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1. ФІНАНСОВА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1.1. Бюджет. За результатами 2016 року загальний обсяг доходної
частини бюджету міста Рівного складе близько 1 мільярда 888 мільйонів
гривень.

Рис. 1.1. Структура доходів бюджету м. Рівного у 2016 році
Очікуваний обсяг надходжень – 1887,9 мільйонів гривень.
З них: доходи загального фонду – 1 мільярд 815,2 мільйонів гривень,
в тому числі власні доходи – 853,2 мільйонів гривень та субвенції з
державного бюджету – 962 мільйона гривень, доходи спеціального
фонду – 72,7 мільйонів гривень
У 2016 році понад показники, затверджені бюджетом, плануються
додаткові надходження власних доходів загального фонду в сумі 210,9
мільйонів гривень, з яких 195,8 мільйонів гривень, надійшло станом на 1
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грудня цього року, а близько 15,1 мільйонів гривень, очікується отримати
в грудні.
З фактично отриманого перевиконання доходів загального фонду
додатково протягом року спрямовано на видатки 143,2 мільйонів гривень
Найсуттєвішими джерелами доходної частини бюджету у звітному
році є податок та збір на доходи фізичних осіб (надходження складуть
близько 481,3 мільйонів гривень), акцизний податок з реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (118,1
мільйонів гривень), єдиний податок (113,6 мільйонів гривень), плата за
землю (84,6 мільйонів гривень), надходження від оренди майна
комунальної власності (18,6 мільйонів гривень).

Рис. 1.2. Структура власних доходів загального фонду бюджету у
2016 році Очікуваний обсяг надходжень – 853,2 мільйона гривень.
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В порівнянні з 2015 роком очікуваний ріст обсягу власних доходів
загального фонду бюджету міста складе 144,4% (або більше на 262,3
мільйонів гривень)

Рис. 1.3. Динаміка росту власних доходів загального фонду
бюджету міста Рівного (млн. грн.)
Видатки на 2016 бюджетний рік заплановані в обсязі 1 мільярд 909,3
мільйона гривень.
У видатках загального фонду незахищені статті складають 171,5
мільйонів гривень або 10,9% , захищені статті – 1 мільярд 400,5 мільйонів
гривень, або 89,1% до загального обсягу видатків бюджету.
Зокрема:
 реверсна дотація – 23,2 мільйонів гривень ( 1,7% в складі
захищених статей видатків).
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Розподіл видатків загального та спеціального фондів бюджету, які
становлять 1 мільярдів 909,3 мільйона гривень за галузями:
 освіта - 483,5 мільйонів гривень (25,3 %)
 охорона здоров`я – 237,3 мільйонів гривень (12,4 %)
 соціальний захист – 634,9 мільйонів гривень ( 33,3 %)
 культура – 54,2 мільйонів гривень ( 2,8%)
 фізична культура – 26,9 мільйонів гривень (1,4 %)
 житлово-комунальне господарство – 204,6 мільйонів гривень
( 10,7%)
 транспорт - 27,8 мільйонів гривень ( 1,5%)
 будівництво – 56,9 мільйонів гривень ( 3,0%)
 реверсна дотація – 23,2 мільйонів гривень (1,2%)
 природоохоронні заходи – 9,2 мільйонів гривень (0,5%)
 інші галузі – 150,8 мільйонів гривень (7,9 %)
1.2. Економіка Провідною галуззю в економіці міста залишається
промисловість. За даними Головного управління статистики в Рівненській
області, промисловими підприємствами міста за січень-жовтень 2016
року реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 7 441,4 млн. грн., що
на 10,8% більше, ніж за січень-жовтень 2015 року та складає 31,8% від
показника в цілому по області.
Більшу частину цього обсягу (62%) складає продукція добувної та
переробної промисловості, в тому числі: виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції (31%), машинобудування, крім ремонту і монтажу
машин і устаткування (7%), виробництво харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів (10%). Галузь постачання електроенергії, газу, пари
та кондиційованого повітря в загальних обсягах реалізованої продукції
складає 36,4%.
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Наростили обсяги реалізації промислової продукції підприємства з
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування (113%
до відповідного періоду минулого року); текстильного виробництва,
виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (137%);
виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (129%);
підприємства з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції (126%); виробництва виробів з
деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (117%), а
також

підприємства

з

постачання

електроенергії,

газу,

пари

та

кондиційованого повітря (160%).
Спад обсягів реалізації промислової продукції відбувся у галузях з
виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (79%); металургійного
виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і
устаткування (67%).
В

результаті

проведеної

системної

організаційної

роботи,

бюджетною сферою міста забезпечено дотримання лімітної дисципліни
споживання енергоносіїв. Так, за підсумками 10 місяців 2016 року, в
порівнянні з доведеними лімітами, менше спожито електроенергії на 477
тис. кВт/год. або на 7%, теплової енергії на 8,1 тис.Гкал або на 23%,
природного газу на 50 тис.м.куб. або на 22% та води на 38 тис. м.куб. або
на 15%. Заощаджено близько 15 млн. грн. бюджетних коштів. В рамках
виконання зобов’язань, які місто взяло на себе приєднавшись до
Загальноєвропейської ініціативи «Угода Мерів», щодо скорочення до
2020 року на власній території викидів СО2 не менш ніж на 20%,
затверджено у новій редакції План Дій Сталого Енергетичного розвитку
міста Рівного до 2020 року (Рішення Рівненської міської ради від
21.04.2016 №780. У План дій включено 57 заходів та проектів на загальну
суму 1748,2 млн. грн. у цінах 2015 року, реалізація яких у повному обсязі
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дозволить скоротити викиди СО2 на 107,3тис. т/рік, що становитиме
20,1%

від

базового

2010

року).

Також,

в

рамках

виконання

вищезазначеної Загальноєвропейської ініціативи, з 21 по 24 вересня
2016 року в місті вдруге проводились Дні Сталої Енергії.
В рамках впровадження «Муніципальної програми сталого розвитку
м.

Рівного

на

співфінансуються

2013–

2017

проекти

роки»

(далі

капітального

–

Програма,

ремонту

від

МПСР)

об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), житлово – будівельних
кооперативів (ЖБК) та громадських організацій (ГО) при навчальних
закладах освіти.
У 2016 році впроваджується 83 проекти від об’єднань громад,
загальною вартістю – 34 мільйони 248 тисячі гривень, з наступним
розподілом витрат:


муніципалітет – майже 24 мільйони гривень;



громада – трохи більше 10 мільйонів гривень.

Станом на 01.12.2016 із затверджених 83 проектів: 49 - завершені, з
них профінансовані в повному обсязі - 45 проектів, 21 проект знаходиться
на стадії завершення, 7 – продовжують роботи, 2 – розпочали роботи й
за 1 проектом – їх призупинили, 2 об’єднання використали свій внесок і 1
проект знаходиться на стадії перевідбору виконавців (ЗОШ №9).
Громади житлових об’єднань проводять наступні види робіт: 33
проекти - утеплення будинків, 14 – ремонт інженерних мереж, 6 –
встановлення лічильників та регуляторів тепла, 1 проект - ремонт
електромереж, 9 проектів – ремонт покрівлі, 5 – ремонт під’їздів із
заміною вікон, 3 проекти – підсилення конструктивної здатності будинку,
1 проект – встановлення сонячних колекторів, 1 – з облаштування
прибудинкової території, 6 проектів - ремонт ліфтів і 4 проекти –
ініційовані громадськими організаціями, при навчальних закладах міста,
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щодо заміни вікон та дверей. Програма набрала популярності не тільки
серед місцевих громад, але й стала відомою в інших містах України.
Найбільшою статтею видатків міського природоохоронного фонду є
Програма розчищення і впорядкування малих річок та охорони підземних
вод від забруднення, на виконання якої у 2012 – 2016 роках використані
5604,3 тис.грн.
Оскільки однією із найактуальніших екологічних проблем у місті
Рівне є проблема охорони водних об’єктів, дана Програма є своєрідними
інструментом для вирішення цих питань.

Так, заходи Програми

спрямовані на покращення санітарно-екологічного стану водних об’єктів,
водоохоронних зон і прибережних смуг, ліквідацію потенційних джерел
забруднення річки Устя стічними водами, захист від підтоплення міських
територій, зведення до мінімально можливого рівня несанкціонованих
скидів неочищених стічних зливових та каналізаційних стоків.
Зокрема, розпочинаючи з 2012 року за кошти міського фонду
охорони навколишнього природного середовища на вулицях міста
побудовано більше 4500 м.п. каналізаційних мереж.
Уже проведені каналізаційні мережі на 20 вулицях, а саме: Дарвіна,
Вітебській, Єсеніна, Кропивницького, Дачній, Свєшнікова, Трипільська,
Зеленій, Досвітній, Вербицького, Пирогова, Дорошенка, Приозерній, у
провулку Вінницькому, а також до будинків № 62-А по вул. Курчатова, №
4, по проспекту Миру, № 418 по вул. Соборній, № 34 по вул. Набережній.
1.3. Інвестиції. Виконавчий комітет Рівненської міської ради отримав
дозвіл на участь у спільному з Європейським інвестиційним банком
проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»,
загальна вартість якого становить 400 млн. євро. Ініціативу було
підтримано депутатським корпусом міської ради під час чергового
сесійного засідання, яке відбулось 16 червня 2016 року.
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Відповідно до прийнятого рішення, Управління з питань стратегічного
розвитку та інвестицій уповноважене направляти необхідні документи
для участі у проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури
України».
В рамках вищезазначеного проекту в місті Рівне планується
реалізація субпроекту «Впровадження енергозбереження в закладах та
установах, що належать до комунальної власності м. Рівне», вартістю
близько 5,5 млн. євро.
Субпроект передбачає впровадження енергозберігаючих заходів в
загальноосвітніх школах,

спортивних,

музичних

школах,

медичних

установах, дошкільних закладах м. Рівне, з середнім терміном окупності
4-12 років. Енергозберігаючі заходи можуть бути впроваджені в 30-40
комунальних закладах.
Успішна реалізація субпроекту сприятиме зменшенню видатків з
міського бюджету на оплату енергоносіїв бюджетних установ, зниженню
споживання природного газу та електричної енергії,
комунального

майна,

а також створенню

збереженню

комфортних

умов

для

перебування мешканців міста в закладах. Особливо це набуває
актуальності в час, коли ціни на енергоносії постійно зростають.
Налагоджено співпрацю з Європейським інвестиційним банком та
висловлені

наміри

муніципальної

щодо

участі

інфраструктури

в

проекті

України»,

«Програма

сектор:

розвитку

теплопостачання.

Планується реалізація інвестиційного проекту «Модернізація об’єктів
теплопостачання в

західній

частині

м.

Рівне»,

який

передбачає

впровадження комплексу заходів, спрямованих на зниження втрат
теплової енергії в магістральних тепломережах міста, а також зменшення
споживання теплової енергії у будівлях житлового фонду із зменшенням
оплати за комунальні послуги населення.
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Місто Рівне відібрано для участі у Програмі «Енергозбереження»
стосовно залучення кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації
НЕФКО. Отримано погодження від Міністерства фінансів України з метою
погодження залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного
проекту «Впровадження енергозбереження у трьох школах та системи
енергоменеджменту в бюджетних установах м. Рівне» в рамках
вищезазначеної програми.
Впроваджується система управління якістю. Метою впровадження
системи ISO є розробка цілісного ефективного механізму надання якісних
послуг громадянам.
Впровадження системи ISO не лише сприятиме підвищенню рівня
надання послуг мешканцям, а й привертатиме увагу інвесторів, які
прагнуть мати справу із владою найвищих європейських стандартів.
З 13 по 18 червня проведено вступний аудит у виконавчих органах
Рівненської міської ради.
В рамках Програми транскордонного співробітництва «ПольщаБілорусь-Україна - 2007-2013» здійснено реалізацію трьох проектів:
 Проект «Співпраця муніципалітетів Рівного та Любліна як елемент
розвитку транскордонного регіону» загальною вартістю проекту
320788,2 євро.
 Проект «Розвиток малого та середнього підприємництва міст
Рівного та Любліна», загальною вартістю проекту 373730 євро.
 Проект «Інвестиції в культуру. Системні дії в культурних заходах» поданий урядом міста Любліну в партнерстві з урядами міст
Рівного, Тернополя, Івано-Франківська. Загальна вартість проекту
160640 євро.
 В рамках проекту обладнано 2 майстерні Медіалаб (Міський
будинок культури та Рівненський міський плац культури). Для даних
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закладів було придбано музичне, світлове, сценічне обладнання,
електрогенератори,

музичні

інструменти

тощо.

Загалом,

із

майстернями Медіалаб, на суму 113 тисяч 855 євро.
У січні–вересні 2016 року експорт товарів становив 48,7 млн. дол.
США, імпорт – 65,4 млн. дол. США.
Зовнішньоторговельні операції товарами проводилися з партнерами 89
країн світу. Основу товарної структури експорту складали продукція
хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, продукти рослинного
походження,

машини,

обладнання

та

механізми;

електротехнічне

обладнання.
Найвагоміші експортні поставки здійснювалися до Німеччини, Італії,
Польщі, Румунії, Франції, Угорщини.
Основу товарної структури імпорту складали машини, обладнання та
механізми; електротехнічне обладнання, полімерні матеріали, пластмаси
та вироби з них, продукти рослинного походження, мінеральні продукти. У
загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Німеччину,
Польщу, Білорусь.
Станом на 01.10.2016р. обсяг прямих іноземних інвестицій (по
наростаючому підсумку) складає 127,2 млн. дол. США.
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2. БУДІВНИЦИТВО
Протягом звітного періоду управління капітального будівництва
виконавчого комітету Рівненської міської ради виконувало функції
замовника по будівництву та реконструкції об’єктів житлового, соціальнокультурного та комунального призначення у м. Рівному.
За 11 місяців поточного року були завершені та введені в експлуатацію
10 об'єктів у м. Рівному, а саме:
 будівництво

та

облаштування

притулку

для

утримання

безпритульних тварин в м. Рівному, в тому числі проектні роботи
(фото 2.1-2.2);
 будівництво 1-ї черги вулиць, проїздів, магістральних та вуличних
інженерних мереж кварталу малоповерхової житлової забудови в
районі вулиць Макарова-Пржевальського у м. Рівне, 1-ий пусковий
комплекс;
 реконструкція прилеглої території до фонтану в дендрологічному
парку “Ювілейний” у м. Рівному;
 реконструкція
акумулюючого

гідротехнічних
ставка

в

берегозакріплювальних
районі

міжшкільного

споруд

навчально-

виробничого комбінату по вул. Соборній, 269 у м. Рівному;
 будівництво каналізаційної мережі по вул. Шведа в місті Рівному;
 будівництво каналізаційної мережі по провулку Вінницькому у м.
Рівне;
 будівництво 9-ти поверхового житлового будинку та паркінгу в
районі вулиць Буковинської та Гетьмана Виговського в м. Рівному,
третій пусковий комплекс;
 будівництво каналізаційної мережі в районі вулиць Єсеніна у м.
Рівному
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 будівництво каналізаційної мережі на вул. Виговського в місті
Рівному;
 реконструкції ділянки самопливного колектора по вул. ЧернишоваПоповича в м. Рівному.
Протягом звітного періоду управління капітального будівництва
міськвиконкому сприяло здійсненню інвестиційної діяльності в галузі
будівництва, залучались інвестиції на будівництво об'єктів житлового та
комунального призначення.
Так, за цей період інвестори здійснювали фінансування будівництва
наступних об'єктів: кварталу житлової та громадської забудови на
вулицях Костромській та Гагаріна у м. Рівному, І черги (перший пусковий
комплекс) та ІІ черги (Фото 2.3-1 - 2.3-5); паркінгу кварталу житлової
забудови по вулицях Буковинській та Гетьмана Виговського; першої та
другої черги вулиць, проїздів, магістральних та вуличних інженерних
мереж кварталу малоповерхової житлової забудови в районі вулиць
Макарова-Пржевальського

у

електроустановки

приєднанням

ТП

(з

м.

Рівному;
до

електричних
РП-8

та

мереж
РП-23)

та
для

електропостачання багатоквартирного житлового будинку з вбудованоприбудованими приміщеннями на вул. Соборній, 285 у м. Рівному; мереж
електропостачання торгово-житлового комплексу з кафе ПП “Сім'я та дім
2012” в м. Рівне, вул.Дубенська, 7; каналізаційної мережі на розі вулиць
Соборної та Млинівської у м. Рівному; зовнішніх інженерних мереж
кварталу малоповерхової житлової забудови на вул. Данила Галицького
у м. Рівному. А також виготовлення проектно-кошторисної документації
по будівництву каналізаційної мережі на вул. Грунтовій, Калиновій,
Волошковій в м. Рівному та будівництву вулиці МКР “Південний” від вул.
Студентської до вул. Курчатова в м. Рівному.
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За кошти міського бюджету виконувались роботи по будівництву
поліклініки на вул. Драгоманова, 7 у м. Рівному, І черга; автомобільної
дороги на бульварі Б. Хмельницького у м. Рівному; каналізаційної мережі
на вул. Прилужній у м. Рівному. Завершувались роботи по реконструкції
прилеглої території до фонтану в дендрологічному парку “Ювілейний” та
реконструкції

гідротехнічних

берегозакріплювальних

споруд

акумулюючого ставка в районі міжшкільного навчально-виробничого
комбінату по вул. Соборній, 269 у м. Рівне. Завершувались роботи по
будівництву загальноосвітньої школи № 14 на вул. Боженова у м.
Рівному, ІІ черга, перший пусковий комплекс, проведена переговорна
процедура закупівлі додаткових будівельних робіт, зокрема робіт по
будівництву протирадіаційного укриття, яке має використовуватись, як
під час виникнення надзвичайних ситуацій, так і у мирний час – як тир
для кульової стрільби. (Фото 2.4, 2.5)
Також виконувалось коригування робочих проектів по будівництву та
облаштуванню притулку для утримання безпритульних тварин в м.
Рівному (ІІ черга); реконструкції з добудовою навчально-виховного
комплексу "Престиж" на вул. Д. Галицького, 15 у м. Рівному та добудові
незавершеного будівництва приміщення на вул. Драгоманова, 7 в м.
Рівному під управління праці та соціального захисту населення
Рівненського міськвиконкому, по якому проведені відкриті торги на
закупівлю робіт, укладений договір підряду та подані документи на
отримання дозволу на виконання будівельних робіт.
Крім

того

виконувались

роботи

по

виготовленню

проектно-

кошторисної документації по реконструкції стадіону “Авангард” на вул.
Замковій, 34 у м. Рівному; реконструкції вулиці Студентської у м. Рівному;
будівництву збірного колектора дощової каналізації північно-західної
частини м. Рівного; реконструкції зливових очисних споруд в районі вул.
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Євгена Коновальця в м. Рівному; будівництву каналізаційних мереж по
вул. Джона Ріда-Заньковецької, М. Кривоноса, Крейдяній, Можайського,
Полтавській в м. Рівному; здійсненню заходів щодо відновлення і
підтримання сприятливого гідрологічного режиму річки Усті, захисту від
підтоплення і затоплення прилеглих територій, спричинених шкідливою
дією вод на ділянці від вулиці Басівкутської до вулиці Степана Бандери у
м. Рівному; проведенню меліоративних робіт та благоустрою пойми річки
Устя в районі провулку Шпанівський в м. Рівному; будівництву
гідротехнічних споруд на озері в парку Молоді, на річці Устя (біля
стадіону “Авангард”, кафе “La-Riva”) в м. Рівному; відновленню системи
водообміну декоративних озер в районі вулиць Замкової та Драгоманова
шляхом будівництва свердловини на рівні крейдяного горизонту в районі
вул. 24 Серпня в м. Рівному; будівництву водопроводу в районі вул.
Весняна - В'ячеслава Чорновола до водогону Рівне-Квасилів у м.
Рівному; будівництву водопроводу з підключенням до централізованого
водопостачання в мікрорайоні “Тинне” у м. Рівному; будівництву
каналізаційної мережі в районі вулиць Молодіжна-Решетнікова-Спартака
в місті Рівному; будівництву каналізаційної мережі по вул. Медичній в
місті Рівному.
За кошти міського фонду охорони навколишнього природного
середовища виконувались роботи по будівництву каналізаційних мереж
на вулицях Шведа, Прилужній, Виговського та провулку Вінницькому у м.
Рівному;

реконструкції

Чернишова-Поповича

ділянки
в

м.

самопливного

Рівному;

колектора

реконструкції

і

по

вул.

розширенню

приміщень вольєру для левів африканських у Рівненському зоологічному
парку загальнодержавного значення; реконструкції шлюза-регулятора на
мостовому переході в районі вул. Набережної (кафе“Венеція”) в м.
Рівному (Фото 2.5).
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3. ТОРГІВЛЯ
Станом на 01.12.2016 в м. Рівне функціонує:
 1189 магазинів по реалізації продовольчих та непродовольчих
товарів;
 452 заклади ресторанного господарства;
 585 підприємств побутового обслуговування;
 36 автозаправних та газових станцій, в тому числі станція по
наповненню киснем;
 182 тимчасові споруди типу кіосків та павільйонів;
 19 діючих ринків.
Норматив торговельної площі магазинів на 1000 жителів у цілому по
Україні (для міст) - 499 кв.м, фактично по місту Рівне складає - 921 кв.м,
що перевищує норматив на 422 кв.м..
Станом на 01.12.2016 забезпеченість місцями в закладах ресторанного
господарства загальнодоступної мережі по м. Рівне складає 72,8 місця
при нормативі 45 місць на 1000 мешканців.
Протягом січня-грудня 2016 управлінням торгівлі, громадського
харчування

та

побутового

обслуговування

зареєстровано

436

декларацій, в тому числі 109 декларацій на нововідкриті заклади, з них:
 54 об’єкти торгівлі,
 41 заклад ресторанного господарства,
 14 підприємств побутового обслуговування.
Відкрито ряд фірмових та спеціалізованих підприємств галузі:
 ресторан «Ферма» на вул.Кавказькій,2;
 магазин «Малятко» на вул.Кн.Романа,12;
 салон краси «Розкіш і ти» на вул.Гагаріна,26а;
 магазин «Господар» на вул.Біла,18;
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 кафе «Тісто» на Макарова,21;
 магазин «Корона» на вул.Щасливій,8;
 магазин «Світ поздоровлень» на вул.Макарова,38;
 весільний салон «Весільна Галерея» на просп.Миру,6;
 магазин «Молочна лавка» на вул.Вол.Дивізії,1 та
вул.Соборній,316Б;
 магазин музичних інструментів «Про аудіо» на вул.Дубенській,31;
 склад-маркет «Торба» на вул.Єв.Коновальця,1Б;
 магазин «Дочкам та синочкам» на вул.Міцкевича,12;
 магазин «Банк дверей» на вул.Орлова,46;
 кафе «Криївка» на вул.Соборній,108;
 магазин «Марафет» на вул.Пересопницькій,58;
 магазин «Акумулятори» на вул.Соборній,253а;
 магазин «Канцлер» на вул.Соборній,14а;
 магазин «Чистий дім» на вул.Шухевича,12;
 фірмовий магазин «Бісквіт шоколад» на вул.Кн.Острозького,1 та ряд
інших об’єктів.
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4. КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
За 11 місяців 2016 р до загального фонду місцевого бюджету
перераховано коштів:
 від оренди комунального майна - 4 650 000. грн.
 від приватизації — 3 170 654,84 грн.
 від

продажу

земельних

ділянок

призначення — 9 803 203, 98 грн.
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несільськогосподарського

5. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
За 11 місяців 2016 року використано 70 992,8 тис. грн., що становить
77% від запланованої суми на цей період, а саме:
 поточний ремонт доріг та об’єктів благоустрою–17 458,3тис. грн.;
 нанесення дорожньої розмітки – 956,5тис. грн.;
 обслуговування світлофорних об’єктів – 1 631,0 тис. грн.;
 утримання мереж зовнішнього освітлення міста –5 891,4тис. грн.;
 оплата електроенергії зовнішнього освітлення – 3 490,3 тис. грн.;
 санітарна очистка – 41 565,3 тис. грн..
У 2016 р. проведений поточний ремонт на 181 вулиці міста на площі
89.7 т.м2 , на 101 прибудинковій території на площі 21.1 т.м2 та на 42
об'єктах це проїзди і пішохідні доріжки.
За рахунок вказаних коштів заасфальтовано 34,6 тис.м.кв. проїжджої
частини

доріг

та

тротуарів.

Роботи

Басівкутській,

Відінській,

Данила

Енергетиків,

Київській,

Кн.

виконувались

Галицького,

Володимира,

Гоголя,
Курчатова,

на

вулицях
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Серпня,

Мельника,

Набережна, Небесної Сотні, Петра Могили, пр. Миру, 16 Липня,
Дубенській, Соборній, О.Теліги, Вербовій, Білій, Боярка, Міцкевича,
Шевченка та ін. (Фото 5.1-5.6)
Комунальним Рівненським ШЕУ автомобільних доріг було придбано
3 одиниці нової техніки, а саме:
 укладач асфальтобетону (SД 135 С) 1од.
 каток дорожній (ДУ-96) 1 од.
 напівпричеп вантажної платформи ЕХ099981-02 1 од.
Для утримання доріг міста в проїжджому стані в зимовий період за
2015-2016 роки комунальним Рівненським ШЕУ автомобільних доріг
заготовлені протиожеледні посипочні матеріали:
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 пісок – 5,0 тис. м. куб.
 сіль – 1,0 тис. тн.
 відсів – 3 тис. м. куб.
Фактично за 2016 рік на посипку доріг та тротуарів міста використано:
 пісок – 2,837 м. куб.
 сіль – 546,35 тн.
 відсів – 1,286 м. куб.
Виконані роботи по капремонту прибудинкових територій на суму 1,4
млн. грн. в тому числі вул. Ст. Бандери, 48, 50, 52, 20, 22, вул. Польова,
10, вул. Гагаріна, 14. (Фото 5.7-5.13)
Виконані роботи по капітальному ремонту підземного переходу на
перехресті вулиць Богоявленської – Генерала Безручка на суму 658,0
тис. грн. (Фото 5.14-5.19).
В 2016 році виконані роботи по реконструкції перехрестя вулиць
Київської – Грушевського на суму 1070,0 тис. грн.
Виконані роботи по реконструкції скверу на вул. Небесної Сотні на
суму 540,0 тис. грн.
Проведена реконструкція Привокзального майдану на суму 1,0 млн.
грн.
Реконструйовано

мережі

освітлення

по

вул.

Кутузова,

парку

«Ювілейний» на загальну суму 642,0 тис. грн. (Фото 5.20-5.36)
Виконані роботи по будівництву спортивного майданчику в сквері ім.
Богомолова на суму 108,0 тис. грн.
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Табл. 6.2.1.Реконструкції мереж зовнішнього освітлення
№
пп Назва об'єкта (адреса)

Вид робіт

К-сть

Вартість

світильників,

робіт,

шт.

грн.

1

вул. Кутузова

реконструкція

13

74453

2

Парк "Ювілейний"

реконструкція

39

538298

Виконані роботи по капітальному ремонту мереж зовнішнього
освітлення вулиць та дворових територій на 1220,7 тис. грн.
Табл. 6.2.2. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення
№
пп

К-сть
Назва об'єкта (адреса)

Вид робіт світильників,

Вартість
робіт,

шт

грн.

1

вул. Зоффе - Червонія

капремонт

11

51556

2

вул. Кавказька 6

капремонт

12

51349

3

буд. №7-9 на Пр. Миру

капремонт

5

35519

4

вул. Ботанічна

капремонт

43

223607

5

вул. Соборна 440 а-в

капремонт

12

92184

28

147393

6

33525

вул. Шухевича 2-6,
6

Є.Коновальця 3-5
вул. Лермонтова 9,

капремонт
капремонт

7

С.Бандери 9а

8

Пр. Миру 10-12а

капремонт

12

71386

9

Пр. Миру 17 Шевченка 54

капремонт

6

87770

10 вул. Грушевського 1-7

капремонт

9

95966

11 вул. П. Могили

капремонт

21

178231

22

12 вул. Коперника

капремонт

21

152181

Виконаний поточний ремонт освітлювальних мереж на 430,7 тис. грн.
Табл. 6.2.3. Поточні ремонти мереж освітлення
Вартість робіт,

№ пп Адреса
1
2

грн.

буд. №93 по вул. Вербовій

5726

буд. №69В по вул. Степана

12387

Бандери

3

буд. №2 - 4 на вул. Гур'єва

4

буд. №27 на вул. Чорновола 2576

5

буд.№24 на вул. Вербовій

7723

6

буд.№13 по вул. О.Олеся

10598

7

11478

буд.№11, 11А на вул.

20138

Карнаухова

8

буд. №6 на вул. Коновальця

9148

9

буд. №69 на вул. Шкільна

4961

10

буд.№11-13 на вул. Зарічній

10088

11

Парк Просвіти

22704

12

вул. Городня

34898

13

буд.3 на вул. Літня

3858

14

буд.№103 на вул.

19409

Басівкутскій

15

буд.№1-3 на вул. Поштова

16383

16

буд 3 18 на вул. Н.Сотні

2232

17

вул. Приозерна

16888

18

вул. Озерна

21110
23

19
20
21
22

23

24
25
26

буд. №34 на вул. Київська

20924

буд.№1а-б Генерала

25143

Безручка
Бульвар Директорії

56241

буд.№17-19 на вул.

16934

Коновальця
буд.№4 на вул.

2507

Д.Галицького
Буд. №12 на вул.

1370

Коновальця
буд.№40 на вул. Пушкіна

36706

буд.№36 на вул. Кн.

38500

Володимира

6.3 За звітний період 2016 року КАТП 1728 виконані наступні послуги:
 вивезено від усіх груп споживачів – 141,5 тис.куб.м. твердих
побутових відходів та захоронено на сміттєзвалювальному
полігоні - 320,9 тис. куб. м. твердих побутових відходів;
 провело захоронення 33,7 тис. сміття вивезеного з території
міста Рівне.
 на вивезенні змету та сміття з території міста відпрацьовано 13,6
тис. маш./год., вантажниками – 7,8 тис. люд. год. на суму-2088,0
тис. грн.;
 виконані роботи по ручному прибиранню території міста площею
3930,7 тис. кв. м. на суму - 4261,9 тис. грн.
 надано послуг по вивезенню рідких побутових відходів - 4,5 тис.
куб. м. на суму - 272,0 тис. грн.
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 проведено

ремонт

та

фарбування

118

контейнерів

«Євростандарт» ємкістю 1,1 куб. м., 42 контейнерів місткістю
0,75 куб. м. та 9 од. контейнерів для збору великогабаритних
відходів, які встановлені на мікрорайоні «Північний» та для інших
споживачів.
За рахунок коштів міського природоохоронного фонду придбано:
 контейнери для збору твердих побутових відходів металеві,
гарячеоцинковані-50 од., та контейнери для збору ПЕТ-пляшки40 од.-499,5 тис. грн.;
 контейнери для збору великогабаритних відходів - 5 од.-159,8
тис. грн.;
 сміттєвоз ВЛІВ МЕДІУМ на шасі МАЗ-1950,0 тис. грн.;
06 грудня 2016 р. відбувся аукціон по закупівлі сміттєвоза на шасі
МАЗ 5340 Євро 5, який буде поставлений на підприємство до кінця року,
вартість становить 2198,6 тис. грн.
За рахунок коштів бюджету розвитку міста придбано:
 Трактор

ХТЗ-3512

з

плужнощіточним

обладнанням

для

прибирання тротуарів-289,92 тис .грн.;
 біотуалети-10 од. - 85,0 тис. грн.
 контейнери для збору ТПВ, металеві, гарячеоцинковані-48 од 267,8 тис. грн.
 придбані супутникові навігаційні системи GPS - 4 од.-31,4 тис.
грн., які встановлені на автомобілях по вивозу побутових
відходів;
 проведена модернізація бульдозера Б 10 МБ- 195 тис. грн.
 розпочата реконструкція дезбар’єру на сміттєзвалювальному
полігоні;
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 виготовлений проект на будівництво комплексу протипожежного
водопостачання полігону;
 проводиться реконструкція даху адмінбудівлі підприємства 185,0 тис. грн.
Згідно «Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у
м. Рівному на 2012-2016 роки» простерилізовано - 365 од. безпритульних
собак. На функціонування центру стерилізації за 11 місяців ц. р.
витрачено - 456,4 тис. грн. Протягом року у центр стерилізації придбано 2
клітки для транспортування собак - 4,6 тис. грн., захисний комплект для
спеціалістів собаконагляду-2,4 тис. грн., створена секторальна карта для
моніторингу чисельності безпритульних собак у м. Рівне.
В

належному

стані

утримувався

сміттєзвалювальний

полігон,

проведена засипка полігону ґрунтом, на полігон завезено 5,1 тис. куб. м.
ґрунту на суму - 191,2 тис. грн.(кошти місцевого бюджету), облаштована
дорога до карт розвантаження відходів-завезено 1600 тн. будівельних
відходів на суму-50,0 тис. грн.
6.6 ТОВ “Рівнетеплоенерго” експлуатує в м. Рівне 34 котелень, 74
центральних теплових пункти, 48 індивідуальних теплових пункти та
203,29 км теплових мереж у 2-ох трубному вимірі,встановлена потужність
746,587 Гкал/год. (в т.ч. встановлена потужність котельні по вул. Кн.
Володимира,

75-6

-

164,1

Гкал/год,

когенераційної

установки

CATERPILLAR G 3516 на котельні по вул. Макарова, 41 — 1,13 Гкал/год
та твердопаливного котла КВМ(а)-82, що встановлений на котельні по
вул. Курчатова, 54-а — 0,7 Гкал/год, згідно ліцензії АЕ № 179890 від
31.01.2013

р.

На

виробництво

теплової

енергії

на

теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії).
26

Товариство надає послуги з теплопостачання та централізованого
гарячого водопостачання наступним об'єктам:
• житлові будинки — 823 шт., в т.ч.:
місцевих рад — 531 шт.;
ОСББ, ЖБК — 222 шт.;
відомчі (гуртожитки) — 70 шт.
• об'єкти соціальної сфери — 126 шт., в т.ч.
дошкільні заклади — 30 шт.;
школи — 45 шт.;
інші учбові заклади — 24 шт.;
лікарні — 6 шт.;
лікувальні заклади — 21 шт.
Слід підкреслити, що ТОВ «Рівнетеплоенерго» вже здійснило
часткове погашення заборгованості, правонаступником якої стало у
зв’язку з орендою цілісного майнового комплексу, всього на загальну
суму - 41,0 млн. грн., з яких: 2,6 млн. грн. штрафних санкцій та понад 2
млн. грн. виконавчого збору.
Поряд з наведеними обставинами, слід зауважити, що протягом
періоду оренди комунального майна, ТОВ «Рівнетеплоенерго» не
допускало виникнення заборгованості за орендну плату. Так за звітний
період 2016 року Товариство перерахувало орендної плати в сумі 13,4
млн. грн. в тому числі до місцевого бюджету м. Рівне 9,5 млн. грн.
Крім цього, Товариство не допускало і не допускає прострочення
виплати заробітної плати працівникам, кількість яких становить 867
чоловік, а також податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
Так 2016 рік Товариством було сплачено до місцевого бюджету:
 єдиного соціального внеску та ПДФО - в сумі 12 518 473,42
грн.;
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 інших обов’язкових платежів, (податки, збори) - в сумі 1 100
863,39 грн.;
 до Державного бюджету Товариством було сплачено податку
на додану вартість - в сумі 8 364 631,00 грн.
Важливим також є те, що ТОВ «Рівнетеплоенерго» забезпечує
виконання інвестиційної програми, зокрема в частині влаштування
будинкових приладів обліку теплової енергії. Так, станом на 01.12.2016
Товариством забезпечено 94% всіх будинків будинковими приладами
обліку теплової енергії.
Так, у 2016 році на об'єктах теплопостачання Товариства проведено
ряд заходів, а саме:
 Виконана

заміна

водопостачання

теплових

мереж

двотрубному

і

вимірі,

мереж
що

гарячого
експлуатує

Товариство;
 6,3 км труб на труби теплоізольовані пінополіуретаном в
поліетиленовій

оболонці,

що

становить

100

%

від

запланованих довжин, які підлягають заміні.
 Зниження витрат під час транспортування теплової енергії в
магістральних та розподільчих теплових мережах
6.7 Водопостачання та водовідведення.
Підприємство «Рівнеоблводоканал» експлуатує:
 121 артезіанську свердловину;
 7 водопровідних насосних станцій;
 4 станції знезалізнення з фільтрами (споруди очищення питної
води);
 17 резервуарів чистої води загальним об’ємом 107,8 куб.м.
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водопроводів та водогонів розподільчої мережі загальною
довжиною 216,5 км та 433 км відповідно, в т.ч. по м. Рівне 189,3
км та 233,4 км;

 28 каналізаційних насосних станцій;


каналізаційну мережу загальною довжиною 275,0 км, в т.ч.
по м. Рівне 251,3 км;



на підприємстві працює 733 чол.

За 11 місяців 2016 року підприємство здійснило:
 Забір води з підземних джерел 13409,08 тис. м3.
 Реалізовано води 9733,5 тис. м3.
 Відведено та очищено стічних вод 13357,59 тис. м3.


Подано стічних вод на власні очисні споруди м. Рівне 7410,59
тис. м3.

 Подано на очисні споруди ПАТ «Рівнеазот» - 5947,00 тис. м3
В цілому на підприємстві за 11 місяців 2016 року РОВКП ВКГ
«Рівнеоблводоканал» виконано ремонт та заміну 1,8 км водопровідних та
0,45 км каналізаційних мереж.. Встановлено засувок у кількості 31 шт.
Встановлено 29 люків. Ліквідовано 453 пориви на водопровідних
мережах. Встановлено та замінено 143 люки на каналізаційних колодязях
та ліквідовано 1866 засмічень.
 Виконано робіт по поточному та капітальному ремонту на
загальну суму 5155,00 тис. грн.
6.8 Житловий фонд м. Рівного станом на 01.12.2016 налічує 1462
житлових будинків, в тому числі гуртожитків (без врахування будинків
садибного типу приватного сектору), загальною площею 3,47 млн.кв.м, а
саме:
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 1011

будинків

комунальної

власності

(в

тому

числі

20

гуртожитків);
 24 будинки ЖБК;
 407 будинків (в тому числі 6 гуртожитків) ОСББ;
 5 гуртожитків громадських організацій (ГО);
 15 відомчих будинків (в тому числі 7 гуртожитків).
НА СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ В РІВНОМУ ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ПРАЦЮЄ
434 ОСББ. З НИХ В 2016 РОЦІ ЗАРЕЄСТРОВАНО 187 ОБ’ЄДНАНЬ. В
МІСТІ СТВОРЕНО 2 УПРАВЛІНСЬКІ КОМПАНІЇ ТОВ ”РІВНЕ ДІМ
СЕРВІС”, ЯКА МАЄ НА ОБСЛУГОВУВАННІ 8 БУДИНКІВ ТА УК
„ЖИТЛО СЕРВІС РІВНЕ” – 38 БУДИНКІВ.

98,8%

житлового фонду оснащені

централізованим

холодним

водопостачанням, 93,8% – централізованою каналізацією, 93,3% –
централізованим гарячим водопостачанням, 57,3% – централізованим
опаленням.
Експлуатацію житлового фонду Рівненської міської ради здійснюють
5

житлово-комунальних

підприємств

–

«Західне»,

«Галицьке»,

«Покровське», «Сонячне», «Перспективне».
З метою забезпечення безперебійної та безаварійної роботи
ліфтового

господарства

обслуговування

та

житлового

ремонт

ліфтів

фонду

м.

здійснюють

Рівне,
4

технічне

спеціалізованих

підприємства ПрАТ «Рівнеліфт», ТзОВ «АРМ-ЕКО», МПП «Лєда», ПрАТ
«Вертіка ЛТД».
В м. Рівне налічується 285 житлових будинків обладнаних ліфтами, в
яких нараховується 965 пасажирських ліфтів, які зареєстровані в
територіальному управлінні Держгірпромнагляду у Рівненській області.
30

За рахунок коштів капітального ремонту житлового фонду в 2016
році виконано робіт на суму 25,1 млн. грн. в тому числі:
 капітальний ремонт 23 покрівель житлових будинків на суму 14,1
млн. грн., в тому числі: вул. Мазепи, 1, вул. О. Новака, 54, вул. С.
Петлюри, 40, вул. Соборна, 253а, вул. Відінська, 27, вул.
Набережна, 24, вул. Грушевського, 5;
 капремонт стиків великопанельних житлових будинків на суму
439,0 тис. грн., в т.ч. вул. Макарова, 2, вул. 6 Гвардійська, 1, вул.
Вербова, 39;
 проведено капітальний ремонт 62 ліфтів, в яких закінчився
граничний термін експлуатації, виконано експертно-технічне
обстеження ліфтів на суму 4,4 млн. грн.;
 влаштовано

60

дитячих

майданчиків

територіях на суму 3,03 млн. грн.
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на

прибудинкових

6. ТРАНСПОРТ
В 2016 році на 8 тролейбусних та 33 автобусних маршрутах
щоденно працювало 65 тролейбусів та 337 автобусів. Для покращання
обслуговування

населення

електротранспортом

відкрито

три

нові

маршрути, а саме № 4А «Льонокомбінат - Мототрек», № 9А «м-н
«Північний» - Мототрек», через автовокзал та № 11 «вул. Енергетиків –
Торгові центри». (Фото 6.1–6.6)
Щоденно транспорт загального користування надає послуги для 240
тисяч мешканців та гостей міста. Левову частку пасажирів складають
пільгові категорії, яким державою надано право безкоштовного проїзду.
В поточному році на зупинках міського пасажирського транспорту
встановлено 9 навісів з лавками та смітниками. Серйозного прориву в
оновлені виробничого обладнання та транспортних засобів досягнуто
комунальним

підприємством

«Рівнеелектроавтотранс».

За

кошти

міського бюджету придбано 11 одиниць тролейбусів марки «14Тр»
бувших у використанні на суму 6 462 137 гривень. Відновлено технічний
ресурс

контактно-кабельних

мереж

та

проведено

реконструкцію

тролейбусних ліній на суму 200 000 гривень, придбано 2 верстати та
обладнання для мийки тролейбусів на суму 1 300 000 гривень. (Фото 6.76.14) Розроблено проект будівництва контактної мережі по вулицях
Є.Коновальця

та

В.Дивізії

з

будівництвом

тягової

підстанції

і

диспетчерського пункту. Орієнтована вартість об’єктів складає більше 14
млн. гривень.
Приємною подією є виїзд на маршрути міста нового «Дуобуса»
вартість якого складає близько 7, 5 млн. гривень. (Фото 6.15-6.24)
Успішна робота підприємства принесла позитивні результати. В
поточному році КП «Рівнелектроавтотранс» РМР тричі визначалось
кращим підприємством в Україні по другій категорії міст.
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В 2016 році правом пільгового проїзду в розмірі 50% вартості квитка
скористались 2,1 млн. учнів і студентів. Крім того, близько 29 млн.
пасажирів перевезено по посвідченнях на право безкоштовного проїзду.
З міського бюджету частково компенсовано збитки від надання цих пільг
в сумі 26,7 мільйонів гривень.
Крім того, у 2016 році у Рівному було встановлено кілька так званих
„Розумних зупинок” (Фото 6.25-6.33). Вони обладнані за європейськими
стандартами: електронне табло з інформацією про рух громадського
транспорту, безкоштовний wi-fi та роз'єми для підзарядки електронних
пристроїв.
Електронне табло синхронізовано з системою "Дозор", яка в режимі
он-лайн

відслідковує

рух

громадського

транспорту

Рівного.

Всі

тролейбуси та понад три сотні маршрутних таксі міста обладнані GPS трекерами.
На "розумні" зупинки з міської скарбниці не витратили ні
копійки, все це - приватні інвестиції.

До слова, вартість однієї

такої зупинки близько 130 тисяч гривень.
У наступному 2017 році в Рівному планується встановити ще десять
таких зупинок.
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7. ОСВІТА
Станом на 20.12.2016 року у місті

функціонує 35 дошкільних

навчальних закладів комунальної форми власності, 1 ДНЗ – відомчого
підпорядкування та у п’яти НВК – 20 дошкільних груп, де виховується
11718 дітей

(з них 72 дитина, які прибули з Донецької, Луганської

областей та 534 дітей, батьки яких є учасники АТО). В дошкільних
навчальних закладах працює 1055 педагогів. Додатково відкрито
дошкільні групи в НВК № 37, ДНЗ № 28. Проведена робота дала
можливість додатково забезпечити місцями 50 дітей та розвантажити
дошкільні групи на 2%. На 100 місцях виховується 164 дитини.
Вартість утримання однієї дитини в 2015 році в місті становить 10
тисяч 362 грн.
В 2016 році в дошкільні заклади міста за електронними списками
було зараховано 2931 дитина віком від 2-х до 6(7) років.
Значно зросла чисельність дітей у дошкільних закладах в порівнянні
з 2010 роком (2068 дітей):і становить 11718 дітей, що на 150 дітей
більше, порівняно з 2015 роком.
Відсоток охоплення дітей дошкільними навчальними закладами
становить:
 віком від 1 до 6/7 років - 81%; - по області – 56%;
 віком від 3 до 6/7 років - 92%; - при 83,8% по Україні;
 5-річного віку - 98,8%.
Станом на 20.12.2016 року в електронній черзі для влаштування в
дошкільні навчальні заклади зареєстровано 8115 дітей віком від
народження до 6 років.
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У м. Рівне функціонує 38 загальноосвітніх навчальних закладів. В них
навчається 25716 учнів, працює 2234 педагоги. Середня наповнюваність
класів становить 27,6 учнів.
Сформовано 33 класи у 14 закладах, в яких навчається 62 дитини з
інклюзивною формою навчання. У місті функціонує РНЦ «Особлива
дитина», який надає повноцінну корекційно-розвиткову та реабілітаційну
допомогу 146 дітям з особливими освітніми потребами.
У школах міста 1890 учням, з них 1145 учнів, батьки яких в АТО,
надається пільгове безкоштовне харчування, на яке з бюджету виділено
близько 3 млн.грн.
Щорічно у 33 навчальних закладах працюють пришкільні табори, в
яких у цьому році відпочивало 5330 учнів, що на 830 осіб більше, ніж у
минулому році, з бюджету на харчування було виділено 1 млн. 185
тис.грн.
У КП ДСОК «Електронік-Рівне» було оздоровлено 366 дітей
пільгових категорій, з бюджету було виділено 1 млн. 399,8 тис.грн.
Збережено

мережу

позашкільних

навчальних

закладів,

яка

складається з ПДМ та МЦТУМ. У гуртках шкіл міста налічується 7073
учнів, що становить 28 % від загальної кількості дітей, які навчаються.
Усього по місту налічується 337 гуртків у школах міста та 503 гуртки у
ПДМ та МЦТУМ, що охоплює 14 255 учнів (57 % від всієї кількості учнів).
Сформовано 33 класи у 14 закладах, в яких навчається 62 дитини з
інклюзивною формою навчання.
У місті функціонує РНЦ «Особлива дитина», який надає повноцінну
корекційно-розвиткову

та

реабілітаційну

особливими освітніми потребами.
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допомогу

146

дітям

з

8. СПОРТ
Протягом 2016 року в місті Рівному збережено мережу ДЮСШ
Рівненської міської ради (ДЮСШ № 1, 2, 3, 4, 5, ДЮСШ з футболу
«Верес».

Створено

Комунальний

заклад

«Рівненський

міський

спортивно-технічний клуб» Рівненської міської ради.
Забезпечено проведення спортивно-масових заходів з олімпійських
видів спорту. Управлінням протягом року з олімпійських видів проведено
47 спортивно-масових заходів (Чемпіонати міста Рівного з баскетболу
серед чоловічих та серед жіночих команд, волейболу серед чоловічих та
серед жіночих команд, легкої атлетики, боксу, дзюдо, настільного тенісу,
баскетболу 3х3, гімнастики художньої, плавання; в тому ж числі збірні
міські команди взяли участь у чемпіонатах області з олімпійських видів
спорту, а також відкритих змаганнях з баскетболу «Дружба-2016», «Кубок
Рівного з легкої атлетики, пам’яті Заслуженого тренера України Бориса
Чулаєвського», «Кубок Полісся з гандболу» інших змаганнях обласного
та Всеукраїнського рівнів). Забезпечено проведення спортивно - масових
заходів з неолімпійських видів спорту.
Забезпечено

проведення

спортивно-масових

заходів

з

неолімпійських видів спорту. Управлінням протягом 2016 року проведено
10 спортивно-масових заходів (чемпіонати м. Рівного шахів, шашок,
армспорту, футзалу, гирьового спорту, міські спортсмени взяли участь у
чемпіонатах області з неолімпійських видів спорту).
Забезпечено утримання та функціонування Рівненського міського
центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», фахівцями якого
організовано понад 26 заходів з фізичної культури з нагоди державних
свят та пам’ятних дат, заходи серед відпочиваючих в місцях відпочинку
та літніх пришкільних таборах (фестиваль з нагоди Всесвітнього Дня
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здоров’я, Дня фізичної культури і спорту, «Мама, тато, я – спортивна
сім’я», «Сімейні перегони», «Спорт для всіх в парках і скверах»). Спільно
зі

спортивним

клубом

Rivne

Running

Club

проведено

нічний

легкоатлетичний пробіг в міському парку культури і відпочинку ім.
Шевченка, легкоатлетичні пробіги з нагоди Дня Незалежності та Дня
міста Рівного.
В місті Рівному проводяться наступні комплексні заходи зі спорту:
Спартакіада міста серед колективів фізичної культури («ВНЗ 3-4 рр.а.» ,
«ВНЗ 1-2 рр. а.», «Заклади профтехосвіти», «Організації, установи,
аматорські колективи»); спільно з управлінням освіти - Спартакіада серед
дошкільних

навчальних

закладів;

Спартакіада

серед

школярів

загальноосвітніх навчальних закладів; Спартакіада серед працівників
загальноосвітніх навчальних закладів.
В міському бюджеті передбачено кошти для покращення житлових
умов Наталії Прищепі (придбано квартиру) (чемпіонці Європи з легкої
атлетики 2016 року), Давиду Хораві (бронзовому призеру XXI літніх
Олімпійських ігор 2016 року – боротьба дзюдо) (придбано квартиру), Юлії
Галінській (ІІІ місце на 15 літніх Паралімпійських іграх) (придбано
квартиру), в сумі 2 мільйони 85 тис. грн.
Крім того з міського бюджету виділено 4 млн.160 тис. гривень
субвенції обласному бюджету на реалізацію заходів Програми розвитку
фізичної культури і спорту в Рівненській області
Проводилися заходи спрямовані на зміцнення матеріально-технічної
бази, а саме:
 Капітальний ремонт волейбольного майданчика м. Рівне, вул.
Ювілейна, 5 – на суму 95 770,65 грн. (роботи завершені) (Фото 8.1);
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 Капітальний ремонт міні-футбольного майданчика м. Рівне, вул.
Соборна, 442 – на суму 135 073,59 грн. (роботи завершені) (Фото
8.2);
 Капітальний ремонт спортивного майданчика м. Рівне, вул. Соломії
Крушельницької, 73-75 – на суму 152 039,63 грн. (роботи завершені)
(Фото 8.3);
 Капітальний ремонт спортивного майданчика для гри в баскетбол та
міні-футбол м. Рівне, вул. О. Теліги, 51 – на суму 205 837,77 грн.
(роботи завершені) (Фото 8.4);
 Проводиться капітальний ремонт спортивного майданчика м. Рівне,
вул. Князя Острозького, 22. Загальна кошторисна вартість якого
складає – 330 430,72 грн.
Через електрону систему «Prozorro» проведено наступні роботи:
 Проводиться капітальний ремонт міні-футбольного майданчика в
парку відпочинку м. Рівне, вул. Волинської Дивізії, 11б-15 загальна кошторисна вартість 253 381,79 грн.
 Проводиться

капітальний

ремонт

баскетбольно-атлетичного

майданчика м.Рівне, вул. Відінська, 48 - загальна кошторисна
вартість 377 568,27 грн.
 Проводиться

капітальний

ремонт

баскетбольного

майданчика

м.Рівне, вул. Київська, 44 - загальна кошторисна вартість 101
467,35 грн.
 Проводиться капітальний ремонт спортивного майданчика м.Рівне,
вул. Київська, 8- загальна кошторисна вартість 406 676,06 грн.
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 Проводиться

капітальний

ремонт

баскетбольного

майданчика

м.Рівне, вул. Короленка, 3- загальна кошторисна вартість 220
908,86 грн.
 Проводиться капітальний ремонт баскетбольного майданчика
м.Рівне, вул. Костромська,1- загальна кошторисна вартість 174
724,15 грн.
 Проводиться капітальний ремонт баскетбольного майданчика м.
Рівне, вул. Петра Могили, 53-53а - загальна кошторисна вартість
207 641,52 грн.
 Проводиться реконструкція спортивного майданчика в м. Рівне, вул.
Богоявленська, 4а - загальна кошторисна вартість 377 441,88 грн.
(Додатки 4)
У 2016 році виготовляються проекти землеустрою по 22 земельним
ділянкам для будівництва спортивних майданчиків в рамках реалізації
Програми «Спортивний майданчик» на 2015-2016 роки.
Завершується реконструкція міні-футбольного майданчика ДЮСШ з
футболу «Верес» - загальна кошторисна вартість 955 426 грн. (Фото 8.5)
Проведено капітальний ремонт коридору ДЮСШ № 1 (Фото 8.5-1).
загальна

кошторисна

вартість

203 563,91

грн.

Для

успішного

функціонування відділень ДЮСШ № 1 придбано місток гімнастичний
(8400 грн.), акробатичну доріжку (172 025 грн.), покриття для борцівського
килиму (34 500 грн.) фітнес центр та лавка для пресу (34 500 грн.). (Фото
8.6)
Проводиться капітальний ремонт будівлі ДЮСШ № 4 (утеплення
фасаду) загальна кошторисна вартість 1 450 000 гривень. Завершено
реконструкцію трибун спортивного залу ДЮСШ № 4 - кошторисна
вартість 243 464,40 грн. Проведено реконструкцію внутрішньо-будинкової
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системи теплопостачання в будівлі ДЮСШ № 4 - кошторисна вартість
149 998 гривень. Виготовляється проектно-кошторисна документація на
капітальний ремонт будівлі ДЮСШ № 4 (утеплення адмінприміщення) та
штучного футбольного поля ДЮСШ № 4. (Фото 8.7)
Проведено капітальний ремонт приміщення ДЮСШ №2 Рівненської
міської ради (утеплення перехідної галереї) кошторисна вартість 139 000
гривень. Розпочато Реконструкціяю ДЮСШ №2 Рівненської міської ради
(добудова приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять). Виділено
670 000 грн. Освоєно 250 000 грн. Виготовляється проектно-кошторисна
документація по капітальному ремонту системи водопостачання ДЮСШ
№2 та по капітальному ремонту малої ванни басейну ДЮСШ №2 (заміна
плитки).
Придбано спортивний велосипед для потреб вихованців ДЮСШ № 5
(13 545 грн.)
Проведено реконструкцію системи вентиляції великої ванни басейну
ДЮСШ № 3. Кошторисна вартість 316 565,4 гривень. Капітальний ремонт
приміщення ДЮСШ №3 (заміна віконних вітражів великої ванни басейну
та вестибюлю). (Фото 8.8) Кошторисна вартість 149 428,4 гривень.
Капітальний ремонт фасаду приміщення ДЮСШ № 3. Кошторисна
вартість 729 551,25 гривень. (Додатки 9).
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9. КУЛЬТУРА
Станом на 1 грудня 2016 року у місті Рівному збережена та активно
діє базова мережа комунальних закладів культури, підпорядкованих
управлінню культури і туризму: 2 дитячі музичні школи, дитяча художня
школа, 3 заклади клубного типу, 10 бібліотек у складі централізованої
бібліотечної системи, міська бібліотека мікрорайону Ювілейний, зоопарк
загальнодержавного

значення,

державно-комунальне

підприємство

«Міське об’єднання парків культури і відпочинку м. Рівного» з парком
культури і відпочинку ім. Т. Шевченка. У 2016 році заборгованості з
виплати заробітної плати та за комунальні послуги в комунальних
закладах культури немає. У закладах культури створено належні умови
для мистецьких занять дітей та дорослих.
У 58 студіях, гуртках, аматорських колективах (з яких: 24-народні
аматорські, 14-зразкові аматорські) клубних закладів займається понад
2000 дорослих та дітей. В школах естетичного виховання навчається
2229 дітей, діє 42 навчальних творчих колективи, працює 230 педагогів.
За сприяння міської влади та Управління у місті проводились
різножанрові фестивалі, свята, конкурси, культурологічні заходи.
Зокрема,

Новорічно-Різдвяний

цикл

свят:

ХІІ

Регіональний

фестиваль духовного співу «Різдвяні піснеспіви» (8-19.01) та ІV міський
фестиваль вуличних вертепів, ялинка міського голови для обдарованих
дітей (06.01.), 72-а річниця визволення Рівного від фашистських
загарбників (02.02.), мистецький проект «Весна починається з Шевченка»
(перша декада березня), День Перемоги, 25-а річниця незалежності
України, День міста, День Гідності та Свободи та інші (Фото 9.1).
Особливо

запам’ятались

рівнянам:

міжнародний

джазовий

фестиваль «Art Jazz Coorporetin» до Дня міста (серпень), ІУ міжнародний
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ковальський фестиваль «Металеве серце України» (серпень) (Фото 9.2),
Кубок Рівного з фотомистецтва «Я люблю своє місто, я люблю свій край»
(серпень), тематичні виставки до річниці УПА та Дня захисника України,
III етнічного фестивалю «Лірницька Покрова» (14жовтня), міжнародний
Салон художньої фотографії «Фотовернісаж на Покрову» (14 жовтня),
концертні виступи до Дня Збройних Сил України (5 грудня) міського
фестивалю-конкурсу «Ми-талановиті», соціально-культурного фестивалю
громадських

ініціатив

людей

із

інвалідністю

«Парафест

Рівне»,

Рівненський міжнародний кінофестиваль «Місто мрії».
Безперечно головними культурологічними заходами 2016 року стали
концертні виступи учасників мистецького проекту «Рівне. Літо. Музика 2016» Протягом червня-серпня у проекті взяли участь понад 130
колективів та окремих виконавців - аматорів (всього понад 2500
учасників).
В 2016 році суттєво здійснено модернізацію засобів виробництва,
покращено матеріально-технічну базу закладів та творчих колективів:
придбано оргтехніку, обладнання, сценічні костюми, музичні інструменти,
театральні крісла, килимові покриття, проведено капітальний та поточний
ремонт приміщень.
Зокрема, у КЗ «Рівненський міський Палац культури»:
 проведено поточний ремонт - 317060 грн.;
 придбано та встановлено театральні крісла у великій глядацькій
залі - 825009 грн. (Фото 9.3);
 придбано килимове покриття для великої глядацької зали - 86760
грн.;
 придбано музичні інструменти (баян) - 40000 грн.;
 придбано сценічні костюми - 86490 грн.
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У 2016 році КЗ «Міський Будинок культури» придбано:
 подіум сценічний - 14 370 грн.;
 екран сценічний - 20 550 грн.;
 костюми сценічні - 32 463 грн. (заключено угоди ще на 72 000 грн.)
Також відремонтовано дах КЗ «Рівненська дитяча музична школа
№2», ремонт теплотраси у дитячій музичній школі №1 ім.М.Лисенка,
поточний ремонт приміщення клуб с.Новий Двір - 29.9 тис. грн, придбано
музичні інструменти для ШЕВ. (Фото 9.4);
Основною
зоологічного

метою
парку

міської

«Програми

загальнодержавного

підтримки

значення»

є

Рівненського
збереження

зоологічного парку як унікального об’єкта природоохоронного, масовоосвітнього значення та улюбленого місця відпочинку мешканців міста
(Фото 9.5).
У звітному періоді 2016 року зоопарком освоєно 1115,0 тис. грн.
Рівненський зоологічний парк загальнодержавного значення - улюблене
місце сімейного відпочинку. У 2016 році продовжувались заходи із
розширення та оновлена експозиції.
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10. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Забезпечення якісної кваліфікованої медичної допомоги всіх верств
населення - основне завдання закладів охорони здоров'я міста. Медична
допомога мешканцям м. Рівне надається у 9 закладах охорони здров’я
(центральній міській лікарні, міській лікарні № 2, міській дитячій лікарні,
пологовому будинку, в 3-х центрах ПМСД, міській стоматологічній
поліклініці та дитячій стоматологічній поліклініці).
Наявна позитивна динаміка у плані фінансового забезпечення галузі.
Так починаючи з 2015 р. зросли видатки відносно попередніх років на
41% (або на 200 грн. в розрахунку на одного жителя), адже поряд з
медичною субвенцією лікувально-профілактичні заклади отримують
додаткові кошти з місцевого бюджету. У 2015році 41млн., у 2016 році це
49млн.грн.

Рис.10.1. Надходження коштів загального фонду бюджету ЛПЗ м
Рівне за 2012-2016рр.
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З бюджету розвитку міста Рівне на 2016 рік передбачено 18,9 млн.
грн., що у 3 рази більше ніж у попередньому році. Зокрема на оновлення
медичного обладнання 13,4 млн., а на проведення капітальних ремонтів
5,5 млн. грн. Це дало можливість оновити медичну апаратури та
відповідно покращити якість надання медичних послуг, діагностики,
покращити умови перебування хворих в лікувальних установах та умови
роботи медичного персоналу. Зокрема 30% від загальної суми бюджету
розвитку виділено для оновлення матеріальної бази та покращення умов
праці на первинному рівні

надання медико-санітарної допомоги

мешканцям міста. У 2016 році (придбано 3 санітарних автомобіля,
придбано

апарат

УЗД,

фіброгастроскоп для
апаратуру

для

КЗ

гематологічний
ПМСД

аналізатор,

«Ювілейний»,

клініко-діагностичних

служб

оновлено
поліклінік,

придбано
медичну
придбана

комп’ютерна техніка для забезпечення автоматизованої інформаційної
медичної системи КЗ ЦПМСД «Північний» та КЗ ЦПМСД «Центральний»).
В вересні 2016 року в Центральній міській лікарні м. Рівне
презентовано новий сучасний рентгенапарат - електронно-оптичний
перетворювач. На новопридбаний апарат з міського бюджету виділили
три з половиною мільйони гривень. (Фото 10.2-10.7)
З метою покращення надання медичної допомоги населенню міста
протягом 2016 року Центральною міською лікарнею м. Рівне придбано
набір

біполярних

електролікування,

інструментів

для

рентгенологічне

апарату

обладнання

електрохірургічного
для

оперативного

лікування нейрохірургічних та травматологічних захворювань, хірургічні
моніторні системи з набором інструментів для краніотомії, алкотестер,
пробний набір очних лінз та інш.
В 2016 році після капітального ремонту відкрито відділення
офтальмології в Центральній міській лікарні (Фото 10.8)
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З метою впровадження енергозбреження в 2016 році проведено
утеплення фасаду поліклініки № 1 центральної міської лікарні, проведено
заміну вікон поліклініки № 3 міської дитячої лікарні, проведено ремонті
роботи приміщень ЦПМСД "Ювілейний" та тепломережі, здійснено
ремонт тепломережі та проведено заміну 92 дерев′яних вікон на
металопластикові в Пологовому будинку.
З метою покращення якості надання медичної допомоги жінкам та
дітям оновлено матеріально-технічну базу для служб материнства та
дитинства в лікувально-профілактичних закладах міста. Для Пологового
будинку та Дитячої міської лікарні

придбано новітнє ультразвукове

діагностичне обладнання. В листопаді 2016 року Пологовий будинок
придбав 40 дитячих ліжечок для новонароджених.
Існує позитивна динаміка у плані забезпечення медикаментами
мешканців м. Рівне. В 2016 році

на медикаменти передбачено 11

млн.грн., в 2015 – 9 млн. грн. В 2016 році міським бюджетом виділено 3,0
млн.грн. на лабораторну службу, що дало можливість забезпечити
безкоштовне проведення значної кількості лабораторних досліджень. В
лікувальних закладах на інформаційних дошках, в зручних для пацієнтів
місцях (лабораторні кабінети) розміщені оголошення про те, які
обстеження проводяться за кошти міського бюджету.
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11. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Управління праці та соціального захисту населення утримується за
рахунок коштів місцевого бюджету. Штатна чисельність управління
складає 128 одиниць. В структуру управління входить 13 структурних
підрозділів. В підпорядкуванні управління знаходиться Територіальний
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) інвалідів
з порушенням опорно-рухового апарату м. Рівного на обслуговуванні в
якому перебуває 2620 інвалідів та Територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного, який надає
соціальні послуги для 1745 осіб.
У зв’язку зі змінами у законодавстві щодо спрощення порядку
надання житлових субсидій населенню, у 2016 році значно зросла
кількість отримувачів житлових субсидій. Так, протягом звітного періоду
призначено житлових субсидій 46186 одержувачам на суму 466,6 млн
грн, що в понад 2 рази перевищує кількість одержувачів у попередньому
році.
Для забезпечення реалізації заходів Комплексної міської соціальної
програми

«Турбота»

на

2016-2020

роки,

затвердженої

рішенням

Рівненської міської ради від 20.08.2015 № 5658, передбачені видатки в
сумі 4305,2 тис. грн.
Дані кошти спрямовуються на:
 надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і
ветеранів для здійснення їх статутних завдань - 270,4 тис. грн.,
зокрема, завдяки наданим коштам в сумі 35,0 тис. грн. громадська
організація «Рівненські ветерани – чорнобильці» організували
поїзду в 30-ти кілометрову зону з нагоди роковин аварії на ЧАЕС
та організацію проведення Рівненського соціально-культурний
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фестивалю громадських ініціатив людей з інвалідністю «Парафест
- Рівне»;
 фінансову

підтримку

для

продовження

діяльності

служби

«Інватаксі», що здійснює безкоштовне перевезення людей з
особливими потребами – 130,0 тис. грн.;
 фінансування громадської організації «Спілка інвалідів з дитинства
«Передзвін»

на

створення

та

розвиток

діяльності

Центру

соціальної та психологічної реабілітації для дітей та молоді з
обмеженими фізичними можливостями – 200,0 тис. грн.;
 придбання Територіальними центрами соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) продуктових пакетів для інвалідів і
громадян похилого віку та подарунків для дітей-інвалідів - 270,0
тис.грн.;
 проведення

виплати

грошової

допомоги

на

поховання

незастрахованих осіб на загальну суму – 370,1 тис.грн.;
 проведення різних видів соціальних виплат інвалідам, серед яких
стипендіати міського голови з числа соціально-активних мешканців
м.Рівного з обмеженими фізичними можливостями (10 осіб
щомісячно по 500,00 грн.); інваліди І групи по зору (240 осіб
щоквартально по 250,00 грн); інваліди з травмами хребта та
спинного мозку (96 осіб одноразово по 200,00 грн.); діти-інваліди,
які виховуються в неповних сім’ях (78 осіб одноразово по 200,00
грн.); сімї, в яких проживає два інваліда (одноразово по 200,00
грн), на загальну суму – 407,9 тис.грн.;
 проведення різних видів соціальних виплат ветеранам війни та
громадянам похилого віку, серед яких: інвалідИ та учасникИ
бойових дій у Другій світовій війні, які досягли 90 річного віку
(щомісячно по 100,00 грн.) громадянам пенсійного віку, які зазнали
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політичних репресій, та згодом були реабілітовані згідно із
статтями 1, 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних
репресій на Україні» (щомісячно по 100, 00 грн.), членам сімей
(одному з батьків та вдів) учасників бойових дій, які загинули в
Афганістані

для

часткової

компенсації

витрат

за

оплату

комунальних послуг (щомісячно по 500,00 грн.) членам сімей
померлих учасників бойових дій на території інших держав ( 86
особам одноразово по 300,00 грн.) та членам сімей (одному з
батьків і вдовам) загиблих учасників бойових дій (13 осіб
одноразово по 1000,00 грн. з нагоди відзначення Дня вшанування
учасників бойових дій на території інших держав та інших
локальних конфліктів); Почесним громадянам міста Рівного (7 осіб,
щомісячно в розмірі 50% мінімальної зарплати та соціальна
податкова пільга); вдовам (які досягли пенсійного віку) померлих
громадян, яким було присвоєно звання «Почесний громадянин
міста Рівного» (4 особи щомісячно, в розмірі мінімальної заробітної
плати) довгожителям міста, яким виповнилось 100 і більше років (7
осіб одноразово по 1000,00 грн. в день народження); громадянам
похилого віку, з нагоди відзначення 90 річних ювілеїв (125 осіб
одноразово по 100,00 грн. в день народження) – на загальну суму
792,1 тис.грн.;
 здійснення передплати тижневика «Сім днів» - 179,9 тис.грн (1710
примірників);
 оплата випуску листка вкладки до тижневика «Сім днів» - «Турбота
– інформаційно-громадський вісник» - 15,0 тис.грн.;
 на організацію та проведення різноманітних заходів, урочистостей,
надання матеріальної допомоги та грошових заохочень- 424,3
тис.грн. (надано матеріальну допомогу на лікування громадянам,
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які перебувають у складних життєвих обставинах 1264 особам на
загальну суму 291,4 тис. грн.).
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12. ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ (ЦНАП)
29 січня 2016 року відбулось офіційне відкриття Рівненського
регіонального центру надання адміністративних послуг за участю
Президента України Петра Порошенка у реконструйованому приміщенні
за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2. (Фото 12.1-12.10)
За допомогою електронних ресурсів надаються онлайн консультації
усім бажаючим отримати відповіді на свої питання з приводу будь яких
напрямків

діяльності

Рівненського

регіонального

центру

надання

адміністративних послуг.
Станом на грудень 2016 року Центр надання адміністративних
послуг надає понад 210 видів адміністративних послуг.
Станом на 1 грудня 2016 року надходження до міського бюджету становить 2 мільйони 964 тисячі гривень.
Загальна кількість наданих послуг на 1 грудня 2016 року становить
168 000.
По структурним підрозділам:
 відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – 14
500 тис. грн.
 відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців – 13 500 тис. грн.
 відділ «Дозвільний центр» та відділ адміністративних послуг – 40
000 тис. грн.
 відділ реєстру територіальної громади – 100 000 тис. грн.
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13. ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН
Упродовж 2016 року (станом на 02.12.2016 р.) до виконкому міської
ради надійшло 7017 письмових та усних звернень, які були розглянуті
особисто міським головою.
Актуальними залишаються питання надання земельних ділянок,
набуття права власності на землю шляхом приватизації, питання
житлово-комунального господарства, а саме: ремонт покрівель, під’їздів,
ліфтів, систем опалення та заміна газових приладів.
За результатами розгляду звернень:
 вирішено позитивно - 1785,
 відмовлено у задоволенні – 107,
 перебувають на розгляді - 359,
 дано роз’яснення – 4766.
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14. ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК
Протягом звітного періоду до чергової частини Рівненського відділу
поліції

надійшло

45850

заяв

та

повідомлень

про

кримінальні

правопорушення та інші події, з яких – 4893 розкрито.
Надійшло 565 доповнень про розкриття раніше скоєних злочинів, з
них 42 – по злочинах минулих років.
Згідно статистичних даних УІПКП «102» ГУ НП в Рівненській області,
протягом звітного періоду у провадженні слідчих СВ Рівненського ВП
знаходились

кримінальні

провадження

на

15715

кримінальних

правопорушень, з яких 8347 – зареєстровані у 2016 році.
Із вказаної кількості кримінальних правопорушень, що перебували у
проваджені:
 особливо тяжкі – 607 (зареєстровано у поточному році – 487),
 тяжкі – 2850 (зареєстровано у поточному році – 1330).
По 720 кримінальним правопорушенням особі повідомлено про
підозру.
З них: із зареєстрованих у звітному періоді – по 605.
За 11 місяців поточного року 673 кримінальних проваджень
направлено до суду.
У поточному році було зареєстровано 5 умисних вбивства, з яких
одне залишається нерозкритим (замах на вбивство Яська Ю.О. по вул.
Замковій, 34А) та зареєстровано 7 фактів спричинення тяжких тілесних
ушкоджень (нерозкритим залишається спричинення ТТУ Семенюк Р.А. по
вул. Соборна-259).
Незважаючи на ряд позитивних моментів щодо боротьби зі
злочинності в місті, є ряд проблемних питань.
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Проблемним залишалося питання скоєння крадіжок особистого
майна в мешканців міста. Так, в поточному році скоєно 2378 крадіжок
(без врахування закритих), з яких розкрито – 323, відсоток розкриття
становить 13,6 % (2015 – 13,7 %).
Також залишається проблемним питанням скоєння шахрайств. Так,
на сьогоднішній день скоєно 422 шахрайств (без закритих), з яких
розкрито 55. Питома вага становить 13% (в 2015 становила 19,1%). У
поточному році почастішали випадки шахрайств невстановленими
особами шляхом повідомлення по телефону про те, що родичі потрапили
в ДТП чи міліцію та для допомоги їм потрібно певну суму грошей
перерахувати на банківський рахунок.
Також, почастішали випадки шахрайств, скоєних з допомогою
Інтернету шляхом продажу/придбання товарів на веб-сайтах «SLANDO»,
«OLX», тощо.
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