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Шановні дубенчани та гості міста! 

 

21 липня 2017 року містом прийнято рішення про приєднання до 

нової ініціативи ЄС «Мери за економічне зростання». В рамках цієї 

співпраці розроблено План місцевого економічного розвитку міста Дубна 

до 2020 року. 

Пропонуємо Вам ознайомитися із Планом економічного розвитку 

міста Дубно Рівненської області до 2020 року, який є фундаментом 

економічного зростання міста та  яким визначено два пріоритетних 

напрямки:  

 Створення центру сприяння розвитку підприємництва;  

 Будівництво комплексу обслуговування туристів з багатофункціональним 

використанням території для покращення бізнес-середовища в місті Дубно. 

Паралельна реалізація 2 проектів в рамках Плану забезпечить активізацію малого та 

середнього підприємництва, створить нову туристичну інфраструктуру, залучить нових 

підприємців у туристичну сферу, сформує позитивний імідж міста як туристично та економічно 

привабливого, залучить інвестиції в місто. 

Переконаний, що розроблений План дасть свої реальні результати вже в найближчі роки за 

умови сприяння бізнесу та мешканців міста.  

Час диктує нові критерії успішності міста. На перший план виходять не просто розміри 

міста і його географічне розташування, а такі критерії як комфорт, безпека, можливості 

працевлаштування, культурне середовище, умови для ведення бізнесу. І при цьому необхідно 

зберегти душу Дубна, його історичну самобутність, адже ми отримали місто у спадок від предків і 

зобов’язані зберегти та примножити це надбання. Нас має об’єднати ідея кращого облаштування 

міста та відродження його величі.  

 

З повагою,  

міський голова  

Василь Антонюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Щоб отримати копію цього Плану, зверніться до: 

Піддубник Мирослави Мирославівни 

Начальника управління економіки і власності Дубенської міської ради 

Адреса: вул. Замкова, 4, місто Дубно, Рівненська обл., Україна 

Телефон: +38(03656)3-23-92 

Електронна пошта: ekon@dubno-adm.rv.ua  

Веб-сайт: http://www.dubno-adm.rv.ua   

 

mailto:ekon@dubno-adm.rv.ua
http://www.dubno-adm.rv.ua/
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1.    Резюме 

 

Дубно - місто обласного підпорядкування, районний центр Рівненської області, що 

знаходиться на відстані 370 км. (час в дорозі авто - 4 год. 30 хв.) від столиці. Населення міста 

складає 37,9 тис. осіб. У місті знаходиться Державний історико-культурний заповідник. 

Місто за рік відвідує понад 150 тис. туристів. 

Сильні сторони міста: значний туристичний потенціал міста, наявність земельних ресурсів,  

географічне розташування. Слабкі сторони: відсутність туристичної інфраструктури, готельного 

комплексу, погіршення фізичного стану історико-архітектурних пам’яток, відсутність дешевих 

кредитних ресурсів. Основна перевага - розвиток туризму на основі історико-культурної 

спадщини. 

Місто Дубно до 2020 року: 

 Регіональний центр туризму з розвиненою інфраструктурою;  

 місто відкрите для ведення малого та середнього бізнесу. 

Основні цілі: 

 Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу шляхом відкриття до 2020 року центру 

сприяння розвитку підприємництва; 

 Стимулювання розвитку туристичної сфери шляхом створення нового кластеру за 

рахунок будівництва до 2020 року комплексу обслуговування туристів з багатофункціональним 

використанням території. 
  З метою реалізації цілі 1. «Створення центру сприяння розвитку підприємництва» 

передбачено створення дієвого та ефективного Центру сприяння розвитку підприємництва, який 

надаватиме консультативну та правову допомогу її представникам; дієве представництво у 

координаційній раді при виконавчому комітеті Дубенської міської рад з питань розвитку 

підприємництва, налагодження конструктивного діалогу «Бізнес-Влада»; захист прав МСП, 

налагодження ефективної комунікації та взаємодії між різними цільовими групами та 

представниками Центру, створення систематизованої мережі представників МСП; покращення 

умов для провадження діяльності суб'єктами МСП, підтримка та розвиток такого підприємництва. 

Передбачено залучення джерел фінансування шляхом тісної співпраці «Влада-Бізнес». 

 Щодо цілі 2. Будівництво комплексу обслуговування туристів з багатофункціональним 

використанням території для покращення бізнес-середовища в місті Дубно здійснюється активний 

пошук відповідних міжнародних та національних програм для співфінансування. Підготовлено та 

подано заявку для отримання ґранту в рамках Ініціативи ЄС «Мери за економічне зростання» у 

2017 році.  Планом передбачено реалізацію ряду заходів за рахунок коштів бюджету міста 

(отримання дозвільних документів, виділення земельної ділянки) та пошук інвесторів (донорів)  

для безпосереднього втілення проекту (здійснення будівельно-монтажних робіт). Передбачена 

співпраця з представниками МСП щодо покращення туристичної інфраструктури шляхом 

будівництва комплексу обслуговування туристів з багатофункціональним використанням 

території, готельного комплексу під мурами Дубенського замку, який міститиме новостворені 

паркомісця, ятки для сувенірів місцевих майстрів-підприємців, 1 готельний комплекс, 1 

інформаційний центр, освітлення та супутні елементи благоустрою.  

Результат реалізації даного проекту: розвиток інфраструктури для місцевого туризму 

(територія поруч із Замком): дорожнє покриття, газифікація, електрифікація, телекомунікації, 

освітлення території, упорядкування території; розвиток ринку для місцевих продуктів та послуг; 

сприяння будівництву готельного комплексу бізнесом; створення нових робочих місць, 

розміщення туристів, делегацій у місті Дубно; забезпечення високоякісних сервісів для 

підвищення туристичної привабливості міста. 
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2. Список таблиць та схем 

 

Таблиця 1 План дій стор. 12 

Таблиця 2  Схема фінансування 

Напрямки «Створення центру сприяння розвитку підприємництва»  та 

«Будівництво комплексу обслуговування туристів з 

багатофункціональним використанням території для покращення бізнес-

середовища в місті Дубно» стор. 15 

Таблиця 3 Показники моніторингу 

Напрямки «Створення центру сприяння розвитку підприємництва»  та 

«Будівництво комплексу обслуговування туристів з 

багатофункціональним використанням території для покращення бізнес-

середовища в місті Дубно» стор. 16 

Таблиця 4 Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності  

у місті Дубно Рівненської області у 2016 році (згідно з даними Державної 

статистики України) стор. 23 

Таблиця 5 Окремі показники діяльності підприємств за їх розмірами  

у м. Дубно Рівненської області за 2016 рік (згідно даних Державної 

статистики України) стор. 23 

Таблиця 6 Показники економічного та соціального розвитку міста Дубно стор. 24 

Таблиця 7 Основні показники зайнятості населення  стор. 24 

 

3. Список скорочень 

 

План МЕР м.Дубно План місцевого економічного розвитку  м.Дубно 

СПД суб’єкти підприємницької діяльності 

Суб’єкти МСП суб’єкти малого та середнього підприємництва 

ЦНАП центр надання адміністративних послуг 

ФОП фізичні особи-підприємці 

ТОВ товариство з обмеженою відповідальністю 

ПП приватне підприємство 

ПрАТ приватне акціонерне товариство 

ЄС Європейський Союз 

ПРООН Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй 

ПКД проектно-кошторисна документація 

ТРК телерадіокомпанія 
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4. Вступ 
 

 

Дубно - місто обласного 

підпорядкування, районний центр 

Рівненської області, що знаходиться на 

висоті 202 м. над рівнем моря у 

Південно-західній частині Рівненської 

області на річці Ікві протяжністю 155 

км. (басейн Дніпра). Площа  міста – 27 

км.кв. (2704 га).  
 

Найближчий 

міжнародний 

аеропорт «Рівне» 

знаходиться на 

відстані 37 км. Місто 

перетинають 2 

міжнародні 

автомагістралі 

E40 і E85 та 

залізнична вантажно-

пасажирська лінія, 

діє залізнична 

станція «Дубно».  

Населення 

міста станом на 

01.02.2018 складає 

37,9 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття станом на 01.01.2018 становить 2,44%, а 

навантаження на одну вакансію - 11 осіб. Наявні тенденції до зменшення кількості населення 

працездатного віку у зв’язку із зростанням її міграції за кордон, зокрема до Польщі, Словаччини, у 

яких є високий попит на робочу силу та вища оплата праці. Частка населення працездатного віку 

зменшилася протягом 2012-2016 років з 62,1% до 61,3%. Негативною тенденцією є процес 

старіння населення. Так, частка населення старшого за працездатний вік за період 2012-2016 років 

збільшилась з 18,1% до 18,8%.  

21 липня 2017 року прийнято рішення про приєднання Дубна до ініціативи ЄС «Мери за 

економічне зростання», завданням якої є заохочення та підтримка місцевих органів влади та їх 

партнерів у розробці та реалізації Планів з урахуванням відповідного європейського досвіду та 

сучасних підходів.  

У 2017 році розроблено та затверджено Стратегію сталого розвитку м.Дубно до 2022 року, 

розроблено та затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва в м.Дубно до 

2020 року, яка є складовою частиною Програми економічного і соціального розвитку міста Дубно. 

Даними документами передбачено створення ефективної системи підтримки малого і середнього 

бізнесу, формування сприятливих умов для його сталого подальшого розвитку, результатом якого 

буде зростання зайнятості, стимулювання створення нових робочих місць, збільшення добробуту 

населення та вирішення найбільш актуальних проблем міста. 

Розроблений План не всеохоплюючий і доповнює попередні розроблені документи. Згідно 

стандартів Ініціативи План розроблено у партнерстві з представниками бізнесу та громадських 

організацій. На робочі зустрічі запрошувалися представники робочої групи (додаток 2, сторінка 

21). Зустрічі проводилися відкрито та після кожної готувалася відповідна інформація на офіційний 

сайт Дубенської міської ради. 

Видатки на реалізацію Плану частково здійснюватимуться за рахунок коштів бюджету 

міста Дубно, згідно із схемою фінансування (таблиця 2, сторінка 15). 

Відстань (км) до … 

Рівного (обласного центру) 45 

Києва (столиці) 370 

Кордону (найближчого автомобільного пункту пропуску) з: 

Польщею (Устилуг, Волинська обл.) 143 

Білорусією (Дольськ, Волинська обл.) 204 

Молдовою (Мамалига, Чернівецька обл.) 305 

Румунією (Порубне, Чернівецька обл.) 316 

Словаччиною (Малий Березний, Закарпатська обл.) 377 

Угорщиною (Чоп, Закарпатська обл.) 442 

Російською Федерацією (Сеньківка, Чернігівська обл.) 596 

Рис.1. Місто на карті України 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_E40
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_E85
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5. Процес розробки Плану місцевого економічного розвитку м.Дубно 
 

24 квітня 2017 року представники Дубенської міської ради взяли участь у конференції з 

приводу початку проекту ЄС «Мери за економічне зростання», яка відбулася в м.Києві. 

21 липня 2017 року депутати Дубенської міської ради прийняли рішення про приєднання 

Дубна до ініціативи ЄС «Мери за економічне зростання». 

13 вересня 2017 року під час засідання робочої групи з розробки Стратегії сталого розвитку 

м.Дубно на 2017-2022 роки було ознайомлено із Ініціативою ЄС «Мери за економічне зростання». 

25 жовтня 2017 року затверджено склад робочої групи з розробки Плану місцевого 

економічного розвитку м.Дубно (Додаток 2, ст.21). 

            Проведено п’ять засідань робочої групи з питань розробки Плану МЕР м.Дубно, в тому 

числі за напрямками «Розвиток туристичної діяльності» та «Розвиток підприємництва». 

Основними принципами, якими керувалися при  розробці Плану – партнерство «Бізнес-Влада», 

«Громадське суспільство-Влада» та  відкритість. Спільно прийнято рішення провести опитування 

суб’єктів МСП  у місті Дубно (в електронній та паперовій формі). 

          Для здійснення аналізу місцевої економічної структури були направлені запити відділу 

статистики у Дубенському районі, Головному управлінню статистики у Рівненській області, 

Дубенському міськрайонному центру зайнятості, та за відсутності базової інформації – Державній 

службі статистики України (Додаток 3, ст.22). 

           Представниця Дубенської міської ради приймала активну участь у тренінгах для 

підписантів ініціативи ЄС «Мери за економічне зростання», які відбувалися в  м.Київ, з метою 

якісної розробки Плану. 
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6. Місцевий економічний аналіз м.Дубно 

 

6.1. Аналіз місцевої економічної структури 

 

Місто Дубно в минулому промислове, проте в умовах ринку суттєво  трансформувало свою 

економіку, розвинувши сферу гостинності. Місто позиціонує себе як туристичне. Щорічно понад 

150 тис. туристів відвідує Дубно  і ця цифра постійно зростає. Переважна кількість туристів 

відвідує Дубенський історико-культурний заповідник, костел, Свято-Миколаївську церкву. Термін 

перебування гостей міста в основному складає один день, оскільки туристична інфраструктура не 

розвинута. 

Найбільш відомі промислові підприємства міста:  

 ПАТ «Дубенський завод ГТВ» (виробництво гумових та гумовотехнічних виробів);  

 ПАТ «Дубномолоко» (виробництво сирів, продукція торгової марки «КОМО»); 

 ТОВ «Склоресурс» (формування та обробка листового скла); 

  ПП «Аметист Плюс» (кондитерські вироби). 

 

Упродовж 2015-2017 років у місті зберігалась 

позитивна динаміка зростання обсягу реалізації 

промислової продукції. Протягом  2017 року 

реалізовано промислової продукції по підприємствах 

на суму 2194,9 млн. грн., що на 25,5% (або на 445,7 

млн. грн.) більше обсягу  2016 року. Незважаючи на 

збільшення номінальних обсягів, реально 

відбувається спад виробництва (у зв’язку з високим 

рівнем інфляції).  
Рис.2. Обсяги реалізації продукції, млн. грн. 

 

За даними Державної служби статистики України основну частку в місті займають малі 

підприємства (93,2%), з них 82,6% - мікропідприємства. Середні підприємства складають лише 

6,8%.  Проте, середні підприємства забезпечують  94,7% від загального обсягу реалізованої 

продукції, товарів та послуг (3519,6 млн. грн.),  малі підприємства - лише 5,3% (198,9 млн. грн.). 

Найбільшу питому вагу за кількістю у розрізі видів економічної діяльності серед 

підприємств-юридичних осіб займають:  

 26,2% - промисловість; 

 19,4% - оптова та роздрібна торгівля включаючи ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів;  

 16,3% - операції з нерухомим майном 

а серед фізичних осіб-підприємців - оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів (разом 68%) (Додаток 3 ст. 23). 

За результатами опитування підприємців міста, що проводилося в м.Дубно в період з 14 

лютого по  30 березня 2018 року, 53% респондентів вважають, що вести бізнес в м.Дубно не легко 

в силу об’єктивних причин: висока конкуренція, насичений ринок.  

На території міста функціонує ПрАТ «Дубномолоко» -  лідер сироробної продукції та одне 

із найпотужніших підприємств галузі у країні. Продукцію торгової марки «КОМО» визнають 

найкращим твердим сиром України третій рік поспіль - марка отримала відзнаку «Вибір Країни - 

2017».  «Візитною карткою» міста є ПП «Аметист Плюс» (кондитерські вироби) – переможець 

регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу якості «100 кращих товарів України 2012 року» та 

ТОВ «ДН Класик» (кондитерські вироби). 
 

6.2. Співробітництво і взаємодія на місцевому рівні 

 

На території міста зареєстрована та функціонує з 2014 року Спілка роботодавців 

Дубенщини (dirada.com.ua), з якою налагоджено співпрацю. 
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У 2001 році була зареєстрована Дубенська регіональна асоціація підприємств та  

підприємців «Перспектива», яка  здійснювала  функції дорадчо-консультативного органу з 

надання юридичних, маркетингових, бухгалтерських послуг суб’єктам підприємницької діяльності 

м.Дубно. Проте на разі дана асоціація є недієвою вже більше 10 років. 

Відбуваються робочі зустрічі координаційної ради при виконавчому комітеті Дубенської 

міської ради з питань розвитку підприємництва щодо надання та підготовка рекомендацій щодо 

вирішення спірних питань, що виникають у сфері підприємництва, розгляд проектів програм 

розвитку малого підприємництва, розгляд  питань   по   створенню   сприятливого   середовища  

для  розвитку   підприємництва  та   реалізації регуляторної політики в місті. Проте, недовіра до 

органів місцевого самоврядування, що сформувалася, породжує критику та не завжди 

конструктивні напрацювання для розвитку підприємництва в місті. 

 Існує позитивний досвід налагодження співпраці «Громада-Влада» щодо впровадження 

Громадського бюджету в місті та проведення Конкурсу соціальних проектів, які успішно 

втілюються. 

 В рамках реалізації Плану здійснюватиметься моніторинг його виконання із залученням 

представників громадськості міста, представників громадських організацій, бізнесу. Це посилить 

співпрацю в економічному та туристичному напрямку, посилить діалог «Бізнес-Влада», «Громада-

Влада». 
 

6.3. Прозора, вільна від корупції міська рада, що сприяє розвитку бізнесу 

 

Дубно запровадило електронну систему голосування та відеотрансляції в Дубенській 

міській раді, що надає можливості он-лайн трансляції пленарних засідань, реалізації 

конституційного права громадян на інформацію. У вільному інтернет-доступі є інформація щодо 

переліків прийнятих і неприйнятих рішень ради, результати голосування та медіа-контент 

сесійних засідань.  Працює місцевий канал ТРК «Дубно», який висвітлює діяльність Дубенської 

міської ради. 

Надання адміністративних послуг здійснюється через ЦНАП за принципом «єдиного 

вікна», що дає можливість отримати послуги за спрощеною процедурою; впроваджено 

уніфіковану систему електронного документообігу, вдосконалено матеріально-технічну базу 

ЦНАПу.  Функціонує система візуалізації  «Відкритий бюджет Дубна» (https://openbudget.in.ua), 

який дає змогу підвищити прозорість та підзвітність міської ради. Впроваджено і діють електронні 

петиції (https://e-dem.in.ua/dubno), відкриті дані (http://www.data.gov.ua/) на  сайті міської ради. 

Місто підключене до всеукраїнської платформи електронного врядування та демократії «Розумне 

місто», яка дає можливість мешканцям міста брати участь у місцевому самоврядуванні через 

онлайн-звернення. 

У Дубно розроблено інвестиційний Паспорт міста, в якому розміщені інформація про місто 

та його інвестиційно-інноваційний потенціал. Ознайомитись з інвестиційним Паспортом можна на 

офіційній web-сторінці Дубенської міської ради у розділі «Адміністративні послуги»/«Інвестиції». 

Підприємці, які взяли участь в опитуванні, вбачають співпрацю між органами місцевого 

самоврядування та бізнесом у реалізації спільних проектів, які направлені на соціально-

економічний розвиток (39%), захисті прав підприємців та споживачів (28%). Форми і механізми 

співпраці на місцевому рівні, які найчастіше згадувались: надання інформаційних послуг щодо 

законодавства, що стосується бізнесу, забезпечення прозорості проведення тендерів, розвиток 

підприємництва. Це підтверджує існування нагальної потреби в створенні ефективного Центру 

підтримки підприємництва, що сприятиме підвищенню ефективності діяльності влади, зробить її 

більш дієвою та підзвітною, відповідальною; налагодить ефективну комунікацію «міська рада-

підприємці» та забезпечить присутність і виступи представників підприємницького сектору на 

слуханнях у комісіях в органі місцевого самоврядування, представлення під час таких слухань 

консолідованої позиції, яку займає бізнес з обговорюваних питань. 

 

6.4. Доступ до фінансування 

 
Свою діяльність в місті Дубно здійснюють  наступні відділення банків: Ощадний банк 
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України, «Приватбанк»,  «Ідея Банк»,  «Укрсиббанк», «Укргазбанк». В місті діють страхова група 

«ТАС», національна акціонерна страхова компанія «Оранта», «Провідна», «Українська пожежно-

страхова компанія», «Гарант-авто», «Княжа», кредитна спілка «Самопоміч».  

Фінансову допомогу для організації підприємницької діяльності надає Дубенський 

міськрайонний центр зайнятості. У 2017 році її отримало лише 3 особи, що свідчить про обмежену 

можливість стартапів в рамках даної допомоги. 

Активну роль у кредитуванні бізнесу відіграють міжнародні фінансові організації. 

Отримати кредит від таких організацій – досить важкий та тривалий процес, проте він вигідний 

для підприємців, адже сума, яку можна отримати, є досить великою та з малими відсотками за 

користування кредитом. Перелік міжнародних програм, які надають такі послуги: Міжнародна 

фінансова корпорація, Європейський банк реконструкції та розвитку, Німецько-український фонд, 

Німецький державний банк розвитку. 

Ощадний банк розгортає нову програму мікрокредитування підприємців  і до кінця 2018-го 

охопить всі регіони України. Приватбанк запроваджує національну програму  «КУБ», в рамках 

якої  підприємці зможуть отримати фінансування на суму від 50 000 до 500 000 гривень на 

розвиток і масштабування бізнесу. Укргазбанк в рамках співпраці з Німецько-Українським 

Фондом пропонує низку програм кредитування для розвитку бізнесу. Ідея Банк надає 

мікрокредити для ФОП до 300 000 грн. без застави та забезпечення; на будь-які цілі бізнесу; 

Укрсиббанк проводить кредитування суб’єктів МСП від 16,9% річних. 

Існують міжнародні організації, які надають ґранти для бізнесу, а саме: ООН, ЮНЕСКО, 

USAID та ЄС, Швейцарська агенція розвитку та співробітництва (SDC), WINISEF, CIPE (Центр 

міжнародного приватного підприємництва), Глобальний Інноваційний Фонд (GIF) та інші. 

Основні проблеми МСП з доступом до фінансових ресурсів є високі відсоткові ставки за 

кредитами для бізнесу, нестача внутрішніх фінансових ресурсів, обмежений доступ до зовнішніх 

джерел фінансування та залучення інвестицій, складні умови отримання позик, нерозвинена сфера 

альтернативних джерел фінансування в Україні, таких як лізинг, факторинг, венчурні фонди, 

погана поінформованість підприємців про існуючі програми фінансування, недостатня фінансова 

допомога з боку держави. 

 

6.5. Земельні ресурси та інфраструктура 

 

Так як місто позиціонує себе як туристичне, - існує попит на земельні ділянки для 

здійснення підприємницької діяльності, особливо в історичній частині міста. Тому розпочато 

оформлення документації по земельних ділянках, які знаходяться поруч з Дубенським замком 

(південно-східна сторона) з метою створення належної інфраструктури для туриста та задоволення 

попиту підприємців, які надаватимуть необхідні послуги для відвідувачів.  

Міська рада сприятиме у відведенні земельної ділянки під будівництво готельного 

комплексу, адже існує гостра проблема в розміщенні туристів у місті. Після відвідування 

історичних об’єктів міста вони направляються в інші міста через відсутність в достатній мірі 

готельного сервісу. Місто не в змозі розмістити туристів, делегації чи творчі колективи через 

вкрай обмежену кількість готельних місць та недостатній рівень сервісу. 

Міська влада при створенні дієвої спілки підприємців сприятиме в наданні приміщення для 

здійснення покладених на неї функцій та створення центру сприяння розвитку підприємництва. 

Затверджено Генеральний план міста Дубно з історико-архітектурним опорним планом 

м.Дубно Рівненської області з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та 

історичних ареалів, розроблений Науково-дослідним інститутом пам’яткоохоронних досліджень 

Міністерства культури України. Сформовано план зонування території (зонінг) м.Дубно та 

розроблено проекти детального планування території міста. 

Сформована база даних земельних ділянок, які можуть бути запропоновані інвесторам для 

реалізації інвестиційних проектів. В інвестиційний паспорт міста включено 18 земельних ділянок, 

які пропонуються потенційному інвестору, в т.ч. земельна ділянка під Індустріальний парк 

(inwestukraine.org.ua/ua/географія-проектів/дубно). 

 

 

https://kub.pb.ua/
http://inwestukraine.org.ua/ua/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2/%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE
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6.6. Правова та інституціональна база 

 

Згідно із проведеним опитуванням мешканців міста більшість респондентів не стикалися зі 

значними адміністративними бар’єрами, проте було зазначено про: 

 складність отримання дозволів та реєстрацію в управлінні архітектури будівництва і 

земельних питань; 

 складність використання приміщень та комунікацій  в історичному центрі міста Дубно.   

Незважаючи на  позитивні зміни в напрямку налагодження співпраці «Бізнес-Влада», 

головною проблемою залишається відсутність комплексної координації дій та напрацювань, 

відсутність автоматичного оновлення інформації, налагодження єдиного інформаційного каналу. 

Кожне офіційне запрошення чи погодження певного питання  вимагає часу. Тому нагальним 

питанням є об’єднання підприємців в спілку та створення центру підтримки підприємництва. 

Окрім офіційної сторінки міської ради, в місті в рамках проекту «Школа залучення 

інвестицій для Західноукраїнських органів влади» створено інтернет-сторінку з інвестиційними 

пропозиціями міста (http://inwestukraine.org.ua/ua/географія-проектів/дубно).  Незважаючи, на те 

що зареєструвати підприємця можна і в режимі он-лайн,  існує необхідність створення веб-ресурсу 

підприємців для забезпечення ефективної комунікації. 
 

6.7. Кваліфіковані трудові ресурси та інклюзивність 

 
Дубенським міськрайонним центром зайнятості за 2017 рік працевлаштовано 849 осіб, з 

них 358 безробітних. Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в 

Дубенському міськрайонному центрі зайнятості (включаючи дані по м.Дубно), на кінець 2017 р.  

становила 685 осіб. У загальній кількості безробітних 52, 6% -  жінки, 34,6% - молодь у віці до 35 

років. Протягом 10 місяців 2017 року працевлаштовано 23 безробітні особи з інвалідністю; 

одноразову виплату допомоги із безробіття для організації підприємницької діяльності отримали 

лише 3 особи ( у 2015 році - 30 осіб, у 2016 році - 9 осіб отримали цей вид одноразової допомоги) 

(Додаток 3, таблиця 7, ст. 24). Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями, на 

кінець листопада 2017 р. становила 94. У Дубенському міськрайонному центрі зайнятості 

протягом 2017 року пройшли професійне навчання 226 осіб.  

Найбільший попит існує на такі професії як: бармен, офіціант, шеф-кухар, кухар, продавець 

продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, продавець-консультант, товарознавець, 

водій, зварювальники, столяри, слюсарі. Роботодавцям необхідні такі професійні навички 

працівників як відповідальність, професійність, якісне надання послуг (клієнтоорієнтованість), 

досвід у відповідній сфері. 

Найбільш високе безробіття серед представників, що відносяться до групи професій 

«робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування, 

складання устаткування та машин» та професії, які не потребують професійної підготовки. 

Тісно співпрацюють з питань працевлаштування безробітних наступні роботодавці: ТОВ 

«Іква», ПП «Аметист» та фізичні особи-підприємці. 

 Між міською радою, роботодавцями/підприємцями, Дубенським вищим художнім 

професійно-технічним училищем та Мигогощанським аграрним коледжем необхідно налагодити 

тісну співпрацю для працевлаштування студентів-випускників через укладання контрактів зі 

студентами та обговорення додаткового введення необхідних спеціальностей з метою запобігання 

виїзду за кордон в рамках функціонування новоствореного центру підтримки підприємництва. Це 

дозволить місцевому ринку праці функціонувати ефективніше. Адже існує проблема  забезпечення 

підприємців необхідними кваліфікованими працівниками у зв’язку з міграцією економічно 

активного населення за кордон. 

 Необхідно розвивати такі професійні навички, як ініціативність, гнучкість, креативність, 

вміння започатковувати та вести бізнес, адже в місті Дубно передбачається розвиток туристичної 

сфери. 
  

 

 

 

http://inwestukraine.org.ua/ua/географія-проектів/дубно
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6.8. Зовнішнє позиціонування та маркетинг  

 
Місто має багату історичну спадщину.  

У 1993 році створено Державний історико-культурний заповідник 

(http://zamokdubno.com.ua), до якого увійшли такі пам’ятки історії, культури та архітектури, як: 

Дубенський Замок XV ст. (один із семи чудес замків України),  Луцька брама ХVІ ст., колишні 

монастир і костел бернардинів ХVІІ ст., синагога XVI ст., Спасо-Преображенська церква 1643 р., 

Свято-Юріївська церква XVII ст., монастир кармеліток 1660 р., Іллінський собор 1908 р., численні 

світські будівлі ХVІІІ–ХІХ століть. Загалом, на державному обліку знаходяться 33 пам’ятки 

архітектури, які включені до культурної спадщини. 

 Вплив на покращення історико-культурної спадщини міською владою низький, так як 

Державний історико-культурний заповідник міста Дубна знаходиться у державній власності. Не 

розвинена туристична інформаційно-промоційна складова, відсутня туристична маркетингова 

політика, недостатньо кваліфікований персонал для надання високоякісних туристичних послуг. 

Існує гостра необхідність розробки нових, якісних туристичних продуктів (розробка туристичних 

шляхів та екскурсій) та забезпечення туриста необхідною сучасною туристичною 

інфраструктурою біля Замку (паркінгом для туристів, сувенірними ятками, готельним комплексом, 

інформаційно-туристичним центром, медичним пунктом, закладами харчування). 

Планується реалізувати проект по встановленню туристичних вказівників у місті для 

орієнтування відвідувачів, ведеться робота по створенню туристично-інформаційного центру в 

місті для популяризації спадщини краю не лише для резидентів країни, а й для туристів з-за 

кордону. Для підвищення привабливості території для потенційних туристів необхідно розробити 

бренд міста на основі історико-культурної спадщини. 

Вдале транспортне сполучення відіграє важливе значення для туристичного потоку. 
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7. SWOT-аналіз: внутрішні сильні та слабкі сторони, зовнішні можливості та загрози 
 

Складений SWOT- аналіз поєднує результати, отримані при опитуванні респондентів з 

метою врахування думки громади та об’єднуючі висновки напрацьовані робочою групою. 

Згідно опитування, сильними сторонами являються туристичний потенціал міста, наявність 

земельних ресурсів, географічне розташування. 
 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 високі рекреаційні можливості 
та унікальні історико-культурні пам’ятки 
 проведення рок-фестивалю «Тарас Бульба» 
 порівняно висока диверсифікація 

економіки міста 
 інформаційна присутність інвестиційних 

можливостей міста на ресурсах мережі 
Інтернет 

 активність приватного сектору, бажання 
займатися приватною справою 

 наявність базових інституцій сприяння 
бізнесу в місті 

 наявність земельних ділянок для інвестицій 
в центрі та передмістях 

 відсутність сучасної інфраструктури туризму та 
зон відпочинку 

 Державний історико-культурний заповідник 
міста Дубна знаходиться у державній власності 

 недостатня кількість готелів  
 відсутній маркетинг міста 
 відсутність фінансування на збереження та 

реставрацію історично-архітектурних пам’яток 
 низька якість та асортимент туристичних послуг 
 відсутність кваліфікованих кадрів у сфері 

туризму 
 низький інноваційний рівень підприємців міста 
 недостатній розвиток інфраструктури малого 

підприємництва 
 низький рівень інвестиційної привабливості 
 відсутність дешевих кредитних ресурсів 

Можливості Загрози 

 національні регіональні програми розвитку 
туризму на основі історико-культурної 
спадщини 

 сприятливе для ведення бізнесу 
законодавство 

 вливання інвестиційного капіталу в 
економіку міста 

 залучення грантових коштів на реалізацію 
проектів розвитку міста 

 налагодження міжнародних економічних та 
культурних стосунків 

 зростання нестабільної політичної та 
економічної ситуації в країні 

 зростаюча конкуренція з боку іноземних 
компаній-виробників продукції та послуг 

 зниження бізнес-активності в Україні 
 тиск на малий та середній бізнес з боку 

контролюючих органів 
 девальвація національної грошової одиниці 
 погіршення інвестиційного рейтингу України з 

відповідним відтоком фінансово-інвестиційного 
капіталу 
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8. Бачення та цілі 

 

Місто Дубно до 2020 року: 

 регіональний центр туризму з розвиненою інфраструктурою;  

 місто сприятливе для ведення малого та середнього бізнесу. 

Основні цілі: 

1. Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу шляхом відкриття до 2020 року центру 

сприяння розвитку підприємництва;  

2. Стимулювання розвитку туристичної сфери шляхом створення нового кластеру за 

рахунок будівництва до 2020 року комплексу обслуговування туристів з багатофункціональним 

використанням території. Даний комплекс включає будівництво площадки з усіма інженерними 

комунікаціями для подальшого запрошення бізнесу для здійснення підприємницької діяльності та 

надання якісних послуг для туристів (сувенірні ятки, будівництво готельного комплексу, місця 

швидкого харчування та ін.). на умовах оренди та визначатимуться на конкурсній основі 

(забезпечення відповідних стандартів підприємцями). 

 

9. План дій 

 

В результаті напрацювань робочої групи, в інтересах місцевого економічного розвитку, на 

основі виокремлених  цілей розроблено план дій.  В рамках реалізованих заходів передбачено: 

1. Створення дієвого та ефективного Центру сприяння розвитку підприємництва, який 

надаватиме консультативну та правову допомогу її представникам; дієве представництво у 

координаційній раді при виконавчому комітеті Дубенської міської рад з питань розвитку 

підприємництва, налагодження конструктивного діалогу «Бізнес-Влада»; захист прав МСП, 

налагодження ефективної комунікації та взаємодії між різними цільовими групами та 

представниками Центру, створення систематизованої мережі представників МСП; покращення 

умов для провадження діяльності суб'єктами МСП, підтримка та розвиток такого підприємництва. 

Співпраця з представниками МСП щодо покращення туристичної інфраструктури шляхом 

будівництва комплексу обслуговування туристів з багатофункціональним використанням 

території, готельного комплексу під мурами Дубенського замку, який міститиме новостворені 

паркомісця, ятки для сувенірів місцевих майстрів-підприємців, 1 готельний комплекс,  1 

інформаційний центр, освітлення та супутні елементи благоустрою. Для будівництва комплексу 

необхідно здійснювати активний пошук інвесторів (донорів), відповідних міжнародних та 

національних програм для співфінансування.  

 Результат реалізації даного проекту: розвиток інфраструктури для місцевого туризму 

(територія поруч із Замком): дорожнє покриття, газифікація, електрифікація, телекомунікації, 

освітлення території, упорядкування території; розвиток ринку для місцевих продуктів та послуг; 

сприяння будівництву готельного комплексу бізнесом; створення нових робочих місць, 

розміщення туристів, делегацій у місті Дубно, популяризація міста як туристично привабливого; 

забезпечення високоякісних сервісів для підвищення туристичної привабливості міста. 
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Таблиця 1 

План дій 
 

Тематичн

ий блок 

Основні  

цілі 

Дії / Ідеї проектів Тривалість 

(початок – 

завершення) 

Залучені 

партнери 

Заплановані 

витрати, грн. 

(еквівалент 

євро*) 

 

Результати 

Показники 

(індикатори) для 

моніторингу 

1.Міжсект

оральна 

співпраця 

та 

взаємодія 

на 

місцевому 

рівні  

2. 

Прозора, 

вільна від 

корупції 

міська 

рада, що 

сприяє 

розвитку 

бізнесу 

3.Правова 

та 

інституціо

нальна 

база 

 

Підтримка 

розвитку 

малого та 

середнього 

бізнесу 

шляхом 

відкриття 

до 2020 

року 

центру 

сприяння 

розвитку 

підприємни

цтва 

 

1.1. Підготування Статуту та 

реєстрація  Центру 

01.01.2019-

01.04.2019 

Міська рада, 

бізнес, ЦНАП 

4 000  

(127) 

Підготовлено 1 Статут 

для створення центру та 

зареєстровано 1 Центр 

1 Статут, 

зареєстровано 1 

Центр 

1.2. Інвентаризація об’єктів 

нерухомого майна комунальної 

власності 

02.05.2019-

01.06.2019 

Міська рада 2 000        

(63) 

Виявлені приміщення, 

які можна використати 

під Центр 

приміщення, які 

можна використати 

під Центр 

1.3. Підготування документації 

для погодження отримання 

об’єкту нерухомого майна 

комунальної власності під Центр 

02.06.2019-

01.08.2019 

Міська рада, 

бізнес 

1 500  

(48) 

Отримання об’єкту 

нерухомого майна 

комунальної власності 

під Центр  

1 рішення міської 

ради 

1 укладений договір 

1.4. Виділення фінансування та 

виготовлення ПКД 

02.08.2019-

01.10.2019 

Міська рада, 

бізнес 

1 500  

(48) 

1 рішення міської ради, 

виготовлена ПКД 

1 рішення міської 

ради  

1.5. Визначення на конкурсній 

основі підрядника та укладення 

угоди для здійснення ремонтних 

робіт 

02.10.2019- 

15.11.2019 

Міська рада, 

бізнес, 

підрядник 

1 650 

(52) 

Визначення підрядника 

для здійснення 

ремонтних робіт 

,укладено 1 договір 

Проведення 

конкурсу 

1 договір 

1.6. Здійснення та приймання 

ремонтних робіт  

16.11.2019-

31.12.2019 

Міська рада, 

підрядник 

115 500  

(3 666) 

Покращення умов 

функціонування 

приміщення 

Відремонтоване 

приміщення Центру, 

акт виконаних робіт 

1.7. Придбання офісної техніки та 

меблів 

01.01.2020-

01.04.2020 

Бізнес, міська 

рада 

99 000  

(3 143) 

Забезпечення офісною 

технікою  

1 комп’ютер, офісні 

меблі, принтер 

1.8. Інформаційна кампанія  та 

офіційне відкриття Центру 

02.04.2020-

01.06.2020 

Бізнес, міська 

рада, ЗМІ 

19 800  

(629) 

Проінформовано 

громаду міста про 

відкриття Центру, 

відкриття Центру 

Кількість статей в 

ЗМІ, соціальних 

мережах, 1 

офіційний захід, 1 

Центр 
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1.9. Організація зустрічей, 

круглих столів, тренінгів та ін. 

заходів на базі Центру 

02.06.2020 - 

постійно 

Представники 

Центру, міська 

рада, бізнес, 

громадські 

організації 

16 500  

(524) 

Функціонування 

Центру 

Кількість зустрічей, 

круглих столів, 

заходів 

 

1.Міжсект

оральна 

співпраця 

та 

взаємодія 

на 

місцевому 

рівні  

 

2.Правова 

та 

інституціо

нальна 

база 

 

3. 

Земельні 

ресурси 

та 

інфрастру

ктура 

 

4.Зовнішн

є 

позиціону

вання та 

маркетинг 

Стимулюва

ння 

розвитку 

туристично

ї сфери 

шляхом 

створення 

нового 

кластеру за 

рахунок 

будівництв

а до 2020 

року 

комплексу 

обслуговув

ання 

туристів з 

багатофунк

ціональним 

використан

ням 

території 

2.1. Здійснення викопіювання та 

виділення земельної ділянки під 

комплекс 

01.01.2019-

01.05.2019 

Міська 

рада/проектна 

організація 

16 500  

(524)  

Отримано 

викопіювання 

земельної ділянки під 

комплекс виділення 

земельної ділянки для 

комплексу 

1 документ, 2 

рішення 

2.2.  Замовлення проекту 

землеустрою/ технічної 

документації та його 

затвердження 

02.05.2019-

01.09.2019 

Міська рада, 

проектант 

11 550  

(367) 

Замовлено  та 

затверджено  проект 

землеустрою/ технічної 

документації 

1 проект 

землеустрою, 1 заява 

2.3. Здійснення реєстрації права 

власності земельної ділянки за 

територіальною громадою 

02.09.2019-

01.01.2020 

Міська рада 9 900  

(314) 

Закріплення права 

власності земельної 

ділянки за громадою  

1 право власності 

2.4. Здійснення замовлення та 

виготовлення  ПКД 

 

02.01.2020-

01.04.2020 

міська рада, 

проектант, 

бізнес 

699 600          

(22 209) 

Визначення проектанта, 

кількості та місця 

розташування 

елементів комплексу, 

готелю, виготовлення 

ПКД 

Кількість робочих 

зустрічей, кількість 

та якість елементів 

комплексу, ПКД  

2.5. Визначення на конкурсній 

основі підрядника та укладення 

договору для здійснення 

будівельно-монтажних робіт 

02.04.2020-

01.06.2020 

Міська рада, 

підрядники 

3 300 

 (105) 

Визначення підрядника 

для здійснення 

будівельно-монтажних 

робіт, укладено договір 

1 проведений 

конкурс,   1 договір 

2.6. Здійснення будівельно-

монтажних робіт, технічний 

нагляд 

02.06.2020-

01.11.2020 

Підрядник, 

донор, експерт 

8 002 500  

 (254 048)  

створення туристичної 

та супутньої 

інфраструктури, 

готельний комплекс, 

дотримання технічних 

норм 

Кількість 

паркомісць, кількість 

яток, 1 інфо-центр, 1 

готельний комплекс  

та супутні елементи 

благоустрою 

 2.7. Приймання в експлуатацію 

закінченого будівельного 

02.11.2020-

01.12.2020 

Міська рада,  

донор 

6 600  

(209) 

Перевірка якості 

новоствореної 

туристичної 

Кількість документів 

по виконаних 

роботах 
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проекту інфраструктури, 

готельного комплексу 

2.8. Промоція проекту, офіційне 

відкриття 

01.11.2020-

15.12.2020 

Міська рада, 

бізнес, ЗМІ, 

обласна рада, 

громадські 

організації 

59 400 

(1 886) 

Проінформовано 

громаду, туристів про 

проект,  створення 

туристичної 

інфраструктури біля 

Замку 

Кількість публікацій 

в ЗМІ, соціальній 

мережі, на офіційних 

сайтах,      1 офіційне 

відкриття, 1 

туристичний 

комплекс, 1 

готельний комплекс 

2.9. Згідно Проекту передача 

підприємцям на конкурсній 

основі яток 

01.12.2020- 

30.12.2020 

Міська рада, 

бізнес 

 6 600 

 (209) 

Здійснення 

підприємницької 

діяльності, надання 

якісних послуг туристу 

Кількість яток 

переданих для 

бізнесу 

          *Курс НБУ станом на 01.08.2018  
 

10. Схема фінансування 

 

В умовах трансформації місцевої економіки з промислово до туристично орієнтованої існує проблема з наповненням місцевого бюджету. 

Тому, важливим фактором для забезпечення економічного зростання в громаді є залучення партнерів, бізнесу, інвестицій, ґрантів для реалізації 

Плану.  

 З метою реалізації цілі 1. «Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу шляхом відкриття до 2020 року центру сприяння розвитку 

підприємництва» передбачено залучення джерел фінансування шляхом тісної співпраці «Влада-Бізнес». Важливою складовою реалізації цілі є не 

лише матеріальні ресурси, а й нематеріальні: організаційні та креативні навички, інтелектуальні здібності у даній сфері, трудові ресурси. Щодо цілі 

2. Стимулювання розвитку туристичної сфери шляхом створення нового кластеру за рахунок будівництва до 2020 року комплексу обслуговування 

туристів з багатофункціональним використанням території здійснюється активний пошук відповідних міжнародних та національних програм для 

співфінансування (донора). Також планується налагодження співпраці «Бізнес-Влада», виділення земельної ділянки на основі конкурсу бізнесу для 

будівництва готельного комплексу. 

Джерела фінансування згідно кожної дії Напрямку розвитку 1 та 2 зазначено в таблиці 2. 
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Таблиця 2 

 Схема фінансування, грн. та євро* 

 

Дії  

Заплановані витрати 

Джерела фінансування Нестача 

фінансуван

ня 

Примітки 

Місцевий 

бюджет 

Бюджети 

вищого 

рівня 

Приватний 

сектор 

Донори 

 Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу шляхом відкриття до 

2020 року центру сприяння розвитку підприємництва 

      

1.  Підготування Статуту та реєстрація  Центру   4 000  

(127) 

   

2.  Інвентаризація об’єктів нерухомого майна комунальної власності 2 000        

(63) 

     

3.  Підготування документації для погодження отримання об’єкту 

нерухомого майна комунальної власності під Центр 

1 500  

(48) 

     

4.  Виділення фінансування на виготовлення ПКД 1 500  

(48) 

     

5.  Визначення на конкурсній основі підрядника та укладення угоди для 

здійснення ремонтних робіт 

1 650 

(52) 

     

6.  Здійснення та приймання ремонтних робіт  115 500  

(3 666) 

     

7.  Придбання офісної техніки та меблів   99 000  

(3 143) 

   

8.  Інформаційна кампанія  та офіційне відкриття Центру 19 800  

(629) 

     

9.  Організація зустрічей, круглих столів, тренінгів та ін. заходів на базі 

Центру 

  16 500  

(524) 

   

Загалом 261 450  

(8 300)   

 Стимулювання розвитку туристичної сфери шляхом створення нового 

кластеру за рахунок будівництва до 2020 року комплексу обслуговування 

туристів з багатофункціональним використанням території 

   

1.  Здійснення викопіювання та підготування проекту рішення про виділення 

земельної ділянки під комплекс 

16 500  

(524) 

     

2.  Замовлення проекту землеустрою/ технічної документації та його 

затвердження 

11 550  

(367) 
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3.  Здійснення реєстрації права власності земельної ділянки за територіальною 

громадою 

9 900  

(314) 

     

4.  Здійснення замовлення та виготовлення  ПКД    699 600          

(22 209) 

  

5.  Визначення на конкурсній основі підрядника та укладення договору для 

здійснення будівельно-монтажних робіт 

3 300 

 (105) 

     

6.  Здійснення будівельно-монтажних робіт, технічний нагляд    8 002 500  

 (254 048) 

  

7.  Приймання в експлуатацію закінченого будівельного проекту 6 600  

(209)  

      

8.  Промоція проекту, офіційне відкриття 59 400 

(1 886) 

     

9.  Згідно Проекту передача підприємцям на конкурсній основі яток 6 600 

 (209) 

     

Загалом 8 815 950 

 (279 871) 

         *Курс НБУ станом на 01.08.2018  
 

11. Показники та механізми моніторингу 
 

З метою забезпечення виконання дій відповідно до запланованих термінів планується створити комітет з моніторингу виконання Плану та 

проведення його щоквартальних зборів. Це забезпечить виконання основних показників моніторингу, що зазначені в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Показники моніторингу 
 

Дії/Ідеї проекту Тривалість Очікувані результати 

З 1 по 6 місяць З 7 по 12 місяць З 13 по 18 місяць З 19 по 24 місяць 

Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу 

шляхом відкриття до 2020 року центру сприяння 

розвитку підприємництва 

 

1. Підготування Статуту та реєстрація  Центру 
01.01.2019-

01.04.2019 

підготовлено  1 Статут 

для створення центру та 

зареєстровано 1 Центр 

   

2. Інвентаризація об’єктів нерухомого майна 

комунальної власності 

02.05.2019-

01.06.2019 

Виявлені приміщення, 

які можна використати 

під Центр 
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3. Підготування документації для погодження 

отримання об’єкту нерухомого майна комунальної 

власності під Центр 

02.06.2019-

01.08.2019 

 отримання об’єкту 

нерухомого майна 

комунальної 

власності під Центр 

  

4. Виділення фінансування на виготовлення ПКД 02.08.2019-

01.10.2019 

 1 рішення міської 

ради щодо виділення 

фінансування 

  

5. Визначення на конкурсній основі підрядника та 

укладення угоди для здійснення ремонтних робіт 

02.10.2019- 

15.11.2019 

 Визначення 

підрядника для 

здійснення 

ремонтних робіт 

,укладено 1 договір 

  

6. Здійснення та приймання ремонтних робіт  16.11.2019-

31.12.2019 

 Покращення умов 

функціонування 

приміщення 

  

7. Придбання офісної техніки та меблів 01.01.2020-

01.04.2020 

  Забезпечення 

офісною технікою 

для 

функціонування 

Центру 

 

8. Інформаційна кампанія  та офіційне відкриття 

Центру 

02.04.2020-

01.06.2020 

  Проінформовано 

громаду міста про 

відкриття Центру, 

відкриття Центру 

 

9. Організація зустрічей, круглих столів, тренінгів 

та ін. заходів на базі Центру 

02.06.2020 - 

постійно 

   Функціонування 

Центру 

Стимулювання розвитку туристичної сфери шляхом 

створення нового кластеру за рахунок будівництва 

до 2020 року комплексу обслуговування туристів з 

багатофункціональним використанням території 

 

1. Здійснення викопіювання та підготування 

проекту рішення про виділення земельної ділянки 

під комплекс 

01.01.2019-

01.05.2019 

Отримано 

викопіювання 

земельної ділянки під 

комплекс, погодження 

рішення про виділення 

земельної ділянки для 

комплексу 
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2. Замовлення проекту землеустрою/ технічної 

документації та його затвердження 

02.05.2019-

01.09.2019 

 Замовлено  та 

затверджено  проект 

землеустрою/ 

технічної 

документації 

  

3. Здійснення реєстрації права власності 

земельної ділянки за територіальною громадою 

02.09.2019-

01.01.2020 

 Закріплення права 

власності земельної 

ділянки за громадою 

  

4. Здійснення замовлення та виготовлення  ПКД 02.01.2020-

01.04.2020 

  Визначення 

проектанта, 

кількості та місця 

розташування 

елементів 

комплексу, 

готелю, 

виготовлення 

ПКД 

 

5. Визначення на конкурсній основі підрядника та 

укладення договору для здійснення будівельно-

монтажних робіт 

02.04.2020-

01.06.2020 

  Визначення 

підрядника для 

здійснення 

будівельно-

монтажних робіт, 

укладено договір 

 

6. Здійснення будівельно-монтажних робіт, 

технічний нагляд 

02.06.2020-

01.11.2020 

   створення 

туристичної та 

супутньої 

інфраструктури, 

готельний комплекс, 

дотримання 

технічних норм 

7. Приймання в експлуатацію закінченого 

будівельного проекту 

02.11.2020-

01.12.2020 

   Перевірка якості 

новоствореної 

туристичної 

інфраструктури, 

готельного 

комплексу 
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8. Промоція проекту, офіційне відкриття 01.11.2020-

15.12.2020 

   Проінформовано 

громаду, туристів 

про проект,  

створення 

туристичної 

інфраструктури біля 

Замку 

9. Згідно Проекту передача підприємцям на 

конкурсній основі яток 

01.12.2020- 

30.12.2020 

   Здійснення 

підприємницької 

діяльності, надання 

якісних послуг 

туристу 
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Додатки 

Додаток 1  
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Додаток 2 
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Додаток 3 
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Таблиця 4 

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності  

у місті Дубно Рівненської області у 2016 році (згідно з даними Державної статистики України) 
 

 Усього, 

одиниць 

У тому числі 

підприємства- 

юридичні особи 

фізичні особи- 

підприємці 

одиниць у % до 

підсумку 

одиниць у % до 

підсумку 

Усього 1923 160 100,0 1763 100,0 

у тому числі:      

сільське, лісове та рибне господарство 34 7 4,4 27 1,5 

промисловість 105 42 26,2 63 3,6 

будівництво 37 13 8,1 24 1,4 

оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 

1230 31 19,4 1199 68,0 

транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 

97 8 5,0 89 5,0 

тимчасове розміщування й організація 

харчування 

68 5 3,1 63 3,6 

інформація та телекомунікації 52 3 1,9 49 2,8 

фінансова та страхова діяльність 6 – – 6 0,3 

операції з нерухомим майном 54 26 16,3 28 1,6 

професійна, наукова та технічна 

діяльність 

101 13 8,1 88 5,0 

діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 

11 4 2,5 7 0,4 

освіта 1 – – 1 0,0 

охорона здоров’я та надання соціальної 

допомоги 

27 3 1,9 24 1,4 

мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 

3 1 0,6 2 0,1 

надання інших видів послуг 97 4 2,5 93 5,3 

 

Примітки:  

1. Відповідно до Господарського кодексу України в редакції від 22.03.2012 року до суб'єктів господарювання належать 

підприємства юридичні особи та фізичні особи-підприємці; 
2. Дані наведено без урахування діяльності бюджетних установ 

 

Таблиця 5 

Окремі показники діяльності підприємств за їх розмірами  

у м. Дубно Рівненської області за 2016 рік (згідно даних Державної статистики України) 
 

 Усього У тому числі 

великі 

підприємства 

середні 

підприємства 

малі 

підприємства 

з них мікро- 

підприємства 

Кількість підприємств,  

одиниць 

160 – 14 146 118 

відсотків до загальної кількості 100,0 – 6,8 93,2 82,6 

Обсяг реалізованої продукції, 

(товарів, послуг)  

млн.грн 

3718,5 – 3519,6 198,9 115,2 

відсотків до загального обсягу 

реалізованої продукції (товарів, 

послуг)  

100,0 – 94,7 5,3 3,1 

Примітка. Інформація сформована за критеріями великих, середніх, малих та мікропідприємств, які визначені у Господарському 

кодексі України в редакції від 22.03.2012 
 



                                                                                  План місцевого економічного розвитку міста Дубно 

 

Таблиця 6 

Показники економічного та соціального розвитку міста Дубно 
 

Показники Одиниця 

виміру 

2015 рік 

 

2016 рік 

 

2017 рік, 

очікуване 

Обсяг реалізованої продукції промисловості, у % до 

попереднього року 

% 77,8 121,5 125,0 

Обсяг виконаних будівельних робіт тис.грн. 3892,0 4868,6 9692,9 

Введення в експлуатацію загальної площі житла, за рахунок 

усіх джерел фінансування 

кв. м. 5768,0 6111,9 5192,6 

Уведення в експлуатацію загальної площі житла, за рахунок 

усіх джерел фінансування, у % до попереднього року  

 

% 

152,1 100 85 

Середньомісячна заробітна плата грн. 2776 3469 4892 

Середньомісячна заробітна плата, у% до попереднього року % 116,9 124,7 141,0 

Кількість платників податків юридичних осіб  один.    

Кількість платників податків юридичних осіб, у % до 

попереднього року 

%    

Кількість платників податків фізичних осіб осіб 1745 1681 1660 

Кількість платників податків фізичних осіб, у % до 

попереднього року 

% 88,5 98,8 98,7 

 

Таблиця 7 

Основні показники зайнятості населення 
 

Показники Одиниця 

виміру 

2016 рік 

 

2017 рік 

очік. 

 

2018 рік, 

прогноз 

Чисельність зареєстрованих безробітних громадян осіб 646 650 640 

Працевлаштування незайнятих (безробітних) громадян на 

вільні та новостворені робочі місця 

осіб 308 330 330 

Залучення незайнятих громадян до оплачуваних громадських 

(тимчасових) робіт 

осіб 135 135 135 

Організація професійної підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

осіб 

 

175 210 210 

Створення нових робочих місць в усіх сферах економічної 

діяльності, всього, в т.ч. 

    

- шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю осіб 9 3 3 

- за рахунок компенсації єдиного соціального внеску 

роботодавцям 

осіб 30 40 30 

Рівень зареєстрованого безробіття % 2,32 2,3 2,03 

 


