із 
реалізації зазначеної Стратегії, в тому числі тих, що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад, коштів обласного та 
місцевих бюджетів області, коштів міжнародної технічної 
допомоги, інших джерел фінансування, не заборонених 
законом

100000,0 100000,0

5 Розроблення, оновлення, виготовлення та поширення 140100,0 140100,0



10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

якісних інформаційно-презентаційних матеріалів про 
виробничий, ресурсний, людський, транзитний, 
інфраструктурний, туристичний потенціал області, 
перспективи розвитку області, потребу у відповідних 
інвестиціях (інвестиційних паспортів, каталогів проектів та 
земельних ділянок, буклетів, дисків, відеофільмів. 
сувенірної продукції)

6
Послуги з підтримки, постійного оновлення та просування 
спеціалізованого сайту з питань інвестиційної діяльності - 
www.investinrivne.org

25000,0 25000,0

7

Участь та представлення інвестиційного потенціалу області 
на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, 
семінарах, круглих столах в Україні і за кордоном та інших 
заходах міжнародного характеру

90000,0 90000,0

8

Підготовка та проведення семінарів-тренінгів (включаючи 
виїзні) з питань інвестиційної діяльності для працівників 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування та фахівців, відповідальних за розвиток 
інвестиційних процесів у регіоні

50000,0 50000,0

9

Організація та проведення щорічного обласного конкурсу 
проектів розвитку територіальних громад (в тому числі 
виконання повноважень Виконавчого Адміністратора 
щорічного обласного конкурсу проектів розвитку 
територіальних громад)

95000,0 95000,0

Усього 820000,0 820000,0

(грн)

Найменування місцевих / регіональних програм Загальний 
фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Програма розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2019 - 
2020 роки

725000,0 725000,0

Програма економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2020 
рік (проведення щорічного обласного конкурсу проектів розвитку

95000,0 - 95000,0

http://www.investinrivne.org


територіальних громад)
Усього 820000,0 - 820000,0

1. Результативні показники бюджетної програми
№ 
з/п Назва показника Одиниц 

я виміру
Джерело 

інформації
Загальний 

фонд
Спеціальний 

фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Завдання 1

Проведення аналізу та відбору земельних ділянок, придатних 
для створення мережі спеціалізованих індустріальних парків і 
розроблення їх концептуальних дизайнів

1. Затрат
1.1. Обсяг видатків на проведення заходу грн. звіт 30000,0 30000,0
2. Продукту

2.1. Кількість відібраних земельних ділянок, придатних для 
створення мережі спеціалізованих індустріальних парків

од. звіт 1 1

3. Ефективності

3.1. Вартість розробленіїяодного концептуального 
дизайнуспеціалізованих індустріальних парків

грн. звіт 30000,0 30000.0

4. Якості
4.1. Відсоток виконання завдання % звіт 100

Завдання 2
Сприяння діяльності Агенції регіонального розвитку 
Рівненської області, залучення Агенції для реалізації цілей та 
завдань Стратегії розвитку Рівненської області на період до 
2020 року

1. Затрат
1.1. Обсяг видатків на проведення заходів грн. звіт 269900,0 269900,0
2. Продукту

2.1. Кількість підготовлених інформаційно-презентаційних 
матеріалів

од. звіт 15 15

3. Ефективності
3.1. Вартість проведення одного заходу грн. звіт 17993,33 17993,33
4. Якості

4.1. Відсоток виконання завдання % звіт 100 100

1.



1.1. грн. звіт 20000,0 20000,0
2.

2.1. од. звіт 75 75
3.

3.1. грн. звіт 266,7 266,7
4.

4.1. % звіт 100 100
Завдання 3

Організація та проведення ділових зустрічей, семінарів, 
круглих столів за участю представників ділових кіл 
зарубіжних країн

1. Затрат
1.1. Обсяг видатків на проведення заходів грн. звіт 20000,0 20000,0
2. Продукту

2.1. Кількість проведених заходів од. звіт 4 4
3. Ефективності

3.1. Видатки на організацію за проведення одного заходу грн. звіт 5000,0 5000,0
4. Якості

4.1. Відсоток виконання завдання % звіт 100 100
Завдання 4

Розроблення та реалізація інвестиційних програм та проектів 
регіонального розвитку, які відповідають пріоритетам 
Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року 
та середньостроковим планам із реалізації зазначеної 
Стратегії, в тому числі тих, що можуть реалізовуватися за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єднаних територіальних 
громад, коштів обласного та місцевих бюджетів області, 
коштів міжнародної технічної допомоги, інших джерел 
фінансування, не заборонених законом

1. Затрат
1.1. Обсяг видатків на проведення заходів грн. звіт 100000,0 100000,0
2. Продукту

2.1. Кількість розроблених проектних пропозицій од. звіт 6 6
3. Ефективності

3.1. Вартість розроблення 1 проектної пропозиції грн. звіт 16666,66 16666,66
4. Якості



4.1. Відсоток виконання завдання % звіт 100 100
Завдання 5

Розроблення, оновлення, виготовлення та поширення якісних 
інформаційно-презентаційних матеріалів про виробничий, 
ресурсний, людський, транзитний, інфраструктурний. 
туристичний потенціал області, перспективи розвитку 
області, потребу у відповідних інвестиціях (інвестиційних 
паспортів, каталогів проектів та земельних ділянок, буклетів, 
дисків, відеофільмів, сувенірної продукції), в т.ч. розробка, 
коригування та оновлення «Концепції Індустріального парку 
Рівненської області»

1. Затрат
1.1. Обсяг видатків на проведення заходу грн. звіт 140100,0 140100,0
2. Продукту

2.1.
Кількість розроблених інформаційно-презентаційних 
матеріалів (інвестиційних паспортів, каталогів проектів та 
земельних ділянок, буклетів, дисків, відеофільмів, сувенірної 
продукції)

ОД. звіт 2000 2000

3. Ефективності

3.1. Вартість розроблення одиниці інформаційно-презентаційних 
матеріалів

грн. звіт 70,05 70,05

4. Якості
4.1. Відсоток виконання завдання % звіт 100 100

Завдання 6
Підтримка, постійне оновлення та просування 
спеціалізованого сайту з питані, інвестиційної діяльності - 
www.investinrivne.org

1. Затрат
1.1. Обсяг видатків на проведення заходу грн. звіт 25 000,0 25 000,0
2. Продукту

2.1. Кількість сайтів, що потребують постійного оновлення % звіт 1 1
3. Ефективності

3.1. Видатки на регулярне розміщення новин, статей, оновлення 
іншої інформації тематичних розділів сайту.

грн. звіт 25 000,0 25 000,0

4. Якості
4.1. Відсоток виконання завдання % звіт 100 100

Завдання 7
Участь та представлення інвестиційного потенціалу області
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на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, 
семінарах, круглих столах в Україні і за кордоном та інших 
заходах міжнародного характеру

1. Затрат
1.1. Обсяг видатків на проведення заходу грн. звіт 90000,0 90000,0
2. Продукту

2.1.
Кількість інвестиційних форумів, виставок, конференцій, 

семінарів, круглих столів, на яких представлено 
інвестиційний потенціал області

од. звіт 7 7

3. Ефективності
3.1. Витрати на проведення 1 заходу грн. звіт 12857,14 12857,14
4. Якості

4.1. Відс оток виконання завдання %Д. звіт 100 100
Завдання 8
Підготовка та проведення семінарів крекінгів (включаючи 
виїзні) з питань інвестиційної діяльності для працівників 
місцевих орі анів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування та фахівців, відповідальних за розвиток 
інвестиційних процесів у регіоні

1. Затрат
1.1. Обсяг видатків на проведення заходів грн. звіт 50000,0 50000,0
2. Продукту

2.1. Кількість проведених семінарів-тренінгів од. звіт 2 2
3. Ефективності

3.1. Витрати на проведення 1 заходу грн. звіт 25000,0 25000,0
4. Якості

4.1. Відсоток виконання завдання %д. звіт 100 100

Завдання 9
Проведення щорічного обласного конкурсу проектів 
розвитку територіальних громад

1. затрат
1.1. Обсяг фінансової підтримки на виконання повноважень 

Виконавчого Адміністратора Конкурсу грн. рішення 
Конкурсної ради 95000,0 95000,0

2. продукту
2.1. Методично-методологічна та організаційна допомога 

громадам при підготовці та реалізації конкурсних проектів 
(кількість проведених семінарів, наданих консультацій)

од.
звіт 

Виконавчого 
Адміністратора

75 75



Конкурсу
3. ефективності
3.1. Середній розмір витрат на методично-методологічну та 

організаційну допомогу на одного учасника Конкурсу 
(проект)

грн. розрахунок 1266,67 1266,67

4. якості
4.1. Темп зростання поданих заявок на участь у Конкурсі у 

порівнянні з минулим роком % розрахунок 113,6 113,6

Директор департамент)' економічного розвитку і 
торгівлі Рівненської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора департаменту - начальник 
управління доходів та фінансів галузей 
виробничої сфери департаменту фінансів 
Рівненської облдержадміністрації

(дата погодження)

(підпис) Костянтин МОКЛЯК 
(ініціали та прізвище)

Ліліана СЛІГОЦЬКА 
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