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ВСТУП 

 

Законодавчою та методичною основою розробки Програми економічного та 

соціального розвитку міста на 2019 рік є Закони України «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного та соціального розвитку України» від 23 березня 2000 

року №1602-III та «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року №280/97-

ВР, Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 року №546 «Про схвалення 

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки».  

Відповідно до результатів та тенденцій розвитку господарського комплексу міста у 

2018 році у Програмі визначено цілі, завдання та заходи соціально-економічного розвитку на 

2019 рік. 

Програму підготовлено управлінням економіки і власності Дубенської міської ради з 

урахуванням пропозицій управлінь та відділів Дубенської міської ради з використанням 

статистичних даних про розвиток міста за попередній та поточний роки, прогнозних 

тенденцій на 2019 рік. 

До Програми додаються основні показники економічного і соціального розвитку міста 

та перелік програм, які реалізовуватимуться у 2019 році. 
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I. ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

МІСТА ЗА 2018 РІК СТАНОМ НА 01.10.2018 РОКУ 

 

Реалізація заходів Програми економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік 

сприяла забезпеченню стабільної роботи господарського комплексу та належного 

функціонування соціальної сфери міста. 

Моніторинг промислового розвитку міста здійснюється згідно переліку базових 

підприємств, який визначений Головним управлінням статистики в Рівненській області та 

залишається незмінним для можливості проведення щорічних порівнянь. Промислова база 

міста складається з 9 економічно-активних підприємств. За підсумками роботи промислових 

підприємств міста за 9 місяців 2018 року обсяг виробництва основних видів продукції у 

натуральному виразі в порівняні з відповідним періодом 2017 року збільшили: 

ПАТ «Дубенський завод ГТВ»: 

 покриття для підлоги і килимки з вулканізованої гуми - у 2,2 рази; 

 труби та трубки, рукава і шланги гумові - на 27,1%; 

ПАТ «Дубномолоко»: 

 сир плавлений - на 58,6%; 

 сир сичужний - на 4,2%; 

ТзОВ «Склоресурс»: 

 вироби ізоляторні багатошарові зі скла — на 53,0%; 

ТзОВ «Ливарно-механічний завод «Ісполін»: 

 люки та вироби виливані для каналізаційних та водопровідних систем - на 61,2%; 

ПП «Редакція газети «Замок»: 

 товари шкільні та канцелярські — на рівні 9 місяців 2017 року; 

ТзОВ «Заготівельне виробничо-збутове підприємство «Дубнотех»: 

 послуги з установлення та монтажу машин і устаткування промислового 

призначення - на 20,5%. 

Впродовж 2014-2018 років у місті зберігалась позитивна динаміка зростання обсягу 

реалізації промислової продукції. Так, по підприємствах міста в діючих цінах за січень-

вересень 2018 року ріст склав 115,4% до відповідного періоду 2017 року. Протягом січня - 

вересня 2018 року реалізовано промислової продукції на суму 1745,9 млн грн, що на 233,0 

млн грн більше обсягів січня-вересня 2017 року. 

В обласному обсязі реалізованої промислової продукції частка міста за 9 місяців 2018 

року склала 6,7% (6,2% за 9 місяців 2017 року). 
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Рис.1.1. Обсяг реалізованої промислової продукції за 2014-2018 роки у м. Дубно, млн 

грн  

 

В інвестиційній діяльності станом на 01.07.2018 року в економіку міста залучено 1,2 

млн дол США прямих іноземних інвестицій (наростаючий підсумок).  

 Протягом січня-серпня 2018 року підприємства м. Дубно експортували свою 

продукцію до 37 країн світу, в той же час імпортних товарів надійшло від 27 країн. Експортні 

поставки за 8 місяців 2018 року становили 10,3 млн дол США, що наполовину менше, ніж за 

відповідний період 2017 року. Імпортні надходження також зменшились наполовину і склали 

11,7 млн дол США. 

 

    

Рис. 1.2. Структура експорту за січень-серпень 2018 року,  м. Дубно, % 
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Рис. 1.3. Структура імпорту за січень-серпень 2018 року,  м. Дубно, %   

 

Затверджено перелік інвестиційно-привабливих земельних ділянок, які пропонуються 

для продажу через аукціон або продажу права оренди з аукціону. Станом на 01.11.2018 року 

даний перелік складається з 34 земельних ділянок. 

Проведено Конкурс соціальних проектів спільно з Британською радою в Україні та 

визначено 5 проектів-переможців: розробка туристичного бренду Дубно, Острів Дубовець 

(вивчення залишків Підборецького монастиря), Кіно Просто Неба, яскраве місто (створення 

патріотичного муралу), розвиток філантропії та благодійності у місті Дубні (встановлення 

двох соціальних контейнерів). Загальний бюджет Конкурсу – 200 тис грн, з яких 100 тис грн 

– внесок бюджету міста. 

Проведено 5 засідань робочої групи з питань розробки Плану економічного розвитку м. 

Дубно на 2019-2020 роки в рамках Ініціативи ЄС «Мери за економічне зростання», в тому 

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

Планом визначено два пріоритетних напрямки:  

 створення центру сприяння розвитку підприємництва;  

 будівництво комплексу обслуговування туристів з багатофункціональним 

використанням території для покращення бізнес-середовища в місті Дубно. 

План затверджено Світовим банком. 

Відбулися земельні торги щодо надання в оренду земельних ділянок терміном на 3 

роки: площею 0,1205 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови на вул. М.Грушевського; площею 2,2 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості на вул. Семидубській; площею 0,4 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі на вул. Запорізькій, 63; площею 2,2 га для розміщення та експлуатації 
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основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості на вул. Семидубській; площею 0,35 га для 

розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних 

операцій, розташованої на вул. Вигнанка; площею 0,0239 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, розташованої на вул. Замковій, 51. 

 Відбулися земельні торги (аукціон) 6 вересня 2018 року щодо надання в оренду 

земельних ділянок терміном на 3 роки. На торгах було представлено 4 лоти. Всі земельні 

ділянки для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд (присадибні ділянки) розташовані на вул. Захисників України. 

В галузі енергозбереження в 2018 році затверджено міську програму 

енергоефективності на 2018-2020 роки.  

Програма реалізовуватиметься через планове виконання бюджетними установами міста 

та комунальними підприємствами комплексу заходів з енергозбереження, що надані 

установами бюджетної сфери міста та комунальними підприємствами, а також заходів з 

програм енергоефективності КП «Дубноводоканал» Дубенської міської ради на 2018-2025 

роки та Програми енергоефективності по КП «Дубнокомуненергія» на 2018-2020 роки 

(всього 58 заходів). 

Заходи згруповані за основними напрямками: 

 завдання з економії ПЕР; 

 план щодо впровадження заходів з використання відновлювальних джерел;  

 енергії (ВДЕ) та альтернативних видів палива; 

 план щодо скорочення споживання природного газу. 

Очікувані результати виконання Програми: 

1. Зменшення річного споживання: 

 електроенергії – на 136,3 тис. кВт-год (379,0 тис. грн.); 

 теплової енергії – на 581,2 Гкал (1,3 млн. грн.); 

 природного газу – на 361,6 тис. м. куб. (4,4 млн. грн.); 

 інших енергоносіїв – на 250 кг. умовного палива (2,0 тис. грн.). 

2. Зменшення витрат бюджету міста та комунальних підприємств на оплату спожитих 

енергоносіїв – так, загальна річна вартість зекономлених енергоносіїв наведених раніше в 

цінах 2018 року становить близько 6,1 млн грн. 

3. Покращення енергоощадливого ставлення користувачів до споживання ПЕР. 

Джерелами фінансування є: 

 кошти бюджету міста (35,5 млн грн, або 77,1% бюджету Програми); 

 кошти підприємств (6,6 млн грн, або 14,3%); 

 інвестиції (4,0 млн грн, або 8,6%). 
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Містом розпочато впровадження проектів із співфінансуванням з Державного фонду 

регіонального розвитку: 

 Будівництво дошкільного навчального закладу в районі військового містечка в  м. 

Дубно, вул. Семидубська, 32б. Початкова вартість проекту становила 52,1 млн грн, 

залишкова – 51,6 млн грн. Після перегляду ПКД у 2018 році вартість проекту становить 78,6 

млн грн. Розмір отриманого гранту становить 46,5 млн грн. На 2018 рік заплановано 10,0 млн 

грн з ДФРР та 1,1 млн грн – з бюджету міста. Проект розрахований на 3 роки реалізації 

(2018-2020). Департаментом з питань будівництва та архітектури укладено договір підряду 

на виконання будівельних робіт. 

 Реконструкція басейну ЗОШ №7 по пров. Шкільному, 2 в  м. Дубно. Загальна 

вартість проекту становить 13,03 млн грн, залишкова – 12,97 млн грн. Очікуваний розмір 

гранту 11,67 млн грн, бюджет міста повинен при цьому внести свою частку в розмірі 1,3 млн 

грн (10%). На 2018 рік заплановано 2,0 млн грн з ДФРР та 223,0 тис грн – з бюджету міста. 

Проект розрахований на 2 роки реалізації (2018-2019). 

Місто є членом Добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування - 

Асоціації «Енергоефективні міста України». За сприяння Асоціації в останній тиждень 

жовтня 2018 у місті відбулися Дні сталої енергії. Комплекс масових заходів був покликаний 

привернути увагу різних поколінь до проблем ефективного використання енергоресурсів, 

необхідності використання сучасних технологій та відновних джерел енергії. Окрім того, у 

період з 7 по 19 жовтня відбувся конкурс дитячого малюнка «Енергоощадне місто – 

енергонезалежна країна». Переможців визначали он-лайн голосуванням, котре було відкрите 

до 26 жовтня. Заключні заходи Днів Сталої Енергії відбулися 28 жовтня 2018 року. Усі 

зацікавлені могли відвідати лекції на теми «Кліматична політика», «Відновлювані джерела 

енергії в Україні та світі», відбувалася трансляція відеороликів на тему енергоефективності 

та екології.  

Споживання енергоносіїв установами бюджетної сфери міста у 2018 році 

здійснювалось у відповідності із затвердженими виконавчим комітетом лімітами. Станом на 

01.11.2018 року отримано зменшення обсягів фактичного споживання енергоносіїв в 

порівнянні із лімітними (у зв’язку із постійним моніторингом за обсягами споживання, 

дотриманням лімітної дисципліни, теплим зимово-весняним періодом 2018 року):  

 теплової енергії – на 15%; 

 води – на 26%; 

 електроенергії – на 25%; 

 природного газу — на 51%;  

 твердого палива – на 44%. 

Вартість наведеного зменшення енергоспоживання становить 2,6 млн грн. 
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На виконання вимог Угоди мерів, що підписана містом у 2013 році, по всіх установах 

(закладах) бюджету міста (основні вимоги до 2020 року: скорочення енергоспоживання 

містом на 20%, збільшення частки альтернативних джерел енергії на 20%, зменшення 

викидів СО2 у повітря на 20%) у 2014 році придбано та запроваджено, а у 2015-2018 роках 

продовжено використання системи щоденного електронного енергомоніторингу 

«Енергобаланс». Використання такої системи дозволяє: зменшити споживання на 3-5%, 

вчасно виявляти аварії (надмірне споживання), накопичувати базу фактичного (реального) 

споживання енергоносіїв бюджетними установами (закладами) міста, що дасть змогу в 

майбутньому покращити планування лімітного споживання енергоносіїв. Розрахункова 

вартість зменшення споживання енергоносіїв бюджетними установами міста, підключеними 

до системи енергомоніторингу за весь час використання системи (2014-2018) становить 620,0 

тис грн. 

Бюджетні установи міста на 90% від потреби облаштовані лічильниками теплової 

енергії (потреба: майстерня ЗОШ І-ІІІ ст. №3 (опал. площа 133 м кв.) – 1 лічильник, 

майстерня НВК «Школа-гімназія» (опал. площа 74 м кв.) – 1 лічильник, адмінбудівля по вул. 

Драгоманова, 12 (опал. площа 395,7 м кв.) – 1 лічильник) та на 100% лічильниками холодної 

води та газу. 

Упродовж 2018 року в комунальному господарстві міста впроваджено заходів з 

енергозбереження на 3,3 млн грн (джерела фінансування: бюджет міста, кошти комунальних 

підприємств, інвестиції ЕСКО). Річна розрахункова економія енергоресурсів по всіх заходах 

становить 557,6 тис грн. 

З 1 травня 2018 року розпочато впровадження проекту енергозбереження в рамках 

Європейської програми «Угода мерів – Демонстраційні проекти» із європейським 

співфінансуванням «Теплі школи та садочки – запорука здоров’я дітей: комплексний проект 

з підвищення енергоощадливості освітніх закладів міста Дубно».  

Що представляє собою проект: 

 загальний бюджет – 913,4 тис євро, в т.ч.: грант Євросоюзу – 730,7 тис євро (80%),  

 внесок міської ради – 182,7 тис євро (20%); 

 напрямок: енергоефективність в громадських будівлях та системі центрального 

теплопостачання; 

 строк реалізації Проекту – 3 роки; 

 окупність технічних робіт – 9,8 років; 

 скорочення викидів СО2 – 397,3 тонн/рік; 

 скорочення споживання енергоресурсів об’єктами Проекту – на 11,9% від потреби 

(або на 266,4 МВт-год/рік); 
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 цільові групи Проекту – діти у навчальних закладах Проекту (понад 2 тис чол.), 

персонал (близько 250 чол.), відвідувачі закладів (близько 2 тис чол.) та населення міста, яке 

залучається до Проекту через інформаційні заходи (прогнозуємо, що буде охоплено до 70% 

населення міста). 

Заплановані заходи: 

1. Адміністрування Проекту (уточнення ПКД; енергоаудити об’єктів Проекту; 

фінансовий аудит Проекту; банківське обслуговування рахунків; офіційний переклад 

документів; оплата праці 5 найманих працівників - проектний менеджер, координатор, 

технічний менеджер, фінансовий менеджер, менеджер з комунікації; відрядні та транспортні 

витрати; офісні витрати, в т.ч. на техніку, її обслуговування та програмне забезпечення; 

організація стартової зустрічі) – 90,2 тис євро (9,9% загального бюджету); 

2. Технічні роботи: утеплення ДНЗ №4 (42,7 тис євро, 2018 рік), утеплення із 

реконструкцією даху НВК «ЗНЗ-ДНЗ» (144,4 тис євро, 2018-2019 роки), реконструкція 

системи опалення із встановленням індивідуальної твердопаливної (пелетної) блочно-

модульної котельні ЗОШ №6 (305,6 тис євро, 2018-2019 роки), встановлення індивідуальної 

твердопаливної (пелетної) блочно-модульної котельні ЗОШ №7 (299,3 тис євро, 2019-2020 

роки) - 792,0 тис євро (86,7% загального бюджету); 

3. Інформаційні заходи з підвищення обізнаності населення в питаннях 

енергозбереження (видавництво 4 рекламних банерів, 1000 рекламних проспектів, 300 

комплектів роздаткових матеріалів, проведення 21 навчального тренінгу для школярів, 

виробництво 3 відео-роликів та друк 12 статей в місцевих ЗМІ про Проект, проведення 3 

щорічних заходів в місті «Дні сталої енергії» та фінальної конференції по завершенню 

Проекту) – 4,7 тис євро (0,5% загального бюджету); 

4. Форсмажорні обставини (фінансуються лише при їх виникненні та з дозволу 

Єврокомісії) – 26,8 тис євро (2,9% загального бюджету). 

Грантові кошти 730,7 тис євро розбиваються на 3 транші за роками у відповідності до 

Плану заходів (робіт) по Проекту: 

 2018 рік – 287,5 тис євро; 

 2019 рік – 370,1 тис євро; 

 2020 рік – 73,1 тис євро. 

Перший європейський транш розміром 287,5 тис євро отримано на валютний рахунок 

міської ради в квітні 2018 року. Проект, згідно із умовами Контракту, офіційно розпочатий з 

першого числа місяця наступного за місяцем отримання першого траншу – тобто з 1 травня 

2018 року та розрахований на 3 роки (до 1 травня 2021 року).  

Станом на 1 листопада 2018 стан впровадження Проекту наступний: 
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 в лютому 2018 року об’єкти Проекту (ДНЗ №4, НВК «ЗНЗ-ДНЗ», ЗОШ №6 та ЗОШ 

№7) відвідали технічні експерти Команди підтримки (Львів), за результатами надано звіт та 

рекомендації щодо об’єктів та робіт по них; 

 в І кварталі 2018 року проведено конкурс резюме на посади менеджерів Команди 

Проекту – надійшло 44 резюме; 

 в травні 2018 року за результатами конкурсу сформовано команду Проекту з 4 

найманих працівників: проектного менеджера, промоційного менеджера, фінансового 

менеджера та технічного менеджера, з ними як з фізичними особами - підприємцями 

укладено договори на надання управлінських послуг з реалізації Проекту до кінця 2018 року; 

 здійснено енергетичні обстеження ДНЗ 4 та НВК «ЗНЗ-ДНЗ»; 

 розроблено техніко-економічного обґрунтування щодо покращення теплопостачання 

по ЗОШ №6 та ЗОШ №7; 

 здійснено технічне обстеження будівельних конструкцій ДНЗ 4 та НВК «ЗНЗ-ДНЗ»; 

 розроблено Стратегію з комунікації та візуалізації Проекту на 3 роки; 

 розроблено Робочий план Проекту. 

Станом на 1 листопада 2018 року освоєно 12,3 тис євро. 

На основі результатів обстежень та енергетичних розрахунків енергоаудитори 

рекомендували заходи для підвищення рівня енергоефективності в будівлях ДНЗ 4 та НВК 

«ЗНЗ-ДНЗ», їх техніко-економічне обґрунтування та надали оцінку екологічної вигоди. 

Рекомендовані заходи для обох установ: комплексна термомодернізація із заміною старих 

вікон на енергоефективні двокамерні металопластикові, утепленням зовнішніх стін та 

цокольної частини будівлі із заглибленням в ґрунт, утепленням даху; модернізація 

інженерних систем.  

Окрім того, у ДНЗ №4 рекомендовано повністю модернізувати систему опалення, 

облаштувати механічну припливно-витяжну систему вентиляції з рекуперацією тепла, 

здійснити заміну неефективних джерел світла систем внутрішнього освітлення на нові 

світлодіодні. 

А для НВК »ЗНЗ-ДНЗ» рекомендовано облаштування системи погодозалежного 

регулювання теплового потоку; часткова модернізація системи опалення; влаштування 

механічної припливно-витяжної системи вентиляції з рекуперацією тепла; заміна 

неефективних джерел світла систем внутрішнього освітлення на нові світлодіодні. 

Для досягнення максимального енергозберігаючого та екологічного ефекту усі заходи 

рекомендовано втілювати пакетно. 

У галузі архітектурної політики затверджено детальний план території  м. Дубно, 

район вулиць Львівська - Ігоря Свєшнікова - Берестецька. Розроблено проект детального 

плану території  м. Дубно району вулиць Підборці - С.Петлюри - Проектна фірмою 
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«Аркада». Проведено капітальний ремонт покриття тротуару східної сторони вул. Лисенка та 

покриття тротуару північної сторони вул. Пекарської. Завершується капітальний ремонт вул. 

Сурмичі з відновленням тротуару, капітальний ремонт перехрестя вул. Семидубської та 

Мирогощанської, Грушевського, Сурмичі. Розпочато капітальний ремонт вул. Квітневої (від 

буд.18 до вул. Цегельної), вул. Ніщинського. Проводяться роботи з капітального ремонту 

частини тротуару на вул. Шевченка.  

В загальному використано 16,6 млн грн на проведення поточного та капітального 

ремонтів дорожнього покриття, в тому числі: 13,8 млн грн - кошти міського бюджету та 2,8 

млн грн - кошти державного бюджету. 

Станом на 1 листопада 2018 року завершено реконструкцію будівлі клубу під Центр 

дозвілля молоді. Загальна площа об'єкта 1118,54 м². Загальна кошторисна вартість 1,2 млн 

грн. Загальна вартість робіт становить 9,3 млн грн.  

Виготовлена проектно-кошторисна документація реконструкції залізобетонного моста 

через р. Іква по вул. Замковій на даний час проходить експертизу в м. Київ. 

Розроблено проект реконструкції частини території міського скверу на вул. Замковій в 

м. Дубно Рівненської області (з встановленням пам'ятного знаку Іову Почаївському). 

Реалізується комплекс заходів із реформування та розвитку житлово-комунального 

господарства міста. КП «Дубнокомуненергія» за кошти інвестиційної складової тарифу на 

теплопостачання придбано та встановлено твердопаливний котел KALVIS-700, потужністю 

0,7 МВт в котельні на вул. Грушевського, 141. Вартість котла становить 460,0 тис грн. 

Проведено капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення перехрестя вулиць Сурмичі, 

Мирогощанської, Семидубської, Грушевського загальною вартістю 429,4 тис грн. Розпочато 

роботи з капітального ремонту огорожі кладовища на вул. Львівській. Завершено 

виготовлення проектно-кошторисної документації з розширення та реконструкції очисних 

споруд каналізації м. Дубно, виготовлено звіт з оцінки впливу на довкілля. З бюджету міста в 

поточному році профінансовано 400,0 тис грн. 

Позитивну динаміку має створення об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків. Так, станом на 01.10.2018 року в житловому фонді міста утворено 57 об'єднань 

співвласників багатоквартирних будинків у 63 житлових будинках.  
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Рис. 1.4. Динаміка створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. 

Дубно, од. 

 

У 2018 році місто продовжує впровадження громадського бюджету. За результатами 

голосування громади визначено переможцями 7 проектів, з яких станом на 01.10.2018 

реалізовано п’ять («Проект освітлення пішохідних переходів у  м. Дубно», «Встановлення 

дитячого майданчика на подвір’ї будинків по вулиці Старій, 12, та на вул. Д.Галицького, 3, 

5», «Встановлення дитячого майданчика на подвір’ї будинків по вулиці Мирогощанська 65, 

67», «Антивандальний спортивний парк «Рух - це життя», «Чотири пори року в 

центральному парку міста Дубно» (дофінансовано)). Ще два проекти знаходяться в стані 

реалізації: «Проект встановлення туристичних інформаційних вказівників за напрямками до 

історико-культурних об’єктів та до закладів сфери послуг міста» та «Яскраві світлофори 

запорука безпеки транспортного та пішохідного руху». У 2018 році подано 25 проектів для 

фінансування за рахунок коштів громадського бюджету  м. Дубно у 2019 році.  

Стабільно функціонує транспортний комплекс міста. На сьогодні - це 30 маршрутів. Міські 

перевезення здійснюють 10 перевізників 47 автобусами. Співробітниками муніципальної 

дружини міської ради забезпечений контроль за станом пасажирських перевезень в частині 

виконання перевізниками регулярності пасажирських перевезень на рівні 96%, здійснюється 

щоденний контроль за дотриманням перевізниками розкладів руху автобусів на маршрутах 

загального користування.  

Центром надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) надано понад 27,3 тис. 

послуг за 10 місяців 2018 року, що в три рази більше, ніж у 2017 році. Через ЦНАП 

надаються 135 адміністративних послуг структурних підрозділів Дубенської міської ради та 

53 адміністративних послуг центральних органів виконавчої влади. 

В зоні очікування ЦНАП розміщенні стенди із інформацією про адміністративні 

послуги та порядок їх отримання, графіки прийому посадових осіб міської ради та їх 

виконавчих органів, графік надання консультацій працівниками управлінь та відділів міської 

ради. Крім того, на інформаційних стендах розміщена інформація про такі державні служби, 

як податкова інспекція, реєстраційна служба, нотаріальні контори та інше. Одним із засобів 
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забезпечення доступу споживачів послуг до інформації про адміністративні послуги є 

складання інформаційної картки щодо кожної адміністративної послуги та можливість 

використання такої картки суб’єктами звернень. Тому на особливому контролі в ЦНАП 

стоїть якість формування та вчасне оновлення інформаційних карток відділами та 

управліннями міської ради. 

Забезпечено реалізацію в місті державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності, яка здійснюється відповідно до Закону України від 11.09.2003 року №1160-IV 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із 

застосуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторних актів та Методики 

відстеження їх результативності, які затверджені постановою КМУ №308 від 11.03.2004 року 

(із змінами). Суб’єктам малого підприємництва надається необхідна інформаційно-

консультативна підтримка. 

Міською радою та виконавчим комітетом затверджено плани діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів та зміни до планів. Документи опубліковані в засобах масової 

інформації і на web-сторінці Дубенської міської ради. В міській раді ведеться електронний 

реєстр регуляторних актів. 

Протягом 11 місяців 2018 року прийнято 1 регуляторний акт виконавчого комітету 

Дубенської міської ради та 2 регуляторні акти Дубенської міської ради, які пройшли 

процедуру прийняття регуляторних актів. 

Забезпечується прозора процедура закупівель товарів, робіт, послуг за державні кошти, 

в тому числі у суб’єктів малого підприємництва – переможців відповідних тендерів.  

На базі Дубенської міськрайонної філії Рівненського обласного центру зайнятості 

відкрито бізнес-центр розвитку підприємництва, де надаються послуги особам, які планують 

зайнятись або займаються підприємницькою діяльністю. Проведено 10 семінарів з 

підприємництва, де взяли участь 68 осіб з числа безробітних жителів м. Дубна. Постійно 

проводиться навчання безробітних за професіями, розрахованими на самозайнятість, а саме: 

манікюрниця, закрійник, кравець, перукар, кухар, кондитер, тощо. Упродовж січня-жовтня 

2018 року курси «Підприємець-початківець» на базі Рівненського центру профтехосвіти 

державної служби зайнятості пройшла 1 особа. Постійно висвітлюються вдалі приклади 

організації власної справи у мережі «Фейсбук», на сторінці Дубенської міськрайонної філії 

Рівненського обласного центру зайнятості, веб-сайті Рівненського обласного центру 

зайнятості та у місцевих ЗМІ. Надаються індивідуальні консультації щодо відкриття власної 

справи.  

Станом на 01.11.2018 року в Дубенської міськрайонної філії Рівненського обласного 

центру зайнятості перебуває на обліку 629 осіб - жителів міста, з них 268 безробітних. За 

сприяння державної служби зайнятості за січень-жовтень 2018 року працевлаштовано 638 
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жителів міста, в тому числі 220 безробітних осіб, а на робочі місця, створені шляхом 

компенсації роботодавцю ЄСВ - 24 особи. Працевлаштовано 17 осіб з інвалідністю, з них 13 

безробітних. Одноразову виплату допомоги із безробіття для організації підприємницької 

діяльності отримала 1 особа. У роботах тимчасового характеру прийняли участь 126 осіб, з 

них 52 безробітних, у оплачуваних громадських роботах – 12 безробітних. 

З метою підвищення конкурентоспроможності міського населення на ринку праці та з 

метою якнайшвидшого задоволення потреб роботодавців у кваліфікованих кадрах за січень-

жовтень 2018 року проходила професійне навчання 141 особа, на стажування скеровано 31 

особу, видано 14 ваучерів для осіб віком понад 45 років. 

В комунальній власності міста знаходиться 1174 об'єкти нерухомого майна. Більша 

частина майна (74%, або 864 об’єкти) утримуються бюджетними установами міста або 

знаходяться в господарському віданні та оперативному управлінні міських комунальних 

підприємств. Постійно проводиться робота щодо передачі в оренду нерухомого майна. 

Станом на 01.10.2018 року для зайняття підприємницькою діяльністю передано в оренду 7 

об’єктів нерухомого майна територіальної громади м. Дубно, 2 з них - юридичним особам, 5 

об’єктів - фізичним особам - підприємцям. На пільгових умовах передано в оренду 

юридичним особам 2 об’єкти нерухомого майна. 

В оренді юридичних та фізичних осіб-підприємницької діяльності перебуває 109 

об’єктів нерухомого майна територіальної громади міста. Ведеться контроль виконання 

орендарями умов договорів та надходженням до міського бюджету орендної плати. За 9 

місяців 2018 року від оренди нерухомого майна надійшло 730,7 тис грн, що становить 

122,0% від планових надходжень.  

Проводиться робота з виготовлення технічної документації на об’єкти комунального 

майна, оформлення та реєстрації права власності на комунальне майно, виготовлення 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок, 

передача майна у межах міської комунальної власності, прийняття об’єктів у комунальну 

власність міста з інших форм власності. 

Сфера роздрібної торгівлі, ресторанного господарства та побутового 

обслуговування населення є важливою складовою внутрішнього ринку і відіграє значну 

роль у забезпеченні потреб міста у товарах і послугах. За І півріччя 2018 року обсяг 

роздрібного товарообороту по місту склав 173,9 млн грн. В порівнянні із І півріччям 2017 

року загальний обсяг роздрібного товарообороту збільшився на 24,1% (І півріччя 2017 року = 

140,1 млн грн). Обсяг роздрібного товарообігу підприємств, які здійснюють діяльність із 

роздрібної торгівлі, обраховується без урахування обороту фізичних осіб - підприємців.  

За І півріччя 2018 року товарооборот на одну особу склав 4662,2 грн, що на 975,3 грн 

більше ніж за відповідний період 2017 року. 
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До мережі торгівлі та ресторанного господарства входить 406 підприємств. 

На території міста функціонують 4 ринки, на яких знаходиться 4,0 тис торгових місць 

для забезпечення суб'єктів підприємницької діяльності робочими місцями. У сфері 

побутового обслуговування населення міста діють 55 об'єктів. 

Ведеться системна робота щодо забезпечення створення сприятливих умов для 

розвитку малого та середнього бізнесу. Очікувана кількість за 2018 рік платників податків - 

юридичних осіб становить 781, а фізичних - 1649.  

До бюджету міста за 9 місяців 2018 року надійшло доходів в сумі 311,8 млн грн, в тому 

числі доходи загального фонду – 304,4 млн грн, доходи спеціального фонду – 7,4 млн грн. 

За 9 місяців 2018 року до бюджету міста Дубно при плані 91,4 млн грн фактично 

надійшло власних та закріплених доходів 95,6 млн грн, перевиконання складає 4,2 млн грн, 

або 104,5%. 

До місцевого бюджету при плані 13,1 млн грн надійшло єдиного податку 13,5 млн грн 

(103,4%), перевиконання становить 449,9 тис грн. 

Основним дохідним джерелом надходжень, яке забезпечує життєдіяльність міста 

Дубно, є податок з доходів фізичних осіб, питома вага якого у звітному періоді склала 59% 

(56,4 млн грн).  

 
Рис. 1.5. Динаміка власних та закріплених доходів до бюджету міста Дубно за 2015-

2018 роки, тис грн. 

 

До бюджету міста від оренди майна комунальної власності надійшло коштів в сумі 

730,7 тис грн при плані 599,0 тис грн, або 122%. Крім того, до бюджету м. Дубно надійшли 

ще такі податки: 

 податок на прибуток підприємств – 45,7 тис грн; 

 акцизний податок (пальне) – 5,8 млн грн; 

 акцизний збір – 2,6 млн грн; 

 плата за майно – 1,4 млн грн; 

 транспортний податок – 97,9 тис грн; 
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 державне мито –45,9 тис грн; 

 плата за надання адмінпослуг – 3,2 млн грн; 

 адміністративні штрафи та фінансові санкції - 6,8 тис грн; 

 реєстраційний збір – 38,4 тис грн; 

 інші надходження –537,2 тис грн. 

За 9 місяців 2018 року з бюджету міста фактично здійснено видатків на суму 286,6 

млн грн при плані 299,1 млн грн, недофінансування складає 12,5 млн грн, або 4,18%. 

Основною статтею видатків бюджету міста становить соціальний захист та соціальне 

забезпечення, питома вага якого у звітному періоді склала 51,3% (147,0 тис грн).  

Протягом 9 місяців 2018 року здійснено видатків на освіту в сумі 74,7 млн грн, що 

складає 95,5% до планових призначень.  

З бюджету міста було профінансовано охорону здоров’я в сумі 35,4 млн грн при плані 

37,3 млн грн або 95%. 

 

Рис. 1.6. Динаміка видатків бюджету міста Дубно (загальний фонд) за 2015-2018 роки, 

тис грн 

 

Крім того, з бюджету м. Дубно (загальний фонд) було здійснено наступні видатки: 

 житлово-комунальне господарство – 3,1 млн грн (план 3,2 млн грн); 

 культура та мистецтво – 2,8 млн грн (план 3,2 млн грн); 

 засоби масової інформації - 206,8 тис грн (план 220,0 тис грн); 

 фізична культура та спорт – 2,1 млн грн (план 2,8 млн грн); 

 транспорт, дорожнє господарство,зв’язок, телекомунікації та інформатика – 2,6 млн 

грн (план – більше 2,8 млн грн); 

 державне управління – 17,6 млн грн (план – 18,1 млн грн); 

 запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха - 136,2 

тис грн (план – 150,0 тис грн); 

 видатки, не віднесені до основних груп – 959,9 тис грн (план – 1,3 млн грн). 
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Рис. 1.7. Структура видатків бюджету міста Дубно (загальний фонд) за 9 місяців 2018 

року 

 

Згідно з інформацією Головного управління ДФС у Рівненській області найбільшими 

платниками податку в місті Дубно є: 

 ПАТ «Дубномолоко» - 11,6 млн грн; 

 ТОВ «Епіцентр» - 3,0 млн грн; 

 ДП «Дубенське лісове господарство» -1,3 млн грн; 

 КП «Дубноводоканал» - 1,5 млн грн; 

 ТОВ «Склоресурс» - 1,2 млн грн. 

Станом на 01.10.2018 року обсяг податкової заборгованості по місту становить 11,0 млн 

грн.  

Станом на 01.10.2018 року чисельність штатних працівників підприємств, установ, 

організацій без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та 

зайнятих у громадян - підприємців склала 6223 особи. Розмір середньомісячної заробітної 

плати цієї категорії працюючих за січень-жовтень 2018 року (6029 грн) перевищував розміри 

встановлених державних соціальних стандартів: в 1,6 рази – мінімальну заробітну плату та в 

3,3 рази - прожитковий мінімум для працездатної особи (1841 грн). Порівняно з відповідним 

періодом 2017 року розмір середньомісячної зарплати зріс на 12,4%.  

У сфері праці та соціального захисту населення з метою сприяння зростанню рівня 

оплати праці та недопущення зниження реальних доходів населення, забезпечення 

дотримання всіма суб’єктами господарювання державних гарантій в оплаті праці, посилення 
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контролю за впровадженням мінімальної заробітної плати не нижче законодавчо 

встановленого рівня з початку року проведено 10 засідань комісії, заслухано 32 звіти 

керівників та бухгалтерів підприємств, на яких виявлено порушення законодавства про 

працю (виплата заробітної плати працівникам менше законодавчо встановленого 

мінімального рівня, зменшення фонду оплати праці, мінімізація заробітної плати, 

заборгованість з відшкодування пільгових пенсій). Проводиться роз’яснювальна робота із 

створення системи управління охороною праці, щодо збільшення розміру заробітної плати 

господарюючими суб’єктами своїм найманим працівникам, щодо переваг та необхідності 

належного оформлення трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками 

відповідно до чинного законодавства в колективах та в ЗМІ через місцеву газету «Наше 

дзеркало» та під час реєстрації колективних договорів. Під час укладання колективних 

договорів підприємств, установ та організацій усіх форм власності даються рекомендації 

включати до розділу «Охорона праці та здоров’я» зобов’язання роботодавця щодо 

проведення атестації робочих місць за умовами праці, відповідно до законодавства. Під час 

реєстрації колективних договорів підприємств, установ та організацій усіх форм власності, 

сторонам даються рекомендації включати перелік робіт, під час яких через умови 

виробництва працівнику не можна встановити перерву для відпочинку і харчування, та 

передбачати створення можливостей для прийняття їжі працівниками, зайнятими на таких 

роботах, умови і порядок установлення скороченої тривалості робочого часу з одночасним 

збереженням розміру заробітної плати для працівників, що мають дітей до 14 років або 

дитину-інваліда, встановлення термінів додаткових відпусток. 

 

 

   

Рис. 1.8. Співвідношення динаміки середньомісячної заробітної плати одного штатного 

працівника у м. Дубно, рівня прожиткового мінімуму для працездатної особи, рівня 

мінімальної заробітної плати за 2014-2018 роки, грн 



20 

 

Фактичні надходження єдиного соціального внеску за січень-вересень 2018 року по 

місту Дубно становили 105,7 млн грн, що на 20,4% більше в порівнянні з аналогічним 

періодом 2017 року. 

Обсяг заборгованості по єдиному соціальному внеску станом на 01.10.2018 року 

становить більше 3,8 млн грн, а обсяг податкової заборгованості більше 11,0 млн грн.  

За 10 місяців 2018 року 4,9 тис сімей звернулося за отриманням соціальної допомоги. З 

початку року цим сім’ям перераховано більше 45,5 млн грн субвенції з державного бюджету, 

з них на виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 11,3 млн грн, 

сім’ям з дітьми 22,2 млн грн, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам більше 8,9 млн грн. 

Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з питань забезпечення 

соціальних гарантій населення у місцевих ЗМІ та на веб-сайті Дубенської міської ради. 

Призначення всіх видів соціальних допомог здійснюється з дотриманням норм чинного 

законодавства. 

Вагома державна підтримка направлена на допомогу сім’ям з дітьми. Із загальної 

кількості отримувачів допомоги найбільшу питому вагу становить допомога при народженні 

дитини - 49,5%. На обліку перебуває 42 сім’ї, яким призначено допомогу на дітей, які 

перебувають під опікою. За 10 місяців 2018 року виплачено більше 1,6 млн грн. Допомогу на 

дітей-інвалідів і інвалідів дитинства отримують 505 сімей, яким за 10 місяців 2018 року 

виплачено більше 8,9 млн грн. 

За звітний період за призначенням тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце 

проживання яких невідоме звернулося 75 сімей, яким виплачено 139,8 тис грн. 

 Постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 року №106 затверджено 

«Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та 

прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною». Станом на 01.11.2018 року на 

обліку перебуває шість прийомних сімей. З початку року цим сім’ям виплачено 398,0 тис 

грн. 

За 10 місяців 2018 року до відділу грошових виплат та компенсацій звернулося 13,9 тис 

сімей для призначення субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу, яким призначено субсидій на суму 

61,4 млн грн. З них на придбання твердого палива та скрапленого газу звернулося 146 сімей, 

яким призначено субсидії на суму 360,1 тис грн.  
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Постійно оновлюється Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають 

право на пільги (ЄДАРП). Станом на 01.11.2018 року на обліку в ЄДАРП перебуває 10,7 тис 

пільговиків різних категорій. 

Для виконання програми «Забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, 

засобами пересування та реабілітації» за 10 місяців 2018 року інвалідними візками 

забезпечено 33 інваліда, видано 120 одиниць технічних засобів реабілітації та ортопедичного 

взуття. 

Путівками на санаторно-курортне лікування забезпечено 65 осіб. 

Загальна чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування територіальним 

центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Дубно становить 1492 

чол., фактично обслужених чотирма відділеннями терцентру 1487 чол. 

Відділенням соціальної допомоги вдома обслуговується підопічний контингент загальною 

чисельністю 410 чол., більшість з них проживають у житлах без комунальних зручностей, 

обслуговують їх 37 соціальних робітників. Підопічні отримують весь перелік послуг по веденню 

домашнього господарства. 

В територіальному центрі функціонує мультидисциплінарна команда для надання 

різних видів послуг немобільним підопічним з IV-V рухомою активністю. Цією командою 

обслужено 73 чол., яким надано 229 послуг. 

Відділення денного перебування обслуговує 557 громадян похилого віку, інвалідів (які 

досягли 18-річного віку), що частково втратили здатність до самообслуговування. 

У терцентрі функціонує відділення організації надання адресної, натуральної та 

грошової допомоги, яке надає різні види натуральної допомоги. На обліку в ньому перебуває 520 

громадян. Створений банк вживаного одягу, де всі потребуючі підопічні можуть отримати одяг. В 

цьому відділенні безкоштовно надає послуги ремонтна бригада, якою проводиться ремонт та 

підготовка до зими господарств підопічних, надається допомога в обробітку земельних 

ділянок та збиранні врожаю, забезпеченні паливом, порізці та порубці дров. Всього проведено 

такі роботи в 705 господарствах. Крім того, послугами пункту прокату технічних засобів 

реабілітації, що функціонує при відділенні надання адресної натуральної та грошової 

допомоги, скористалися 39 пенсіонерів та інвалідів міста. 

Літні люди, які потребують постійної сторонньої допомоги, оформляються на тимчасове 

та постійне проживання в будинки-інтернати різного напрямку. Протягом 2018 року поселено 

4 особи в вище згадані заклади, забезпечено перевезення їх з місця проживання до інтернату. 

Потреби у створенні стаціонарного відділення немає, оскільки в місті функціонує будинок-

інтернат. 

Кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та 

отримують компенсації, допомоги та пільги, передбачені Законом України «Про статус і 
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соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» станом 

на 01.11.2018 року становить по м. Дубно 434 особи. За 10 місяців поточного року 

оздоровлено у санаторно-курортних закладах України за рахунок коштів державного 

бюджету 14 осіб, з них: дорослих громадян, віднесених до І категорії - 13 осіб та 1 дитини-

інваліда, інвалідність якої пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, разом з одним 

із батьків.  

Для забезпечення пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, на безплатне придбання ліків та безплатне і пільгове зубопротезування станом 

на 01.11.2018 року надійшли кошти до бюджету міста в сумі 9,5 тис грн. Згідно з рецептами 

лікарів відпущено ліки 47 особам та зубопротезовано 1 особу, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

З Державного бюджету для виплати компенсацій та допомог постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи громадянам станом на 01.11.2018 року надійшли кошти в розмірі 

525,3 тис грн. За 10 місяців поточного року виплачено: 

 компенсацію за пільгове забезпечення продуктами харчування постраждалим 

внаслідок Чорнобильської катастрофи громадянам І та ІІ категорій - 364,6 тис грн;  

 компенсацію на дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською 

катастрофою, які не харчуються в їдальні – 2,0 тис грн; 

 щорічну допомогу на оздоровлення потерпілих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи – 15,2 тис грн; 

 проведено оплату додаткових відпусток на суму 23,8 тис грн; 

 виплачено грошову компенсацію замість санаторно-курортного лікування – 3,4 тис 

грн; 

 оплата санаторно-курортного лікування громадян віднесених до категорії І та дітей-

інвалідів, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою – 116,1 тис грн. 

Станом на 01.11.2018 року заборгованість по соціальних виплатах постраждалим 

внаслідок Чорнобильської катастрофи становить 35,7 тис грн і не вважається простроченою. 

У сфері пенсійного забезпечення протягом 9 місяців 2018 року прийнято та 

призначено 250 нових пенсійних справ, проведено 244 перерахунки по стажу та заробітній 

платі, 24 перерахунків в зв’язку із надбавками, 55 інших перерахунків, 47 переведень з виду 

на вид, 357 продовжень пенсій по інвалідності та втраті годувальника. Станом на 01.10.2018 

на обліку перебуває 9410 пенсіонерів по місту. На даний час відсутні затримки при 

призначені (перерахунку) пенсій. Під час роботи «Єдиного вікна» постійно ведеться 

роз’яснювальна робота серед населення щодо терміну подання документів для призначення 

базових пенсій, з подальшим допризначенням. Прийом громадян спеціалістами відділу 

пенсійного забезпечення ведеться щоденно. На виробничих нарадах постійно 



23 

 

обговорюються та аналізуються листи головного управління Пенсійного фонду України в 

Рівненській області, методичні рекомендації, інструктивні матеріали для недопущення 

затримок в призначенні пенсій. Фінансування пенсій здійснюється в рамках діючого 

законодавства в період з 4 по 25 число місяця. Фінансування пенсійних виплат 

розпочинається за два дні до виплатного періоду. Банківські установи та поштові відділення 

відомості на виплату пенсій отримують своєчасно. За 9 місяців 2018 року профінансовано 

виплат пенсій та допомог на суму 526,9 млн грн. 

За даними реєстру загальна кількість застрахованих осіб станом на 01.10.2018 року 

склала 21,4 тис осіб, з них 13,7 тис осіб – це середньооблікова чисельність працюючих, 3,9 

тис осіб – фізичні особи-підприємці та 3,8 тис осіб – соціальне страхування яких 

гарантується державою (по догляду за дітьми, інвалідами, пристарілими). Постійно 

здійснюється інформаційна робота з населенням, роботодавцями щодо прямої залежності 

розміру страхового стажу від своєчасності та в повноти сплати внесків роботодавцями, 

легалізації заробітної плати працівників. Так, проведено 16 зустрічей у трудових колективах 

та 78 зустрічей із фізичними особами-підприємцями; інформацію доведено на 2 семінарах із 

страхувальниками та висвітлено у 3 друкованих виданнях місцевої преси. 

На 20 засіданнях профільних комісіях при Дубенській районній державній 

адміністрації та при Дубенській міській раді розглянуто матеріали стосовно 392 платників, 

які нараховували для 1281 працівників заробітну плату у розмірі менше мінімальної. 

Проведено 18 виходів робочої групи, за результатами яких розглянуто справи по 65 

роботодавцях та виявлено 14 неоформлених працівників. 

За результатами заходів реагування органів Пенсійного фонду, підвищено рівень 

оплати праці та проведено розрахунки з доплати до мінімального внеску 392 платників для 

1281 працівників. За звітами страхувальників за січень-жовтень 2018 року додаткова база 

нарахування єдиного внеску (різниця між мінімальною та фактичною заробітною платою) 

становила 14,5 млн грн. Для формування інформаційної бази Реєстру застрахованих осіб 

Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування 

використовуються головним чином відомості, що надходять від роботодавців та фізичних 

осіб. На кожну застраховану особу відкрита персональна облікова картка, в якій 

використовується ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб. Протягом 9 

місяців 2018 року прийнято та опрацьовано 891 відомість застрахованих осіб, що 

використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. 

Здійснюється контроль достовірності відомостей, поданих до реєстру застрахованих 

осіб. Щодо виявлених випадків некоректного відображення відомостей та фактів помилок у 

звітності по єдиному соціальному внеску проводиться відповідна робота.  
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Здійснюється робота по інформуванню майбутніх пенсіонерів щодо права звернення за 

призначенням пенсії. Надіслано пам’ятки майбутнім пенсіонерам, які досягають пенсійного 

віку в 2-3 кварталі 2018 року 113 страхувальникам на 151 застраховану особу. 

 На фінансування закладів охорони здоров’я в 2018 році заплановано коштів в сумі 42,5  

млн грн. За 9 місяців 2018 року фактично використано 35,4 млн грн (95%). Для закладів 

охорони здоров’я  м. Дубно було придбано: електрокардіограф (1 шт.), обчислювальна 

техніка (16 комплектів), принтер EPSON L-364 (10 шт.), промивач планшетів LisaWash (1 

шт.), інкубатор-шейкер LABLINE-040 (1 шт.), аналізатор біохімічний автоматичний ERBA 

XL -200 (1 шт.), аналізатор мікропланшетний LisaScan EM (1шт.), гінекологічний стіл-крісло 

мод. 3012-3 (1 шт.), гінекологічний стіл-крісло мод. 3012 (3 шт.), інкубатор для 

новонароджених SI–610 (1 шт.), пульсоксиметри Red-8 (1 шт.), шприцевий дозатор (1 шт.), 

електрокардіограф МІДАС (1 шт.), ноутбук ASUS X542UA-GQ294 (5 шт.), 

багатофункціональний пристрій Xerox WC-3215NI (4 шт.), лабораторна система II класу 

очистки води (1 шт.), накопичувальний резервуар для збереження води «Basic» (1 шт.), 

монітор фетальний Біомед BF-500 для двійні (1 шт.).  

Продовжується виконання поточного ремонту кабінетів протитуберкульозного 

відділення. Замінено вікна та двері на металопластикові в Центрі ПМСД та частково в КЗ 

«Пологовий будинок» та Дубенській стоматполіклініці. Виконано поточний ремонт 

прилеглої території довкола ґанків в КЗ «Пологовий будинок» та Центру ПМСД. В стадії 

завершення капітального ремонту денного стаціонару амбулаторії №1 та №2 Центру ПМСД. 

В галузі освіти на 2018 рік заплановано видатки в розмірі 105,6 млн грн. Виконання 

склало за 9 місяців 2018 року 74,7 млн грн або 95,5% запланованих коштів. 

Упродовж 2018 року в галузі освіти проведено такі роботи: 

 капітальний ремонт фасадів станції юних техніків; 

 виготовлено ПКД та здійснено її експертизу щодо капітального ремонту 

спортивного залу НВК «Школа-гімназія»; 

 виготовлено ПКД щодо капітального ремонту харчоблоку НВК «ЗНЗ-ДНЗ»; 

 проводиться визначення генерального проектувальника для здійснення капітального 

ремонту огородження ДНЗ №7; 

 капітальний ремонту дитячих павільйонів ДНЗ №2, 3, 4, 5, 6, 7. 

На базі закладів освіти міста з 29 травня по 15 червня 2018 року працювало 11 таборів 

відпочинку з денним перебуванням, в яких охоплено відпочинком 819 дітей. У міському 

бюджеті на 2018 рік передбачено кошти в сумі 390 тис грн, з них 200 тис грн - на організацію 

відпочинку дітей в пришкільних таборах (харчування, медикаменти, спортивний інвентар), 

100 тис грн - на придбання путівок для оздоровлення дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки та 90 тис грн - у вигляді іншої субвенції обласному бюджету 
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на надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок на оздоровлення дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки.     

З метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей міста у літній період, 

створення належних умов роботи у таборах з денним перебуванням у 2018 році працювала 

комісія по огляду готовності пришкільних таборів до оздоровчого періоду. 

14 травня 2018 року проведено нараду з директорами таборів з денним перебуванням за 

участю підприємців, які будуть здійснювати харчування. Участь в нараді взяли представники 

управління Держпродспоживслужби. 

З метою попередження виникнення пожеж та загибелі людей Дубенським 

міськрайонним сектором ГУ ДСНС України у Рівненській області в 2018 році спільно з 

директорами і завідуючими навчальних закладів управління освіти Дубенської міської ради 

проведено позапланову перевірку протипожежного та техногенного стану території, будівель 

та споруд закладів освіти  м. Дубно. 

 Під час перебування дітей в пришкільних таборах службами та відділами міської ради 

проводились інформаційно-профілактичні та спортивно-оздоровчі заходи: брейн-ринги «За 

здоровий спосіб життя», бесіди та тренінги, естафетні змагання «Олімпійське літо». 

З 6 по 13 червня з метою забезпечення перевірки організації виховної роботи в 

пришкільних таборах закладів освіти міста проводився міський огляд-конкурс на кращу 

організацію виховної роботи, переможцем в якому стала ЗОШ №3. 

При направленні на оздоровлення дітей особлива увага приділяється дітям, які 

потребують соціальної уваги та підтримки. За кошти міського бюджету придбано 15 путівок 

для оздоровлення дітей пільгових категорій у МСОК «Берізка». Так, станом на 15 жовтня за 

кошти державного, обласного та міського бюджетів оздоровлено 89 дітей, з них: 

 21 дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування; 

 5 дітей-інвалідів; 

  47 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; 

  2 дітей з сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах; 

  5 дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій; 

 9 дітей, які перебувають на диспансерному обліку.    

Діти оздоровлювались у санаторно-оздоровчих закладах ДП УДЦ «Молода гвардія» (м. 

Одеса) – 10 дітей; ДПУ МДЦ «Артек» Київської області – 11 дітей; у закладі оздоровлення та 

відпочинку санаторного типу «Агатівка» - 10 дітей; в КП «Дитячий санаторно-оздоровчий 

комплекс «Електронік-Рівне» - 3 дітей; КП Дитячий санаторій «Хрінники» - 7 дітей; у 

спеціалізованому санаторно-оздоровчому комплексі «Веселка» - 2 дітей; у МСОК «Берізка» - 

36 дітей; у санаторій «Барвінок» направлено 1 дитину з ДЦП. 9 дітей, які перебувають на 

диспансерному обліку, отримали санаторно-курортні путівки від Дубенської амбулаторії №3 
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ЦПМСД. Усі діти, які направлялися у заклади оздоровлення, забезпечувалися безкоштовним 

медичним оглядом та відповідною медичною документацією. Всього послугами відпочинку 

та оздоровлення станом на 15 жовтня 2018 року охоплено 1368 дітей міста Дубна, або 31 % 

від загальної кількості дітей шкільного віку (4359).  

У сфері молодіжної політики протягом 2018 року проведено наступні заходи: 

 святкове дійство 24 червня на майдані Незалежності з нагоди Дня молоді. 

Продовжили святковий концерт виступ гурту «Sarafan Band» з м. Рівного, співоча молодь 

міста, DJ Sedma та MC Sayuk, які провели святкову дискотеку. Також вперше в місті Дубно 

відбувся фестиваль фарб Холі з розвагами та конкурсами. Креативу та оригінальності до 

свята додав майстер-клас зі східного танцю від студії східного танцю «Халіджи». 

 півфінальні ігри Ліги гумору  м. Дубно 18 жовтня в Будинку культури - учасниками 

заходу стали 10 команд навчальних закладів міста та району.  

Ведеться робота по виявленню дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, 

їм надається консультативна та психологічна допомога. На первинному обліку служби у 

справах дітей перебуває 71 дитина, віднесена до категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. З них лише 4 не влаштовані в сімейні форми виховання (всі 4 

дитини мають інвалідність та виховуються в спеціалізованих закладах). З початку 2018 року 

8 дітей даної категорії поставлено та облік, 7 з них влаштовано в сімейні форми виховання, 1 

- в спеціалізований заклад. Вилучено 1 дитину з сімейного середовища та направлено в 

реабілітаційний центр. Службою постійно ведеться робота щодо підняття у суспільстві 

престижу та авторитету сімей-усиновителів, опікунів, піклувальників, патронатних 

вихователів, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. В ЗМІ періодично 

публікуються матеріали по даному питанню. В 2018 році службою виявлено і поставлено на 

облік 18 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. Всього на обліку станом на 

01.10.2018 року перебувають 25 дітей даної категорії. З метою попередження бездоглядності, 

безпритульності та дитячої злочинності, службою спільно з Дубенським відділом поліції, 

МЦ СССДМ, управлінням освіти з початку 2018 року проведено 76 рейдів. В ході рейдів, 

бездоглядних та безпритульних дітей в місті Дубно не виявлено. Всі діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування, яким виповнилося 16 років, ставляться на позачергову 

квартирну чергу. Всього на такому обліку перебуває 8 дітей даної категорії, з них в 2018 році 

поставлено на облік 4 дитини.  

На фізичну культуру і спорт в бюджеті міста передбачено 3,2 млн грн. Виконання 

склало за 9 місяців 2018 року 2,1 млн грн (75,5%). 

В місті проведено ряд спортивних змагань та спортивно-масових заходів, а саме: 

Всеукраїнський турнір з волейболу серед чоловічих команд ветеранів; відкритий особистий 

чемпіонат міста з настільного тенісу серед чоловіків, жінок та ветеранів; відкритий 
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особистий чемпіонат міста з настільного тенісу; відкрита зимова першість з футболу; 

відкрита першість з загальної фізичної підготовки серед юнаків та дівчат відділення 

веслування на байдарках і каное; третій етап ІІ туру обласної спортивної гри «Сімейні 

перегони. Спортивні громади»; фестиваль здорового способу життя; міські змагання з 

загальної фізичної підготовки; турнір з волейболу серед чоловіків з нагоди Дня визволення  

м. Дубно від німецько-фашистських загарбників; міські конкурси «Зимова фортеця», «Зимові 

рекорди та «Сніговик-FEST» у рамках спортивних заходів «Спортивна зима» у всіх 

навчальних закладах; чемпіонат міста Дубно з баскетболу серед чоловіків; відкритий кубок  

м. Дубно з футболу 2018 року; першість з футболу серед студентської молоді; дитячий 

турнір з міні-футболу «Юний спартаківець»; міський фестиваль серед спортивних сімей 

«Тато, мама, я – спортивна сім’я»; міський фестиваль з велоспорту «Велодень» в рамках 

Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів «Вело-Україна»; легкоатлетичний 

благодійний забіг; міський фізкультурно-оздоровчий захід Олімпійське літо в пришкільних 

таборах; міський турнір з армрестлінгу та з нагоди Дня молоді; міський турнір з шахів з 

нагоди Дня молоді; кубок міського голови з футболу з нагоди Дня міста; відкритий кубок 

міста з веслування на байдарках і каное пам`яті Заслуженого тренера України 

А.В.Максимчука; велопробіг «День Незалежності України»; ІІ-й міжобласний дитячій турнір 

з футболу пам`яті О.Б.Філика; міський турнір з пляжного волейболу; проведення спортивних 

заходів та відзначення Дня фізичної культури та спорту в Україні; першість  м. Дубно з міні-

футболу серед студентської молоді. 

Місто прийняло участь в обласних змаганнях та всеукраїнських турнірах з таких видів 

спорту як: Всеукраїнський турнір з дзюдо «Кубок Континіуму» серед юнаків та дівчат 2001-

2003, 2004-2005 р.н.; IV міжобласний турнір з футзалу за кубок пам`яті воїнів-афганців 

Кременеччини Циганюків та Героїв «Небесної сотні»; відкритий чемпіонат Рівненської 

області з баскетболу серед чоловічих клубних команд сезону 2017-2018 років; чемпіонат 

Рівненської області з дзюдо серед юнаків та дівчат 2001-2003 р.н.; особистий чемпіонат 

Рівненської області 2018 року з настільного тенісу серед чоловіків та жінок; чемпіонат 

Рівненської області з футзалу 2018 року; відкрита першість м.Рівне з дзюдо серед юнаків та 

дівчат 2007-2008 р.н. з нагоди 29-ї річниці виведення військ з Афганістану; відкритий 

чемпіонат м. Нетішин і КДЮСШ з футзалу серед юнаків 2010 р.н. та молодших; чемпіонат 

Рівненської області з футзалу 2018 року серед команд ДЮФЛ 2002-2003 р.н.; відкритий 

чемпіонат Млинівського району по міні-футболу; 25 ювілейний міжнародний турнір з міні-

футболу присвячений пам`яті заслуженого журналіста України Михайла Григоровича 

Баліцького; чемпіонат Рівненської області з дзюдо серед юнаків та дівчат 2001-2003 р.н.; 

особистий чемпіонат Рівненської області з настільного тенісу серед молоді 1997-1999 р.н. та 

юніорів і юніорок 2000 р.н. і молодших; відкритий всеукраїнський турнір пам`яті 
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Волинських майстрів дзюдо; кубок Дубенщини з футболу «Золотий колос»; міжобласний 

турнір з футболу присвячений пам`яті тренера О.Б.Філика серед дітей 2010 р.н; обласна 

спартакіада 2018 року серед депутатів з настільного тенісу та шашок; відкритий чемпіонат м. 

Луцька з дзюдо серед юнаків 2005-2006 р.н., 2009-2008 р.н. та 2009 р.н., присвяченого Дню 

пам`яті та примирення, 73 річниці Перемоги над нацизмом у другій світовій війні; відкрита 

першість ДЮСШ №5 м. Рівного з дзюдо; «Мама, тато, я - спортивна сім`я»; відкрита 

першість Дубенського району фізкультурно-спортивного товариства «Колос» та районної 

федерації футболу на 2018 рік; чемпіонат Рівненської області з футболу серед ветеранів; 

Чемпіонат Рівненської області з дзюдо серед юнаків та дівчат 2003-2004 р.н.; суперфінал 

обласної спортивної гри «Сімейні перегони. ОТГ»; чемпіонат Рівненської області з футболу 

серед дитячо-юнацьких команд сезону 2018 року; першість Рівненської області з футболу - ІІ 

ліга; обласна спартакіада 2018 року серед державних службовців з настільного тенісу, шахів, 

шашок та військово-спортивного багатоборства. 

На проведення спортивно-масових заходів, спартакіад, змагань, придбання атрибутики  

для нагородження та спортивних призів використано 34,7 тис грн. На оплату відряджень, 

добових, проїзду команд міста на змагання з бюджету міста використано 36,3 тис грн. 

З метою популяризації заняттями спортом та пропаганди здорового способу життя 

серед усіх верст населення перебіг заходів постійно висвітлюється на сайті міської ради та в 

місцевих ЗМІ, активно використовуються спортивні портали обласного рівня, ведеться блог 

в соціальних мережах. 

На розвиток галузі культури та мистецтва в бюджеті міста на 2018 рік передбачено 

4,5 млн грн, а за 9 місяців 2018 року використано 2,8 млн грн (87,6%).  

Постійно організовуються урочистості, святкування, бесіди та зустрічі в закладах 

культури міста щодо сприяння організації дозвілля дубенчан та гостей міста, розвитку 

творчості дітей, вихованню любові та поваги до історії, культури Дубенщини та України. 

Так, у 2018 році проведено 10 урочистостей, 10 свят, 3 концерти, близько 40 пізнавальних 

зустрічей, 3 фестивалі, 2 конкурси, 6 вшанувань, 3 театральні вистави, 4 творчі акції, 

фестиваль духовної музики «Різдвяні пісне співи», свято «Колядує вся родина, моя рідна 

Україна», флешмоб «Сила нації в її єдності» до Дня злуки, мистецьку акцію «Крути - 

трагедія і гордість України» до 100-річчя битви під Крутами, літературно-музичну 

композицію «Небесні ангели» з нагоди вшанування Героїв «Небесної Сотні», свято рідної 

мови «Бережіть та шануйте рідну мову», пізнавальна зустріч до 100-річчя Герба України, 

літературно-музичну композицію «Віщий дух Кобзаря» з нагоди відзначення 

Шевченківських днів, урочистості «Нас пам'ять кличе у роки війни» до дня визволення міста 

Дубно, театральні вистави «Обережно, жінки!», свято відкриття та Тиждень дитячого 

читання, поетичні читання «У кожному слові — промінь любові» з нагоди Дня поезії, свято 
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«Великдень всіх нас на гостини просить», вшанування пам'яті про Чорнобильську трагедію, 

відзначення Дня Пам'яті та примирення «Пам'ятаємо — перемагаємо!», святкова програма до 

Дня Матері «Серце матері - невичерпне джерело доброти», урочистості до ювілею 

товариства «Доброчин», урочистості до Дня медичного працівника, віче «Священна пам'ять 

в спадок нам дана» до Дня скорботи і вшанування пам'яті загиблих у війні в Україні, 

відзначення Дня Конституції України, фестиваль «Тарас Бульба», святкування Дня міста, VII 

Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої пісні «Котилася торба...», урочистості до Дня 

Державного Прапора України та Дня Незалежності України, свято книги «Книга - це дивний 

світ», перегляд кінострічки «Сторожова застава» в парку, свято до Дня батька,VII 

туристичний зліт на «Острівку», свято до Дня людей похилого віку, свято першокласника до 

Дня музики, урочистості з нагоди Дня захисника України. 

У місті працює 5 міських бібліотек, для яких здійснено передплату газет і журналів на 

16,8 тис грн. З нагоди Дня бібліотекаря придбано літературу на 35,0 тис грн. Всі видатки – з 

бюджету міста. 

Для міського будинку культури придбаний комплект танцювального українського 

вбрання вартістю 12,3 тис грн та комплект сценічних національних костюмів на суму 15,8 

тис грн. Для концертних виступів творчих колективів міського будинку культури придбаний 

синтезатор «Kurzweil». Здійснено 30% передоплати (23,0 тис грн) за кошторисну 

документацію на капітальний ремонт міського будинку культури, а також придбано музичну 

апаратуру (мікшерний пульт з мікрофонами, стійкою) на суму 98,7 тис грн, платформу 

«Оптовик» для перевезення важкогабаритного озвучення на суму 3,9 тис грн. Для 

організацій святкувань, урочистостей на майдані Незалежності придбаний 1 комплект 

пластикових стільців вартістю 26,8 тис грн. Для належного впровадження проекту 

громадського бюджету «Чотири пори року в центральному парку міста Дубно» придбано 

будівельні товари на суму 43,2 тис грн та гранітні підставки на суму 41,2 тис грн, гонорар 

майстру-різьбяру становив 60,0 тис грн. Для танцювального колективу Дубенської школи 

мистецтв придбане українське вбрання на суму 10 тис грн. Для бібліотек міста придбана 

бланкова продукція на 3,5 тис грн та для належного приготування до осені та зими 2018-2019 

року для міської центральної бібліотеки та міської дитячої бібліотеки відбулась закупівля та 

завезення 10 тонн паливного брикету на суму 37,2 тис грн. В Дубенській школі мистецтв 

замінено світильники та лампочки на Led, усього на суму 3,3 тис грн. 

З метою розвитку туризму з 22 серпня по 26 вересня включно у місті тривав конкурс 

на туристичний бренд міста Дубно, який став можливим завдяки фінансової підтримки 

Дубенської міської ради, Британської ради в Україні, програмі «Активні громадяни». 

Переможець конкурсу Богдан Тимчак отримав 10 тис грн та ще 20 тис грн спрямовані на 

виготовлення туристичної продукції. 
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17 травня організовано виставку фотографій «Родинна вишиванка» до Дня вишиванки, 

до якої долучились колективи організацій, навчальних закладів міста і району. 11 жовтня в 

зоні відпочинку «Острівок» відбувся VII туристичний зліт з нагоди Дня туризму, свята 

Покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисника України, Дня українського козацтва, Дня 

створення УПА.  

Триває робота щодо виконання проекту Громадського бюджету «Проект встановлення 

туристичних інформаційних вказівників за напрямками до історико-культурних об'єктів та 

до закладів сфери послуг міста» - визначено 6 основних місць розміщення вказівників. 

Проводиться організаційна робота з покращення екологічної ситуації в місті. КП 

«Дубноводоканал» ліквідовано 5 стихійних сміттєзвалищ. На організацію збору, 

транспортування та розміщення побутових відходів з бюджету міста профінансовано 199,0 

тис грн. та 186,8 тис грн на придбання 20 контейнерів. В рамках Проекту «Практичний курс 

громадських консультацій», який впроваджується Громадянською мережею ОПОРА за 

підтримки Фундації «Лабораторія досліджень та суспільних інновацій «Сточня» (Польща)», 

здійснюється проведення публічних консультацій з питання роздільного збору сміття в 

місті.  

 На озеленення міста з бюджету міста профінансовано 490 тис грн, а з міського 

природоохоронного фонду 56,9 тис грн. 

У сфері цивільного захисту упродовж 2018 року затверджено та забезпечено 

виконання Плану організаційних заходів із попередження пожеж на території міста у весняно-

літній період 2018 року та Плану першочергових запобіжних заходів, спрямованих на зниження 

ризику виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах господарської діяльності міста у 2018 

році. 

Станом на 15.10.2018 року проведено 9 засідань комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на яких розглянуто 19 питань, 14 із них 

планових та 5 позапланових. Серед них: «Про заходи щодо попередження на території міста 

пожеж та загибелі людей на них», «Про стан техногенної безпеки на хімічно-небезпечному 

об'єкті міста, функціонування системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій», «Про 

стан протипожежного захисту закладів освіти, інших об'єктів міста з масовим перебуванням 

людей» та інші.  

Проведено 3 засідання комісії з питань евакуації міста. Здійснено оновлення планів 

приймання та розміщення евакуйованого населення при виникненні надзвичайних ситуацій. 

Проведено коригування функціональних обов'язків комісії з питань евакуації та адміністрації 

приймального пункту евакуації міста. Визначено та затверджено рішенням комісії ТЕБ та НС 

об’єкти підвищеної небезпеки міста, надано рекомендації їх керівникам та забезпечено 

методичний супровід щодо впровадження на даних об'єктах автоматизованих систем 
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раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у 

зонах можливого ураження. У звітний період в місті проведено:  

 штабне тренування з органами управління та силами ЦЗ міської ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з питань реагування 

у разі виникнення надзвичайних ситуацій в умовах льодоходу, повені та паводків; 

 спеціальні тренування спеціалізованої протипожежної служби, служби зв'язку та 

оповіщення міста; 

 практична підготовка осіб керівного складу і фахівців цивільного захисту на 

підприємствах, в установах та організаціях міста відповідно до затвердженого графіку; 

 відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту України на 2018 рік, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України №981 від 27.01.2017 року, 

26.09.2018 року відбулось тренування з органами управління та силами цивільного захисту 

Рівненської області щодо практичного відпрацювання заходів з евакуації населення у разі 

радіаційної аварії на ВП «Хмельницька АЕС». За планом тренування в місті Дубно 

здійснювалось розгортання приймального пункту евакуації, в ході тренування 

відпрацьовувались практичні дії евакуаційних органів міста Дубно щодо приймання 

евакуйованого населення із міста Острога. На тренування було залучено у повному складі 

органи управління та сили цивільного захисту міста. Здійснювались планові перевірки стану 

готовності систем централізованого оповіщення з доведенням навчальної інформації у сфері 

цивільного захисту, відповідно до затвердженого графіку. Забезпечено функціональне 

навчання керівного складу та фахівців структурних підрозділів міської ради, підприємств, 

установ, організацій у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Рівненської області, а також навчально-консультаційному пункті цивільного 

захисту міста відповідно до окремого плану. Здійснювалось розроблення та виготовлення 

навчальних, навчально-наочних брошур, посібників, буклетів, пам'яток з питань безпеки 

життєдіяльності та цивільного захисту. 
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II. ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ МІСТА НА 2019 РІК 

 

Основні цілі розвитку у 2019 році: 

 впровадження економічних реформ, забезпечення стабільної роботи господарського 

комплексу міста; 

 покращення інвестиційної привабливості міста; 

 створення умов для гармонійного розвитку особистості, забезпечення стабільного 

функціонування та розвиток соціальної сфери. 

 

Пріоритетні завдання на 2019 рік: 

 підвищення конкурентоспроможності продукції місцевих товаровиробників, 

упровадження сучасних технологій, розширення ринків збуту; 

 формування сприятливого інвестиційного клімату, популяризація міста серед 

вітчизняних та іноземних інвесторів; 

 вдосконалення системи надання адміністративних послуг; 

 реалізація комплексу заходів з енергозбереження, комплексне використання 

природних сировинних ресурсів; 

 реформування та модернізація житлово-комунального господарства; 

 реалізація в місті державної регуляторної політики, сприяння розвитку 

підприємництва; 

 реконструкція та капітальний ремонт об'єктів соціальної сфери; 

 підвищення якості та доступності послуг соціальної і гуманітарної сфери; 

 розвиток туристичних об’єктів, продуктів та мереж, збереження історико-культурної 

спадщини міста; 

 підвищення екологічної безпеки міста, формування екологічної культури населення. 
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III. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ 

МІСТА 

 

3.1. Промисловість  

 

Основні цілі на 2019 рік: 

 забезпечення стабілізації обсягів виробництва продукції промисловими 

підприємствами міста; 

 активізація зовнішньоекономічної діяльності та нарощування експортного 

потенціалу; 

 збільшення виробництва промислової продукції за рахунок освоєння нових видів 

продукції та розширення ринків збуту.  

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік 

Завдання та заходи 
Термін 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Відновлення сталого розвитку виробничо-технологічного потенціалу 

промисловості міста на основі освоєння інноваційної продукції та 

збільшення виробництва високотехнологічної, енергоефективної, 

екологічної, експортоорієнтованої та імпортозамінюючої продукції 

2019 рік 

Підприємства 

міста, 

Управління 

економіки і 

власності  

 

Очікуваний результат - забезпечення росту обсягу реалізованої продукції промисловості. 

Позитивний внесок промисловості у добробут та розвиток міської громади. На практиці це 

означає поліпшення показників промислових підприємств міста, збільшення обсягу платежів 

до бюджету та рівня заробітної плати. 

  

3.2 Інвестиційна діяльність 

 

Основна ціль на 2019 рік - формування позитивного іміджу міста та його популяризація 

серед вітчизняних та іноземних інвесторів. 

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік 

№ 

з/п 
Завдання та заходи 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1. 

Підготовка проектних пропозицій/інвестиційних 

проектів, реалізація яких потребує державної 

фінансової підтримки, формування відповідного пакету 

документів 

2019 рік 

 

Структурні підрозділи 

міської ради, 

управління економіки і 

власності 

2. 

Визначення та оформлення земельних ділянок, які 

можуть бути запропоновані потенційним інвесторам 

для реалізації проектів 

Управління архітектури, 

будівництва та земельних 

питань 

3. 

Забезпечити постійне оновлення інвестиційного 

паспорту міста на веб-сайті міської ради та його 

презентація на зустрічах з потенційними інвесторами 

Структурні підрозділи 

міської ради 
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Очікуваний результат - залучення інвестицій в економіку (в т.ч. у соціальну сферу) міста за 

рахунок усіх джерел фінансування. 

 

3.3. Розвиток архітектури, будівництва та земельних питань 

 

Основні цілі на 2019 рік: 

 забезпечення житлом громадян, які мають право на отримання житла з житлового 

фонду соціального призначення та мають бажання отримати земельні ділянки для 

індивідуального житлового будівництва; 

 покращення стану доріг. 

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік 

№ 

з/п 
Завдання та заходи 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

1. 
Будівництво дошкільного навчального закладу в районі 

військового містечка на вул. Семидубська, 32б 

2019 рік 

 

Управління 

архітектури, 

будівництва 

та земельних 

питань 

2. 

Проведення капітального та поточного ремонту вулиць, що 

суміщаються з дорогами загального користування та вулиць  м. 

Дубно 

3. Реконструкція залізобетонного моста через р. Ікву по вул. Замковій 

4. Реконструкція частини території міського скверу на вул. Замковій 

 

Очікувані результати: 

 початок будівельних робіт з будівництва дошкільного навчального закладу, який 

забезпечить 280 місць в садочку та зменшення черги;  

 встановлення пам'ятного знаку Іову Почаєвському; 

 покращення технічних характеристик, розширення проїжджої частини мосту до 

нормованої; 

 виділення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, 

будівництва житла та об’єктів громадського призначення; 

 забезпечення розвитку соціально-культурної сфери; 

 покращення стану доріг та їх технічних характеристик. 

 

3.4. Реформування та технічне переоснащення житлово-комунального господарства 

 

Основні цілі на 2019 рік: 

 охорона і раціональне використання природних ресурсів; 

 зменшення утворення і накопичення відходів та їх негативного впливу на 

навколишнє природне середовище. 
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Основні завдання та заходи на 2019 рік 

№ 

з/п 

Завдання та заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

1. Капітальний ремонт двох ліфтів у житлових будинках по вул. 

Семидубській, 2, 4 та вул.Грушевського, 81 в т.ч. ПКД 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

2. Капітальний ремонт будівель теплиць на вул.Гірницькій, 3 а 

3. Капітальний ремонт житлових будинків 

4. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць 

5. Капітальний ремонт огорожі територій кладовищ на вул. 

Млинівській 

6. Реконструкція та розширення очисних споруд каналізації м. Дубно 

7. Капітальний ремонт елементів благоустрою прибудинкових 

територій на вул. Морозенка,79 

 

Очікувані результати:  

 відновлення роботи ліфтового господарства; 

 відновлення тепличного господарства; 

 капітальний ремонт покрівель, утеплення фасадів, заміна мереж; 

 відновлення зовнішнього освітлення вулиць та провулків мікрорайону 

м’ясокомбінату; 

 відновлення огорожі територій кладовищ на вул. Млинівській; 

 відновлення покриття тротуарів, прибудинкової території; 

 реконструкція очисних споруд каналізації. 

 

3.5. Транспорт та зв'язок 

 

Основні цілі на 2019 рік: 

 забезпечення виконання працівниками вимог діючого законодавства, що стосується 

пасажирських перевезень на маршрутах загального користування; 

 забезпечення регулярності пасажирських перевезень на рівні 96%; 

 максимальне надання телекомунікаційних послуг від «Укртелекому». 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік 

№ 

з/п 
Завдання та заходи 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1. 
Покращити обслуговування пасажирів на маршрутах 

загального користування по  м. Дубно 
 

 

 

 

 

 

Муніципальна 

дружина міської ради 

 
2. 

Здійснення контролю за дотриманням перевізниками 

розкладів руху автобусів на маршрутах загального 

користування в місті 

3. Забезпечення безкоштовного перевезення пасажирів, яким 
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надано право на пільговий проїзд в міському транспорті 

загального користування 

 

2019 

 

4. 

При проведенні конкурсів з перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах загального користування врахувати 

та включити в умови конкурсу вимогу щодо забезпечення 

роботи на об’єкті конкурсу одного транспортного засобу, 

пристосованого для перевезення осіб з особливими 

потребами 

Конкурсний комітет з 

визначення 

перевізників 

пасажирів 

автомобільним 

транспортом на 

автобусних маршрутах 

загального 

користування у м. 

Дубно 

5. 
Розширення площадок широкосмугового доступу до 

мережі Інтернет-ADSL  
Цех 

телекомунікаційних 

послуг №4 ВАТ 

«Укртелеком» 6. 
Розширення мережі доступу до Інтернет за технологією 

Wi-Fi 

 

Очікувані результати: 

 покращення якості надання автотранспортних послуг населенню та забезпечення 

безпеки перевезень; 

 якісне обслуговування осіб з особливими потребами; 

 підвищення якості та збільшення обсягів надання послуг зв'язку, розширення 

доступу до мережі Інтернет. 

 

3.6. Енергозабезпечення та енергозбереження 

 

3.6.1. Енергозабезпечення 

 

Основна ціль на 2019 рік — забезпечення надійного та безперебійного постачання 

споживачам міста електричної енергії і природного газу, розвиток та технічне 

переоснащення енергетичного обладнання, підвищення платіжної дисципліни споживачів.  

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік 

№ 

з/п 
Завдання та заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні за виконання 

1. 
Розвиток та модернізація систем електро- та 

газопостачання міста 

2019 

 

ПАТ “Рівнеобленерго”,  

Дубенське управління по 

експлуатації газового господарства 

2. 
Забезпечення надійної експлуатації систем 

енергопостачання міста та його стабільності 
ПАТ «Рівнеобленерго» 

3. 
Зменшення втрат енергоносіїв, підвищення 

ефективності енергопостачання 

4. 
Сплата членських внесків в Асоціацію 

Енергоефективних міст України 
Структурні підрозділи міської ради 
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Очікувані результати: 

 зменшення кількості аварійних ситуацій та перебоїв енергопостачання; 

 модернізація та реконструкція електричних та газових мереж і обладнання. 

3.6.2. Енергозбереження 

 

Основна ціль на 2019 рік - впровадження заходів з енергоефективності і енергозбереження, 

використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії у галузях господарського 

комплексу та соціальної сфери міста. 

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік 

№ 

з/п 
Завдання та заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні за виконання 

1. 

Оцінка та аналіз потенційних можливостей 

зменшення енергоспоживання, формування 

заходів енергозбереження на основі отриманої 

інформації 

2019 

  

Промислові (в т.ч. 

енергопостачальні) підприємства 

міста, установи та заклади 

соціальної сфери міста, 

управління економіки і власності  

2. 

Забезпечення впровадження 

енергозберігаючих заходів відповідно до 

Плану дій зі сталого енергетичного розвитку 

міста до 2020 року 

Промислові (в т.ч. 

енергопостачальні) підприємства 

міста, установи та заклади 

соціальної сфери міста 

3. 

Оснащення установ та закладів бюджетної 

сфери міста засобами обліку споживання 

енергоносіїв (де є потреба) 

Установи та заклади бюджетної 

сфери міста, енергопостачальні 

підприємства 

4. 

Проведення щоденного моніторингу за 

споживання енергоносіїв з використанням 

програми «Енергобаланс» 

Постійно  
Управління економіки і власності, 

бюджетні установи міста 

 

Очікуваний результат - економія паливно-енергетичних ресурсів за рахунок виконання 

енергозберігаючих заходів, в тому числі за рахунок використання нетрадиційних і 

відновлюваних джерел енергії та альтернативного палива. 

 

3.7. Зовнішньоекономічна діяльність 

 

Основна ціль на 2019 рік - підвищення ефективності використання експортного потенціалу 

міста. 

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік 

№ 

з/п 
Завдання та заходи 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1. 

Надання консультаційних послуг місцевим 

товаровиробникам щодо проведення міжнародних 

виставкових заходів та інформування про тендерні 

закупівлі товарів та послуг, які проводяться іноземними 

країнами 

2019 

 

Управління економіки і 

власності 

2. Проведення презентацій міста за кордоном, спрямованих 
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на розвиток експортного потенціалу, сприяння 

просуванню місцевих товаровиробників на зовнішні 

ринки, налагодження міжнародної та міжрегіональної 

кооперації  

3. 

Сприяння розвитку існуючих та налагодженню нових 

зв’язків з окремими регіонами іноземних країн в 

економічній, інвестиційній, освітній, туристичній, 

культурній та інших сферах 

Відділ з питань 

внутрішньої політики, 

зв’язків з громадськими 

організаціями і ЗМІ 

 

Очікувані результати: 

 збільшення обсягу експорту товарів виробників міста; 

 розширення ринків збуту продукції місцевих виробників. 

 

3.8. Торгівля, послуги та цінова політика 

 

Основні цілі на 2019 рік: 

 формування ефективної торговельної мережі для задоволення потреб населення 

міста; 

 розширення мережі підприємств побутового обслуговування; 

 проведення моніторингу цін на основні продукти харчування; 

 проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи із споживачами та суб’єктами 

господарювання. 

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік 

№ 

з/п 
Завдання та заходи 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1. 

Сприяння розвитку ринкових відносин, конкурентного 

середовища, створенню належних умов для діяльності 

суб’єктів господарювання всіх форм власності 

2019 

 

Управління економіки 

і власності 

2. 

Сприяння місцевим виробникам в організації торгівлі 

продукцією власного виробництва, створення належних 

умов для реалізації зазначеної продукції в торговельній 

мережі міста та її постачання бюджетним установам 

Управління економіки 

і власності, КП 

«Ринок», ТзОВ ВКП 

«Нордекс» ЛТД 

3. 
Сприяти підвищенню рівня захисту прав споживачів та 

проводити аналіз звернень споживачів 

Управління економіки 

і власності 

 

Очікувані результати: 

 сприяти забезпеченню зростання обсягу товарообороту; 

 впровадження сучасних стандартів торговельного обслуговування населення; 

 підвищення якості надання побутових послуг, торговельного обслуговування. 

 

3.9 Фінансово-бюджетна сфера та податкова політика 
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Основні цілі на 2019 рік: 

 забезпечення збалансованості показників бюджету на 2019 рік; 

 підвищення ефективності адміністрування податків; 

 руйнування схем мінімізації та ухилення від оподаткування; 

 дотримання жорсткої фінансової дисципліни. 

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік 

№ 

з/п 
Завдання та заходи 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконанням 

1. 

Визначення пріоритетних напрямів фінансування видатків 

із місцевих бюджетів та недопущення взяття нових 

зобов'язань за незахищеними статтями при відсутності 

фінансових ресурсів  

2019 

Фінансове управління, 

головні розпорядники 

коштів 

2. Збереження соціальної спрямованості міського бюджету Фінансове управління 

3. 

Забезпечення представництва міста в асоціаціях, 

об’єднаннях, громадських організаціях. Сплата членських 

внесків у ВАОМС «Асоціація міст України» та ДООМС 

«Рівненське регіональне відділення АМУ» 

Структурні підрозділи 

міської ради 

 

Очікуваний результат - проведення послідовної та ефективної податкової політики, 

підвищення рівня добровільної сплати податків та зборів, скорочення податкового боргу до 

бюджетів усіх рівнів.  

 

3.10. Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста 

 

Основна ціль на 2019 рік — забезпечення ефективної фінансово-господарської діяльності 

суб’єктів комунальної власності територіальної громади міста та належного виконання 

покладених на них функцій. 

Основні завдання та заходи на 2019 рік 

№ 

з/п 
Завдання та заходи 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

1. 

Здійснення обліку майна комунальної власності (проведення 

інвентаризації, виявлення безхазяйного майна, забезпечення 

технічної та правовстановлюючої документації, передача майна у 

межах міської комунальної власності, списання майна, тощо) 

2019 

 

Управління 

економіки і 

власності 

2. 

Відчуження майна комунальної власності (у тому числі 

приватизація, підготовка документів, проведення аукціонів, 

укладання договорів купівлі-продажу, тощо) 

3. 

Оренда об’єктів комунальної власності (виявлення об’єктів для 

оренди, підготовка необхідних документів, укладання договорів 

оренди, нарахування та облік орендної плати, тощо) 

4. 

Приймання об’єктів до комунальної власності (набуття права 

власності шляхом приймання в комунальну власність з інших форм 

власності, набуття права власності на безхазяйну річ) 

5. 
Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, погодження служб, присвоєння кадастрового номеру 
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земельної ділянки під об’єктами комунальної власності 

 

Очікувані результати: 

 підвищення ефективності управління об'єктами комунальної власності 

територіальної громади міста; 

 збільшення надходження плати за оренду комунального майна. 

3.11 Розвиток малого підприємництва, регуляторна політика  

 

Основні цілі на 2019 рік: 

 забезпечення реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємницької 

діяльності; 

 забезпечення сприятливих умов для започаткування та ведення бізнесу; 

 удосконалення реєстраційно-дозвільної системи у сфері господарської діяльності, 

зокрема через Центр надання адміністративних послуг; 

 збільшення частини надходжень до бюджету від діяльності суб’єктів малого 

підприємництва. 

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік 

№ 

з/п 
Завдання та заходи 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1. 

Виконання заходів програми розвитку малого і 

середнього підприємництва в  м. Дубно на 2018-

2020 роки  
 

2019 

 
Управління економіки і 

власності 
2. 

Забезпечення реалізації в місті державної 

регуляторної політики у сфері підприємництва  

3. Проведення урочистостей до Дня підприємця Вересень 2019 

4. 

Організаційно-кадрове, інформаційно-методичне, 

матеріально-технічне та фінансове забезпечення 

діяльності центру надання адміністративних послуг  
2019 

Відділ «Центр надання 

адміністративних 

послуг» 

5. 
Забезпечення професійної підготовки кадрів для 

сфери малого підприємництва 

Дубенський 

міськрайонний центр 

зайнятості 

 

Очікувані результати: 

 зростання рівня зайнятості економічно активного населення  м. Дубно; 

 зменшення рівня безробіття. 
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IV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ В МІСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СОЦІАЛЬНІЙ ТА 

ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРАХ 

 

4.1. Соціальна сфера 

 

4.1.1. Доходи населення та заробітна плата 

 

Основна ціль на 2019 рік – підвищення заробітної плати на основі зростання обсягів 

виробництва, підвищення продуктивності праці, ліквідації «тіньової» зарплати і «тіньової» 

зайнятості населення. 

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

 1. 
Сприяння зростанню рівня оплати праці та недопущення 

зниження реальних доходів населення 

2019 

 

Управління праці і 

соціального 

захисту населення, 

головний 

державний 

інспектор з відділу 

питань додержання 

законодавства про 

працю, зайнятість 

 2. 

Забезпечення дотримання всіма суб’єктами 

господарювання державних гарантій в оплаті праці, 

посилення контролю за впровадженням мінімальної 

заробітної плати не нижче законодавчо встановленого 

рівня 

 3. 
Активізація організаційної роботи щодо недопущення 

виникнення заборгованості із виплати заробітної плати 

 4. 

Проводити роз’яснювальну роботу щодо збільшення 

розміру заробітної плати господарюючими суб’єктами 

своїм найманим працівникам 

 

Очікуваний результат: 

 ріст заробітної плати; 

 збільшення надходжень до бюджету; 

 забезпечення працюючим державних соціальних гарантій в оплаті праці. 

 

4.1.2. Зайнятість населення та ринок праці 

 

Основні цілі на 2019 рік:  

 збільшення працевлаштування незайнятого населення, в тому числі шляхом 

сприяння створення нових робочих місць з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі 

єдиного соціального внеску, надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для 

відкриття власної справи, легалізації робочих місць; 

 залучення незайнятого міського населення до тимчасової зайнятості шляхом 

організації громадських робіт, в тому числі, за рахунок коштів підприємств, організацій, 

установ міста та місцевого бюджету; 
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 збільшення охоплення незайнятого населення професійною підготовкою, 

перепідготовкою та підвищенням кваліфікації відповідно до потреб місцевого ринку праці;  

 проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед зайнятого та незайнятого 

населення щодо соціальних послуг з сприяння працевлаштуванню, що надаються службою 

зайнятості. 

Основні завдання та заходи на 2019 рік 

Завдання та заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальні за виконання 

Забезпечення виконання програми зайнятості 

населення по місту Дубно на 2018-2022 роки 
2019 

Дубенський міськрайонний центр 

зайнятості, управління праці та 

соціального захисту населення  

 

Очікувані результати: 

 покращення ситуації на ринку праці;  

 зниження рівня безробіття, передусім серед громадян, які здатні конкурувати на 

ринку праці.  

 

4.1.3. Пенсійне забезпечення 

 

Основні цілі на 2019 рік:  

 забезпечення своєчасності призначення пенсій, перерахунків раніше призначених 

пенсій та їх виплати. Виконання в повній мірі завдання по надходженню власних коштів; 

 забезпечення переходу на новий рівень обслуговування громадян із переведенням 

всіх пенсійних справ в електронний варіант; 

 пошук додаткових джерел наповнення пенсійного бюджету за рахунок легалізації та 

детінізації заробітної плати; 

 здійснення контролю достовірності відомостей поданих до Реєстру застрахованих 

осіб, інформування майбутніх пенсіонерів щодо права на звернення за призначенням пенсій. 

Основні завдання та заходи на 2019 рік 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

виконання Виконавці 

 1. 

Забезпечення своєчасності 

призначення та перерахунків раніше 

призначених пенсій 
 

 

 

 

 

 

2019 

 

Відділ з питань призначення та 

перерахунку пенсій Дубенського 

об’єднаного управління Пенсійного 

фонду України 

 2. 
Здійснення контролю за своєчасністю 

виплати пенсій та допомог 

Бюджетно–фінансовий відділ 

Дубенського об’єднаного управління 

Пенсійного фонду України 

 3. 

Інформування населення щодо змін 

діючого пенсійного законодавства та 

проведення роз’яснювальної роботи 

серед суб’єктів господарської 

Керівники та спеціалісти Дубенського 

об’єднаного управління Пенсійного 

фонду України 
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діяльності щодо легалізації заробітної 

плати, сплати страхових внесків, 

зарахування страхового стажу та 

усунення випадків нелегальної 

зайнятості 

 4. 

Забезпечення функціонування Реєстру 

застрахованих осіб єдиного 

державного реєстру 

Відділ ведення електронних реєстрів та 

підтримки інформаційно-аналітичних 

систем Дубенського об’єднаного 

управління Пенсійного фонду України 

 

Очікувані результати: 

 своєчасне призначення (перерахунок) пенсій та допомог; 

 своєчасне і в повному обсязі фінансування виплати пенсій та грошової допомоги. 

 

4.1.4. Соціальний захист населення 

 

Основна ціль на 2019 рік - своєчасна виплата всіх соціальних допомог. 

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

1. 

Здійснювати перевірки щодо дотримання 

чинного законодавства з питань призначення 

соціальних допомог 

 

2019 

 

 

Відділ грошових виплат та 

компенсацій управління праці та 

соціального захисту населення 
2. 

Проводити роз’яснювальну роботу серед 

населення щодо призначення всіх видів 

соціальних допомог 

3. 
Поповнювати створений Єдиний 

автоматизований реєстр отримувачів пільг 

Управління праці та соціального 

захисту населення 

4. 

Підвищення ефективності надання 

соціальних послуг через територіальні 

центри соціального обслуговування 

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)   

5. 

Забезпечити в повному обсязі фінансування 

одноразових гарячих обідів у відділенні 

соціально-побутової реабілітації терцентру 

Фінансове управління, 

територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)  

 

Очікувані результати: 

 соціальна підтримка вразливих груп населення міста, в тому числі осіб, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території України та зони проведення 

антитерористичної операції;  

 своєчасна виплата всіх соціальних допомог; 

 покращення соціального захисту незахищених верств населення; 

 посилення адресності в наданні пільг. 

 

 



44 

 

4.1.5. Охорона праці 

 

Основна ціль на 2019 рік — неухильне дотримання вимог Закону України «Про охорону 

праці», нормативно-правових актів з охорони праці щодо реалізації конституційного права 

працівників на охорону праці їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, 

безпечні і здорові умови праці. 

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік 

№ 

з/п 
Завдання та заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні за виконання 

1. 

Покращення якісного складу спеціалістів з 

охорони праці за освітнім і фаховим рівнем на 

підприємствах комунальної власності 

2019 

Управління Держпраці у 

Рівненській області, 

керівники підприємств 

комунальної власності 

 2. 
Вдосконалення системи управління охороною 

праці на виробництві 

Служба охорони праці 

підприємств 

3. 

Здійснення контролю за проведенням атестації 

робочих місць з важкими та шкідливими умовами 

праці 

Управління Держпраці у 

Рівненській області 

4. 

Організація та контроль виконання вимог та 

рекомендацій щодо забезпечення соціальних 

гарантій працюючих в шкідливих і важких умовах 

праці стосовно спец. харчування, надання 

додаткових відпусток і додаткової оплати 

Керівники підприємств 

комунальної власності 

 

Очікуваний результат - підвищення рівня безпеки праці у виробничому середовищі, 

зменшення кількості виробничих травм, професійних захворювань та промислових аварій. 

 

4.2. Гуманітарна сфера 

 

4.2.1. Охорона здоров’я 

 

Основні цілі на 2019 рік: 

 підвищення доступності та своєчасності надання медичної допомоги населенню; 

 зміцнення матеріально-технічної бази галузі. 

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік 

№ 

з/п 

Завдання та заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

1. Центр ПМСД ДМР: 
Заміна вікон та дверей на металопластикові 

2019 

Відділ 

охорони 

здоров’я  

2. Здійснення поточних ремонтів приміщень та прибудинкової 

території  

3. Придбання медичного та лабораторного обладнання  

4. Комплектація закладів вогнегасниками та іншими засобами 

пожежогасіння 

5. Проведення протипожежної обробки дерев’яних конструкцій  
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6. КЗ «Пологовий будинок»:  
Продовження заміни вікон та дверей на металопластикові 

7. Облаштування території (обмостка навколо будівлі)  

8. Придбання автоклава  

9. Заміна ліфта 

10. Придбання автомобіля 

11. Капітальний ремонт приймального відділення 

12. Облаштування приміщення під дезкамеру та купівля дезкамери 

13. Придбання хірургічного обладнання в гінекологічне відділення 

14. Облаштування даху над кисневою 

15. Дубенська міська стоматологічна поліклініка:  
Облаштування накриття перед входом 

16. Реконструкція даху із заміною ринв та водовідливів 

17. Облаштування автоматичної пожежної сигналізації 

18. Комплектація закладу вогнегасниками та іншими засобами 

пожежогасіння 

19. Проведення захисного просочування від вогню дерев'яних 

конструкцій 

20. Придбання стоматологічної установки, стерилізаційного 

обладнання, комп'ютерного томографа та іншого медичного 

обладнання 

21. Поточний ремонт приміщень стоматологічної поліклініки 

 

Очікувані результати: 

 розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики 

сімейної медицини; 

 підвищення ефективності профілактичної роботи, зниження рівня захворюваності, 

інвалідності та смертності населення.  

 

4.2.2 Освіта 

 

Основні цілі на 2019 рік: 

 забезпечення рівного доступу населення до якісної дошкільної та загальної середньої 

освіти; 

 приведення змісту та структури професійної підготовки кадрів у відповідність із 

сучасними потребами ринку праці; 

 розвиток матеріально-технічної бази галузі. 

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік 

№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

1. Капітальний ремонт фасадів станції юних техніків 

2019 рік 

 

Управління 

освіти 

2. Капітальний ремонт прилеглої території ЗОШ №1 

3. Капітальний ремонт (заміна покрівлі та утеплення фасадів) 

корпусу №1 ДНЗ №3 

4. Капітальний ремонт (заміна покрівлі та утеплення фасадів) 

корпусу №2 ДНЗ №3 
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5. Капітальний ремонт харчоблоку та пральні ДНЗ №3 

6. Капітальний ремонт огородження ДНЗ №7 

7. Капітальний ремонт фасадів ДНЗ №4 

8. Капітальний ремонт фасадів НВК «ЗНЗ-ДНЗ» 

9. Реконструкція системи опалення ЗОШ №6 з влаштуванням 

блочно-модульної котельні 

10. Нове будівництво котельні на твердому паливі з оперативним 

складом палива для потреб ЗОШ №7 

11. Реконструкція веслувальної бази Дитячо - юнацької спортивної 

школи  

12. Капітальний ремонт огородження ДНЗ №4 

13. Капітальний ремонт даху спортзалу НВК «школа-гімназія» 

14. Капітальний ремонт даху навчального корпусу НВК «школа-

гімназія» 

15. Капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж Гімназії №2 

16. Капітальний ремонт фасадів ЗОШ №7 

17. Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №5 

18. Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №7 

19. Реконструкція басейну ЗОШ №7 

 

Очікувані результати: 

 100% охоплення дітей повною середньою освітою; 

 100% охоплення дітей дошкільною освітою; 

 

4.2.3. Задоволення культурних потреб особистості та розбудова інформаційного простору 

 

Основні цілі на 2019 рік: 

 

 зберегти мережу закладів культури, покращити робочі місця працівників, 

забезпечивши їх меблями, комп'ютерною технікою, літературою, музичними засобами;  

 сприяти розвитку туристичної діяльності шляхом створення та відкриття 

туристично-інформаційного центру, виготовлення листівок і буклетів;  

 сприяти діяльності творчих колективів міста, їхній участі в святах, урочистостях, 

концертах; 

 збереження звичаїв і традицій українського народу. Сприяти чисельному 

відвідуванню та участі жителів міста в урочистостях, святах, концертах, фестивалях, які 

відбуваються в місті; 

 доступні та зручні для відвідування заклади культури, з необхідними засобами для 

роботи, пошуку відомостей та літератури, для навчання, розвитку знань та умінь;  

 підтримка єдності народних звичаїв українців та розвиток нових напрямків 

мистецької діяльності;  

 організація цікавого дозвілля дубенчан та гостей міста; 



47 

 

 розвиток талановитих дубенчан, сприяння їхньому мистецькому зростанню, участі у 

міських, обласних, міжнародних фестивалях та конкурсах. 

Основні завдання та заходи на 2019 рік 

№ 

з/п 
Завдання та заходи 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1. 
Забезпечити в місті організацію урочистостей, свят, 

фестивалів 

2019 

Відділ культури і 

туризму  

2. Підготовка та відзначення свят 

3. 
Здійснити передплату періодичних видань та придбання 

літератури в бібліотеки міста 

4. 

Здійснити капітальний ремонт, благоустрій подвір'я 

Дубенської школи мистецтв, поточний ремонт міської 

дитячої бібліотеки 

5. 

Здійснити придбання музичних інструментів для школи 

мистецтв, комп'ютерної та музичної техніки для міського 

клубу, меблів для бібліотечних закладів, музичного 

обладнання для відділу культури і туризму 

6. 

Реалізація заходів Програми книговидавничої справи, 

сприяння випуску книжкової продукції місцевих авторів на 

2016-2020 роки 

Відділ з питань 

внутрішньої 

політики, зв’язків з 

громадськими 

організаціями і ЗМІ, 

координаційна рада з 

питань 

книговидавничої 

справи 

7. 

Проведення культурно-просвітницьких заходів етнічних 

спільнот, спрямованих на задоволення етнокультурний, 

мовно-освітніх та інформаційних потреб 

Відділ з питань 

внутрішньої 

політики, зв’язків з 

громадськими 

організаціями і ЗМІ 

8. 
Висвітлення діяльності міської ради в засобах масової 

інформації 

9. 

Здійснення співпраці із закордонними українцями, 

створення належних умов для задоволення їх культурних, 

освітніх, інформаційних та соціально-гуманітарних потреб 

10. Сприяння розвитку громадянського суспільства у  м. Дубно 

11. 
Сприяння розвитку транскордонного співробітництва міста 

Дубно 

12. Забезпечення діяльності громадської ради  

Відділ з питань 

внутрішньої 

політики, зв’язків з 

громадськими 

організаціями і ЗМІ, 

громадська рада  

 

Очікувані результати: 

 збереження пам'яті про видатні сторінки історії України, її постатей; 

 повага до українських звичаїв і традицій;  
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 популяризація творів місцевих авторів, української самобутньої культури, 

українського способу життя; 

 збільшення кількості гостей міста, налагоджена робота туристично-інформаційного 

центру; 

 наповнення необхідною, цікавою літературою бібліотечних закладів міста; 

 належний рівень творчих колективів міста, визнання їх на обласному, 

Всеукраїнському та міжнародному рівнях; 

 прозора та відкрита влада. 

 

4.2.4. Демографічний розвиток, забезпечення підтримки сім’ї, дітей та молоді 

 

Основні цілі на 2019 рік: 

 створення належних умов для всебічного розвитку сім'ї, забезпечення соціальної 

підтримки сімей, дітей та молоді, їх прав та законних інтересів; 

 сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді; 

 всебічна підтримка прийомних сімей; 

 попередження насильства в сім'ї, безпритульності та бездоглядності у дитячому 

середовищі; 

 створення умов для розвитку економічної активності молоді, виховання патріотизму, 

духовності, моральності, формування здорового способу життя, профілактика негативних 

явищ у молодіжному середовищі, підвищення рівня правової культури молоді; 

 організація оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей та молоді, формування 

здорового способу життя; 

 сприяння розвитку молодіжних, дитячих, жіночих громадських організацій. 

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік 

№ 

з/п 
Завдання та заходи 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1. Організація літнього оздоровлення та відпочинку дітей  

2019 

Відділ молоді, 

фізкультури та 

спорту  

2. Проведення заходів з нагоди Дня молоді  

3. Проведення міського чемпіонату «Ліги гумору» 

4. 
Проведення загальноміського заходу з нагоди Міжнародного 

Дня сім’ї 

5. 
Проведення щомісячних показів фільмів та мультиплікаційних 

стрічок 

6. Проведення Дня призовника 

7. 
Проведення акції «До шкільного рюкзачка» для дітей 

внутрішньопереміщених осіб 

8. 
Влаштувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування в сімейні форми виховання Служба у справах 

дітей 
9. 

Зменшити кількість дітей, вилучених із сімейного середовища 

та направлених до інтернатних закладів 
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10. 

Підняти у суспільстві престиж та авторитет сімей 

усиновителів, опікунів, піклувальників, патронатних 

вихователів, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного 

типу 

11. 
Виявлення дітей, які опинились в складних життєвих 

обставинах, взяття їх на облік і під соціальний супровід 

12. 

Взяття на пільговий квартирний облік всіх дітей сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 16 

років 

13. 

 

Виявлення бездоглядних і безпритульних дітей 

 

Служба у справах 

дітей, Дубенський 

відділ поліції 

14. 
Дні іменинника для дітей із сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах 

МДЦ СССДМ 

15. Дні іменинника для дітей з інвалідністю 

16. Святкова програма «Великодній кошик»  

17. Зліт творчо обдарованої молоді «Зорі народжуються на землі» 

18. 
Святкова програма «Подорож до Країни дитинства» з нагоди 

Міжнародного дня захисту дітей 

19. 
Благодійна акція «До школи пора» для дітей, які перебувають 

в складних життєвих обставинах 

20. 
Фестиваль «Студентська перлина» з нагоди Міжнародного дня 

студента 

21. Заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 

22. Акція «Що приніс нам Святий Миколай?»  

23. 

Виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають в складних 

життєвих обставинах, взяття їх на облік і під соціальний 

супровід 

 

Очікувані результати: 

 проведення заходів, спрямованих на організацію змістовного дозвілля та зайнятості 

молоді, формування здорового способу життя дітей та молоді, патріотизму та моральності 

серед молоді; 

 охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування сімейними 

формами виховання; 

 збільшення кількості бажаючих взяти дитину на виховання; 

 зменшення кількості дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

 максимальне охоплення соціальними послугами найуразливіших категорій 

населення в тому числі дітей, батьки яких загинули або брали участь у проведенні 

антитерористичної операції, сімей вимушених переселенців, які перебувають у складних 

життєвих обставинах у зв’язку з виїздом із тимчасово окупованої території та районів 

проведення АТО, дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків.  
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4.2.5. Фізичне виховання та спорт 

 

Основні цілі на 2019 рік: 

 підвищення авторитету міста на всеукраїнських та світових спортивних аренах, 

забезпечення належної підготовки та участі команд і провідних спортсменів міста у 

всеукраїнських та міжнародних змаганнях; 

 пропаганда масових занять фізичною культурою та спортом, здорового способу 

життя. 

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік 

№ 

з/п 

Завдання та заходи Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1. Чемпіонат міста з настільного тенісу серед дітей та дорослих 

2019 

Відділ молоді, 

фізкультури і 

спорту  

2. Відкрита зимова першість міста з футболу 

3. 
Міський конкурс «Зимові рекорди», Зимова фортеця» та 

«Сніговик FEST» 

4. 
Міські змагання з загальної фізичної підготовки серед дітей 

та дорослих 

5. Відкритий чемпіонат міста з баскетболу 

6. Відкритий чемпіонат міста з волейболу 

7. Дитячий турнір з футболу «Юний спартаківець» 

8. Відкритий кубок  м. Дубно по футболу 

9. 
Міжнародний день спорту: проведення флешмобів, змагань та 

турнірів 

10. 
Всесвітній день здоров`я: проведення ранкової зарядки у 

навчальних закладах, турнір з багатоповторного жиму штанги 

11. Першість серед студентської молоді з міні-футболу 

12. Першість серед студентської молоді з настільного тенісу 

13. Родинний забіг у вишиванках до Дня сім`ї 

14. 
Всеукраїнський спортивно-масовий захід серед дітей 

«Олімпійське літо» в пришкільних таборах 

15. Шаховий турнір «Козацька шахівниця під мурами замку»  

16. Кубок міста з армрестлінгу з нагоди святкування Дня молоді 

17. Чемпіонат міста з веслування на байдарках і каное 

18. Всеукраїнський турнір з веслування на човнах дракон 

19. Кубок міського голови з нагоди Дня міста Дубно 

20. Велопробіг з нагоди Дня незалежності 

21. Відзначення в місті Дня фізичної культури та спорту.  

22. 
Проведення спортивних змагань та турнірів з нагоди Дня 

фізичної культури та спорту 

23. 
Проведення Всеукраїнського Олімпійського тижня та 

Олімпійського уроку 

24. Першість серед студентської молоді з волейболу 

25. Регіональний турнір з багатоповторного жиму 
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Очікувані результати: 

 охоплення фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою громадян 

міста; 

 залучення учнівської молоді до занять фізичною культурою і спортом; 

 пропаганда здорового способу життя. 

 

4.2.6. Туризм 

 

Основні цілі на 2019 рік: 

 сприяння розвитку туристичної діяльності міста, сприяти зацікавленню до вивчення 

його історичних та культурних надбань; 

 облаштування нових монументальних споруд у місті.  

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік 

№ 

з/п 

Завдання та заходи Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1. 

Організовувати виставки, конкурси та запрошувати для 

участі в них народних умільців, фотографів та 

художників 

2019 
Відділ культури і 

туризму 

2. 

Виконати під'єднання електропостачання в зоні 

відпочинку «Острівок» для організації святкувань та 

фестивалів, для літнього відпочинку дубенчан 

3. 

Організовувати туристичні конкурси та змагання для 

мешканців міста щодо історії та культури Дубенського 

краю 

4. 

 

Створити та організувати роботу туристично-

інформаційного центру, наповнення його необхідною 

літературою 

 

Очікувані результати: 

 розвиток творчості народних умільців, створення пам'ятних робіт про Дубно; 

 розвиток інтересу жителів та гостей міста до пізнання історії та культури Дубна; 

 сприяння ознайомленню із історичними та культурними надбаннями Дубна 

якнайбільшої кількості людей; 

 сприяння доступності до цікавих історичних та культурних споруд міста; 

 створення зручного, відкритого, доступного туристично-інформаційного центру; 

 виховання поваги до історії та культури Дубенського краю. 
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V. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

 

5.1. Охорона навколишнього природного середовища 

 

Основні цілі на 2019 рік: 

 охорона і раціональне використання природних ресурсів; 

 зменшення утворення і накопичення відходів та їх негативного впливу на 

навколишнє природне середовище. 

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік 

№ 

з/п 
Завдання та заходи 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1. 
Впорядкування місць видалення твердих побутових 

відходів, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ  

2019 

КП «Дубноводоканал», 

підприємства, установи, 

організації 

2. 
Організація збору, транспортування, сортування 

переробки та розміщення побутових відходів 
КП «Дубноводоканал» 

3. Озеленення міста КП «Зелене господарство» 

 

Очікувані результати: 

 покращення стану навколишнього природного середовища; 

 покращення благоустрою міста. 

 

5.2. Техногенна безпека 

 

Основна ціль на 2019 рік — підвищення готовності органів управління та сил цивільного 

захисту міста до дій за призначенням.  

Основні завдання та заходи на 2019 рік міста Дубно будуть розроблені з урахуванням завдань 

Плану основних заходів цивільного захисту Рівненської області (орієнтовно затвердженого ОДА 

в лютому 2019 року), відповідно до визначених напрямків діяльності Дубенської міської ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. 

Очікувані результати: 

 збереження життя та здоров'я людей, захист об'єктів життєзабезпечення міста; 

 оперативна ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення. 

 

5.3. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 

 

Основна ціль на 2019 рік - забезпечення в повному обсязі соціальних виплат громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 
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Основні завдання та заходи на 2019 рік 

№ 

з/п 
Завдання та заходи 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

1. 
Забезпечувати оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

2019 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення  

2. 

Забезпечувати надання пільги громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи на безоплатне придбання 

ліків за рецептами лікарів та безплатне і пільгове 

зубопротезування відповідно до кошторисних призначень 

3. 

Забезпечувати своєчасну виплату компенсацій та допомог 

постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи громадянам, 

передбачених Законом України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

 

Очікуваний результат - соціальна підтримка вразливих груп населення міста, забезпечення 

нормальної життєдіяльності громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

 

5.4. Протидія злочинності 

 

Основна ціль на 2019 рік - забезпечення реалізації державної політики у сфері профілактики 

правопорушень шляхом здійснення комплексу заходів, що спрямовані на усунення причин та 

умов вчинення протиправних діянь, налагодження співпраці Дубенської міської ради та її 

виконавчих органів із правоохоронними органами та ГФ «Козацька варта». 

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік 

Завдання та заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальні за виконання 

Забезпечення реалізації заходів протидії  

злочинності згідно Програми профілактики 

злочинності та правопорушень 

2019 

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції, 

взаємодії з правоохоронними органами 

 

Очікувані результати: 

 зниження рівня злочинності в місті; 

 забезпечення охорони громадської безпеки та громадського порядку в місті. 

 

5.5. Протидія корупції 

 

Основні цілі на 2019 рік: 

 забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері запобігання і 

протидії корупції;  

 розроблення та здійснення комплексу заходів, що спрямовані на усунення причин та 

умов вчинення протиправних (корупційних) діянь; 

 налагодження дієвої співпраці Дубенської міської ради та її виконавчих органів із 

суб’єктами у сфері протидії корупції. 
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Основні завдання та заходи на 2019 рік 

Завдання та заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальні за виконання 

Забезпечення реалізації заходів протидії 

корупції після прийняття відповідної 

міської програми протидії корупції 

2019 

Головний спеціаліст з питань запобігання 

та виявлення корупції, взаємодії з 

правоохоронними органами міської ради 

 

Очікувані результати: 

 зниження рівня корупції; 

 формування у громадськості активної позиції із запобігання і протидії корупції. 
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА 

 

1. Показники економічного та соціального розвитку міста 

Показники Од. 

виміру 

2017 

звіт 

2018 

очік. 

2019 

прогноз 

Обсяг реалізованої продукції промисловості, у % до 

попереднього року 
% 125,4 127 130 

Обсяг виконаних будівельних робіт тис грн 9692,928 10483,0 44950,0 

Введення в експлуатацію загальної площі житла, за 

рахунок усіх джерел фінансування 
кв. м 5102,6 3630,0 5000,0 

Уведення в експлуатацію загальної площі житла, за 

рахунок усіх джерел фінансування, у % до попереднього 

року  

% 100 70 98 

Середньомісячна заробітна плата грн 5315 6230 6540 

Середньомісячна заробітна плата, у % до попереднього 

року 
% 153,2 117,2 105,0 

Кількість платників податків юридичних осіб  од. 748 781 795 

Кількість платників податків юридичних осіб, у % до 

попереднього року 
% 102 104 102 

Кількість платників податків фізичних осіб осіб 1628 1649 1670 

Кількість платників податків фізичних осіб, у % до 

попереднього року 
% 97   101 101 

 

2. Надходження податків до бюджету міста станом на 01.10.2018 року 
тис грн 

Назва доходів План на 9 міс. 

2018 

Факт за 9 міс. 

2018 

% виконання до 

плану 

Податок на доходи фізичних осіб 52903,6 56413,9 106,6 

Податок на прибуток 60 45,7 76,2 

Компенсація по акцизу ( пальне) 5625 5785,7 102,9 

Акцизний збір 2835 2559,0 90,3 

Плата за майно  1429,3 1403,9 98,2 

Плата за землю 11420,4 11218,2 98,2 

Транспортний податок 114,5 97,9 85,5 

Туристичний збір  6,7  

Оренда майна 599,0 730,7 122,0 

Єдиний податок 13084,9 13534,8 103,4 

Держмито 41,0 45,9 112,0 

Адмінштрафи та фінансові санкції 3,0 6,8 227,0 

Реєстраційний збір 36,0 38,4 106,7 

Плата за надання адмінпослуг 2911,0 3165,6 108,7 

Інші надходження 380,0 537,2 141,4 

Всього по загальному фонду 91442,7 95590,4 104,5 

Власні надходження бюджетних установ 2809,8 6237,0 222,0 

Надходження від втрат л/г і с/г в-ва 268,0 268 100 

Надходження від продажу майна 50,0   

Надходження від продажу землі 160,0 560,3 350,2 

Надходження від пайової участі 165,0 191,8 116,2 
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Екологічний збір 170,0 143,0 84,1 

Інші надходження 10 3,4 34,0 

Всього по спеціальному фонду 3632,8 7403,5 203,8 

 

3. Динаміка доходів загального і спеціального фондів бюджету міста Дубно за 2015-2018 

роки, тис грн 

 

 

4. Динаміка видатків загального і спеціального фондів бюджету міста Дубно за 2015-

2018 роки, тис грн  
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5.Структура надходження податків до бюджета міста (загальний фонд) 

станом на 01.10.2018 року, % 

 

 

 

6. Динаміка надходжень доходів до бюджету міста (загальний фонд) за 2015-2018 роки, 

тис грн 

 

 

7. Надходження податків до бюджету міста (загальний фонд) 
тис грн 

 2015 2016 2017 План на 9 

міс. 2018 

Факт за 9 

міс. 2018 

Власні та закріплені доходи 50615 82646 110255,6 91442,7 95590,4 

Базова дотація 7336.90 9876.2 5362,8 3059,9 3059,9 

Субвенції з державного бюджету 137430.1 186333.1 246549,9 210016,3 205597,9 

Всього доходів загального фонду 195382 278855.3 362168,3 304518,9 304348,2 
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8. Аналіз використання коштів на виконання заходів місцевих програм по бюджету м. 

Дубно за 9 місяців 2018 року 
 

Код типової 

відомчої 

класифікації 

видатків 

місцевих 

бюджетів  

  

Назва головного розпорядника коштів, 

найменування 

Загальний фонд  Спеціальний фонд 

 

Найменування програми 

Всього 

видатки на 

2018 рік  

Профінансова

но станом на 

1/10/2018 

Всього 

видатки на 

2018 рік 

Про-

фінансовано 

станом на 

1/10/2018 

01 Дубенська міська рада 

0113112 

Програма соціально - правового захисту 

дітей та розвитку сімейних форм 

виховання дітей - сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування в  

м. Дубно на 2018-2020 роки 

29000 14999,05 
  

0113242 

Програма матеріальної підтримки 

малозабезпечених верств населення 

міста на 2016-2020 роки 

750000 584420 
  

0110150 

Програма висвітлення діяльності 

міської ради в засобах масової 

інформації на 2016-2020 роки 

(телебачення) 

100000 96560 
  

0110150 

Програма висвітлення діяльності 

міської ради в засобах масової 

інформації на 2016-2020 роки (преса) 

120000 110212,35 
  

0110150 
Програма цифрового перетворення  м. 

Дубно на 2017-2020 роки 
150000 11182,8 

  

0110180 

Програма заходів з відзначення 

державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення за заслуги 

перед  м. Дубно на 2018-2020 роки 

80000 49462,99 
  

0118230 

Програма підтримки громадського 

формування з охорони громадського 

порядку «Козацька варта»  м. Дубно на 

2017-2019 роки 

150000 129645 
  

0110180 

Програма сприяння розвитку 

громадського суспільства у  м. Дубно на 

2017- 2021 роки 

100000 100000 
  

0110180 
Програма «Громадський бюджет  м. 

Дубно на 2017-2020 роки» 
5000 1000 

  

0110180 

Програма матеріально-технічного 

забезпечення сесійної та депутатської 

діяльності на 2018 рік  

30000 10497,93 
  

0115011 
Програма розвитку фізичної культури і 

спорту на 2017-2020 роки 
286200 240001,19 

  

0113140 
Програма відпочинку та оздоровлення 

дітей на 2018-2022 роки 
100000 97650 

  

0117630 

Програма розвитку міжнародного 

співробітництва та міжрегіональної 

співпраці на 2016-2018роки 

20000 
 

120000 110600 

0113133 
Програма підтримки молоді в  м. Дубно 

на 2016-2020 роки 
70000 45442,09 

  

0113121 

Програма книговидавничої справи, 

сприяння випуску книжкової продукції 

місцевих авторів на 2016-2020 роки 

25000 6768 
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0113123 
Програма підтримки молоді в  м. Дубно 

на 2016-2020 роки 
50000 19421,6 

  

08 Управління праці та соціального захисту населення Дубенської міської ради 

0813210 

Програма підтримки організації 

громадських робіт, спрямованих на 

соціальний розвиток та на інтереси 

територіальної громади м. Дубно на 

2018-2020 роки 

77416 26735,67 
  

0813242 Програма «Ветеран» на 2014-2018 роки 60000 32820,12 
  

0813242 

Програма підтримки та реабілітації 

інвалідів з вадами слуху та зору на 

2018-2022 роки 

15000 6497,9 
  

0813242 

Програма відшкодування за надання 

інших передбачених чинним 

законодавством пільг в м. Дубно на 

2018 рік 

376938 376937,5 
  

0813242 

Програма соціального захисту 

учасників антитерористичної операції 

на 2015-2018 роки 

36000 12000 
  

06 Управління освіти, сім’ї , молоді та спорту Дубенської міської ради 

0611162 

Програма «Військово-патріотичного 

виховання та підготовки молоді до 

служби в Збройних силах України та 

інших військових формуваннях на 2016-

2020 роки» 

95000 21108,03 85000 
 

0611162 

Програма «Благоустрою територій 

навчальних закладів м. Дубна на 2018- 

2020 роки» 

34092 6982,5 16000 15199 

0611162 
Програма «Творча обдарованість» міста 

Дубно на 2016-2020 роки» 
30000 19800 

  

0613140 
Програма відпочинку та оздоровлення 

дітей на 2014-2017 роки 
200000 185523,98 

  

12 Управління житлово-комунального господарства Дубенської міської ради 

1216015 

Програма капітального ремонту 

житлового фонду  м. Дубно на 2017-

2020 роки 
  

220000 10118,74 

1216012 

Програма управління майном 

комунальної власності територіальної 

громади  м. Дубно на 2018-2020 роки 

169000 14933 
  

1216017 

Програма управління майном 

комунальної власності територіальної 

громади  м. Дубно на 2018-2020 роки. 
  

30000 22000 

1216011 

Програма капітального ремонту 

житлового фонду  м. Дубно на 2017-

2020 роки 
  

100000 
 

1216030 

Програма поліпшення утримання 

об’єктів благоустрою міста на період з 

2016-2020 роки 

4143647 3028300,43 1135000 804695,6 

1216030 
Громадський бюджет у місті Дубно на 

2017-2020 роки   
665989 353224,6 

1216030 

Програма регулювання чисельності 

безпритульних тварин у  м. Дубно на 

2014-2020 роки 

60000 16014,9 
  

210105 

(4017810) 

Програма формування місцевого 

матеріального резерву, здійснення     
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заходів щодо запобігання і ліквідації 

надзвичайних ситуацій на 2016-2020 

роки 

1217310 

Програма впорядкування та відтворення 

гідрологічного режиму річки Іква та 

охорони поверхневих і підземних вод 

від забруднення на 2016-2020 роки 

  
650000 400000 

1217325 
Громадський бюджет у місті Дубно на 

2017-2020 роки   
147353 132979,2 

1217670 

Програма фінансової підтримки 

комунальних підприємств та здійснення 

внесків до їх статутних капіталів на 

2018-2020 роки 

  
1964000 1496092 

1218110 

Комплексна програма ліквідації 

наслідків підтоплення території міста 

Дубно на 2016-2020 роки 

150000 136179 
  

1218311 
Програма використання та охорони 

земель у  м. Дубно на 2013-2018 роки   
49000 

 

16 Управління архітектури, будівництва та земельних питань Дубенської міської ради 

1617363 

Програма поліпшення утримання 

об’єктів благоустрою міста на період з 

2016-2020 роки 
  

2805150 2805150 

1617461 

Програма підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху на 2017-2019 роки у м. 

Дубно 
  

1973075 1096408 

1617350 

Комплексна програма забезпечення 

містобудівною документацією в  м. 

Дубно на 2016-2020 роки 
  

150000 101438,8 

1617461 

Програма поліпшення утримання 

об’єктів благоустрою міста на період з 

2016-2020 роки 

3237000 2580479,5 7221000 5786512 

1617650 
Програма розвитку земельних відносин 

у м. Дубно на 2016-2020 роки 
25000 

   

1618311 
Програма використання та охорони 

земель у м. Дубно на 2013-2018 роки   
219000 

 

10 Відділ культури і туризму Дубенської міської ради 

1014082 
Програма розвитку туризму м. Дубно на 

2016-2020 роки 
15000 

   

27 Управління економіки і власності Дубенської міської ради 

2717693 

Програма управління майном 

комунальної власності територіальної 

громади м. Дубно на 2018-2020 роки 

200000 39609,65 
  

2717610 

Програма розвитку малого і середнього 

підприємництва в м. Дубно на 2018-

2020 роки 

60000 30073,06 
  

07 Відділ охорони здоров’я Дубенської міської ради 

0712100 
Зубопротезування пільгової категорії 

населення  м. Дубно на 2018-2020 роки 
145000 101906,3 

  

0712080 
Програма «Діти-наше майбутнє» на 

2016-2020 роки 
175000 38642,52 133100 133022,1 

0712030 
Програма «Діти-наше майбутнє» на 

2016-2020 роки   
147000 146610,6 

Всього 11369293 8191807,06 17830667 13414051 
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9. Показники розвитку житлового господарства міста 

Показник 
Од. 

виміру 

2017  

звіт 

2018  

очік. 

2019  

прогноз 

Житловий фонд тис кв. м 248 248 248 

Житловий фонд з розрахунку на одного 

жителя 
кв. м 20,9 20,9 20,9 

Кількість квартир, які мають 

лічильники: 

 газу 
од. 

10500 10600 10700 

 гарячої води - - - 

 холодної води 7800 8000 8100 

 тепла (будинковий облік) 25 25 25 

Приватизовано житла 
квартир 4900 4910 4940 

тис кв. м 246,5 247 247,2 

Створено об’єднань власників квартир од. 57 65 68 

 

10. Розвиток соціальної сфери 

Показники Од. 

виміру 

2017  

звіт 

2018 

очік. 

2019 

прогноз 

У галузі освіти 

Кількість загальноосвітній навчальних закладів од. 8 
8+1 

приватна 

8+1 

приватна 

Кількість дитячих дошкільних закладів од. 6 6 6 

Кількість учнів у денних ЗНЗ (станом на 1 вересня) осіб 4416 

4431+81 

приватна 

школа 

4497+111 

приватна 

школа 

Кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, які 

навчаються в другу зміну 
осіб - - - 

У % до загальної кількості учнів % - - - 

Кількість дітей у постійних дошкільних закладах осіб 1275 1280 1280 

Охоплення дітей постійними дошкільними закладами (у% 

до загальної кількості дітей відповідного віку) 
% 52,0 55,0 55,0 

У галузі охорони здоров'я 

Кількість лікарняних закладів од. 3 3 3 

Кількість лікарняних ліжок ліжок 80 76 76 

Потужність амбулаторно-поліклінічних заходів за зміну 900 900 900 

У галузі культури 

Кількість культурно-розважальних заходів од. 58 60 59 

Кількість вистав, концертів од. 86 80 88 

Кількість концертів професійних колективів од. 14 15 20 

Кількість виставок декоративно-прикладного мистецтва од. 31 35 34 

Кількість творчих колективів, з них: од. 15 15 15 

 народні од. 5 5 5 

 зразкові  од. 1 1 1 

 

11. Основні показники зайнятості населення 

Найменування 

показника 

Од. 

виміру 

2017  

звіт 

2018 

очік. 

2019  

прогноз 

Чисельність зареєстрованих безробітних громадян осіб 622 434 450 
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Найменування 

показника 

Од. 

виміру 

2017  

звіт 

2018 

очік. 

2019  

прогноз 

Працевлаштування незайнятих (безробітних) громадян на 

вільні і новостворені робочі місця 
осіб 316 280 300 

Залучення незайнятих громадян до оплачуваних 

громадських (тимчасових) робіт 
осіб 133 135 135 

Організація професійної підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 
осіб 226 170 200 

Створення нових робочих місць у всіх сферах економічної 

діяльності, у т.ч.: 
 

осіб 
- - - 

 шляхом надання одноразової виплати допомоги по 

безробіттю  
осіб 3 1 1 

 за рахунок компенсації ЄСВ осіб 46 30 35 

Рівень зареєстрованого безробіття % 2,4 2,7 2,7 

 

12. Розвиток роздрібного товарообороту 

Показник 
Од. 

виміру 

2017 

звіт 

2018  

очік. 

2019 

прогноз 
Загальний обсяг роздрібного товарообороту та ресторанного 

господарства (у діючих цінах), всього, в т.ч.: млн грн 352,7 370,0 400,0 

 роздрібний товарооборот торгової мережі млн грн 349,1 366,3 396 

 роздрібний товарооборот ресторанного господарства млн грн 3,6 3,7 4,0 

Товарооборот у розрахунку на 1 особу грн 9455 9919 10723 
Обсяг реалізованої продукції промисловості, у % до 

попереднього року 
% 125,4 127 130,0 

 

13. Основні показники пенсійного забезпечення 

Показники Од. 

виміру 

2017 

звіт 

2018  

очік. 

2019  

прогноз 

Кількість пенсіонерів, які перебувають на обліку чол. 9750 9410 9400 

Надходження власних коштів до бюджету Пенсійного 

фонду млн грн 1,21 1,29 1,41 

Середній розмір пенсійної виплати грн 1605,05 1697,05 1748,04 

Середній розмір пенсії по інвалідності грн 1364,42 1501,8 1602,08 

Середній розмір пенсії у разі втрати годувальника грн 1431,41 1480,01 1535,05 

Мінімальний розмір трудової пенсії за наявності 

необхідного стажу роботи 
грн 1373 1435 

1435 
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ПЕРЕЛІК ПРОГРАМ, ЯКІ РЕАЛІЗОВУВАТИМУТЬСЯ У 2019 РОЦІ 

 

№ 
Назва програми (коли та яким документом 

схвалена та затверджена) 

Термін дії 

(роки) 

Передбачений 

обсяг 

фінансування у 

2019, тис грн 

Головні 

розпорядники 

коштів, 

виконавці 

 1. 

Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва в  м. Дубно (рішення міської 

ради №2265 від 26.01.2018 року) 

2018-2020 60,0 

Управління 

економіки і 

власності 
 2. 

Програма з управління майном комунальної 

власності територіальної громади міста 

Дубна (рішення міської ради №2267 від 

26.01.2018 року) 

2018-2020 1000,0 

3. 

Програма енергоефективності  м. Дубно 

(рішення міської ради №2802 від 27.07.2018 

року) 

2018-2020 3284,655 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства, 

управління 

освіти, відділ 

культури і 

туризму, відділ 

охорони 

здоров’я, 

міський центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді 

 4. 

Програма розвиток земельних відносин в  м. 

Дубно (рішення міської ради №1662 від 

16.03.2006) 

2016-2020 630,0 

Управління 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

питань 

 

 5. 

Програма поліпшення утримання об’єктів 

благоустрою (затверджена рішенням №45 від 

11.12.2015) 

2016-2020 10000,0 

 6. 

Програма підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху (затверджена рішенням 

міської ради №1501 від 24.02.2017)  

2017-2019 25400,0 

 7. 

Програма розвитку топографо-геодезичної 

діяльності та картографування у  м. Дубно 

(затверджена рішенням міської ради №1563 

від 24.03.2017) 

2017-2020 220,0 

 8. 

Програма створення та ведення 

містобудівного кадастру в  м. Дубно 

(затверджена рішенням міської ради №2605 

від 25.05.2018 року) 

2018-2020 200,0 

9. 

Програма регулювання чисельності 

безпритульних тварин у  м. Дубно (рішення 

міської ради від 18.12.2018 року № 3271) 

2019-2025 100,0 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

10. 

Програма впорядкування та відтворення 

гідрологічного режиму річки Іква та охорони 

поверхневих і підземних вод від забруднення 

(рішення міської ради №1100 від 4 листопада 

2016 року)  

2016-2020 19280,2 

11. 

Програма забезпечення населення якісною 

питною водою (рішення міської ради №1304 

від 28.10.2005) 

2006-2020 5000,0 
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12. 

Програма ліквідації наслідків підтоплення 

територій міста Дубно (рішення міської ради 

№47 від 11 грудня 2015 року) 

2016-2020 760,0 

13. 

Програма поліпшення утримання об’єктів 

благоустрою міста (рішення міської ради 

№45 від 11 грудня 2015 року) 

2016-2020 5970,0 

14. 

 

Програма капітального ремонту житлового 

фонду міста Дубно (рішення міської ради 

№1704 від 27.05.2017 року) 

2017–2020 

 

100,0 

 

15. 

Програма фінансової підтримки комунальних 

підприємств та здійснення внесків до їх 

статутних капіталів (рішення міської ради 

№2354 від 23.02.2018 року) 

2018-2020 3500,0 

16. 

Програма фінансової підтримки 

комунального підприємства 

«Дубнокомуненергія» (рішення міської ради 

№2271 від 26.01.2028 року) 

2018-2020 5645,45 

17. 

Програма підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, житлово-

будівельних кооперативів у місті Дубно 

(рішення міської ради №2443 від 23.03.2018 

року) 

2018-2020 1500,0 

18. 

Програма підтримки та реабілітації інвалідів 

з вадами по зору та слуху (рішення міської 

ради №2073 від 24.11.2017 року) 

2018-2022 20,5 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

19. 

Комплексна Міська соціальна програма 

«Турбота» (рішення міської ради від 

18.12.2018 року №3263) 

 

2019-2023 411,5 

20. 

Програма матеріальної підтримки 

малозабезпечених верств населення  м. 

Дубно (рішення міської ради №171 від 25 

грудня 2015 року ) 

2016-2020 950,0 

21. 

Міська програма зайнятості населення  м. 

Дубно (рішення міської ради від №2807 від 

27.07.2018 року) 

2018-2022 150,0 

22. 

Міська програма соціального захисту 

учасників антитерористичної операції 

(рішення міської ради від 18.12.2018 року  

№3264) 

 

2019-2023 

 

1412,8 

23. 

Міська програма підтримки громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи (рішення міської ради №332 від 

01.03.2016 року) 

2016-2020 30,0 

24. 

Міська програма «Відшкодування за надання 

інших передбачених чинним законодавством 

пільг в м. Дубно» (рішення міської ради 

№2485 від 2.04.2018 року) 

2018-2020 350,0 

 

25. 

Програма підтримки організації громадських 

робіт, спрямованих на соціальний розвиток 

та на інтереси територіальної громади м. 

Дубно (рішення міської ради №2361 від 

23.02.2018 року) 

2018-2020 160,0 
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26. 

Міська програма розвитку паліативної 

допомоги та догляду в  м. Дубно (рішення 

міської ради №4301 від 25.09.2015) 

2015-2020 50,0 

Відділ охорони 

здоров'я 

27. 

Міська цільова соціальна програма «Діти-

наше майбутнє» (рішення міської ради №346 

від 01.03.2016 року) 

2016-2020 
500,0 

 

28. 

Програма сприяння роботи медичної ради 

Дубенського госпітального округу (рішення 

міської ради №1874 від 26.09.2017 року) 

2017-2021 10,0 

29. 

Міська цільова соціальна програма 

зубопротезування пільгової категорії 

населення  м. Дубно (рішення міської ради 

№2162 від 22.12.2017 року) 

2018-2020 200,0 

30. 

Міська програма профілактичних оглядів 

юнаків приписного і призовного віку та 

мобілізації учасників АТО (рішення міської 

ради №2365 від 23.02.2018 року) 

2018-2021 75,0 

31. 

Міська цільова соціальна Програма 

«Забезпечення громадян лікарськими 

засобами та відповідними харчовими 

продуктами, які страждають на рідкісні 

(орфанні) захворювання» (рішення міської 

ради №3103 від 26.10.2018 року) 

2018-2021 250,0 

32. 

Міська цільова соціальна Програма 

«Цукровий діабет» (рішення міської ради 

№2979 від 3.10.2018 року) 

2018-2022 1622,0 

33. 

Програма національного виховання 

учнівської молоді міста Дубна (рішення 

міської ради від 23.05.2008 року №1350) 

2008-2020 - 

Управління 

освіти 

34. 

Про Програму науково-технічної творчості в  

м. Дубно (рішення міської ради від 

01.03.2016 року №330) 

2016-2018 150,0 

35. 

Програма військово-патріотичного 

виховання та підготовки молоді до служби в 

Збройних Силах України та інших 

військових формуваннях на (рішення міської 

ради від 26.11.2015 року №458) 

2016-2020 240,0 

36. 
Програма «Творча обдарованість»  

(рішення міської ради 25.12.2015 року №161)  
2016-2020 21,0 

37. 

Програма благоустрою територій навчальних 

закладів (рішення міської ради №2171 від 

22.12.2017 року) 

2018-2020 4340,0 

38. 

Програма розвитку культури в  м. Дубно 

(рішення міської ради №164 від 25 грудня 

2015 року) 

2016-2020 491,0 Відділ 

культури і 

туризму 

 39. 

Програма розвитку туризму міста Дубно 

(рішення міської ради №331 від 01 березня 

2016 року) 

2016-2020 100,0 

40. 

Програма соціально-правового захисту дітей 

та розвитку сімейних форм виховання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування в  м. Дубно (рішення міської ради 

№2065 від 24.11.2017 року) 

2018-2020 40,0 
Служба у 

справах дітей 

41. 
Програма книговидавничої справи, сприяння 

випуску книжкової продукції місцевих 

 

2016-2018 

 

180,0 

Відділ з питань 

внутрішньої 
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авторів (рішення міської ради №159 від 25 

грудня 2015 року) 

політики, 

зв’язків з 

громадськими 

організаціями 

та ЗМІ 

 

42. 

Програма розвитку державно-церковних 

відносин у м. Дубно (рішення міської ради 

№1334 від 23 грудня 2016 року) 

2017-2020 100,0 

43. 

Програма розвитку громадянського 

суспільства у  м. Дубно (рішення міської 

ради від №1747 27 червня 2017 року) 

2017-2021 15,0 

44. 

Програма розвитку транскордонного 

співробітництва міста Дубно (рішення 

міської ради №1623 від 3 травня 2017 року) 

2017-2020 100,0 

45. 

Програма підтримки сімей, дітей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах 

та потребують сторонньої допомоги (рішення 

міської ради №165 від 25 грудня 2015 року)  

2016-2020 114,2 

ДМЦ СССДМ, 

відділ молоді, 

фізкультури та 

спорту 
46. 

Програма дозвілевої роботи з дітьми, 

студентами та молоддю міста (рішення 

міської ради №166 від 25 грудня 2015 року)  

2016-2020 42,1 

47. 
Програма підтримки молоді в місті Дубно 

(№160 від 25 грудня 2015 року) 
2016-2020 

203 

 

48. 

Програма відпочинку та оздоровлення дітей 

міста Дубна (рішення міської ради №2067 від 

24.11.2017 року) 

2018-2022 500,0 

Відділ молоді, 

фізкультури та 

спорту, 

управління 

освіти 

49. 

Програма розвитку фізичної культури і 

спорту 2017-2020 роки (рішення міської ради 

№1546 від 24.03.2017 року) 

2017-2020 255,0 

Відділ молоді, 

фізкультури та 

спорту 

50. 

Міська цільова бюджетна програма 

«Безпечне місто Дубно» (рішення міської 

ради від 23.12.2018 року №3160) 

2018-2023 1354,0 

Відділ 

інформаційно-

комп’ютерного 

забезпечення 

51. 
Програма цифрового перетворення м. Дубна 

(рішення міської ради №1624 від 03.05.2017 

року) 

2017-2020 270 

Міська рада 

52. 

Програма підтримки заходів мобілізаційної 

підготовки та мобілізації в м. Дубно (рішення 

міської ради №1311 від 23.12.2016 року) 

2017-2020 60,0 

53. 

Програма профілактики злочинності та 

правопорушень (рішення міської ради №324 

від 01.03.2016 року) 

2016-2020 100,0 

54. 

Міська програма підтримки громадського 

формування з охорони громадського порядку 

«Козацька варта» (рішення міської ради 

№1410 від 07 лютого 2017 року) 

2017-2019 100,0 

55. 

Міська цільова програма «Громадський 

бюджет у місті Дубно» (рішення міської ради 

№1795 від 21 липня 2017 року) 

2017-2020 1005,0 

56. 

Програма заходів з відзначення державних та 

професійних свят, ювілейних дат заохочення 

за заслуги перед  м. Дубно (рішення міської 

ради №2169 від 22.12.2017 року) 

2018-2020 80,0 
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57. 

Програма висвітлення діяльності міської 

ради в засобах масової інформації (рішення 

міської ради від 25.12.2015 року №157) 

2016-2020 

50,0 (газети) 

50,0 

(телебачення) 

Міська рада 

58. 

Програма матеріально-технічного 

забезпечення сесійної та депутатської 

діяльності (рішення міської ради від 

18.12.2018 року №3251) 

2019 30,0 
Організаційний 

відділ 

59. 

Програма  співфінансування проекту 

Євросоюзу «Теплі школи та садочки- 

запорука здоров’я дітей: комплексний проект 

з підвищення енергоощадливості освітніх 

закладів міста» (рішення міської ради від 

25.01.2019 року №3364) 

2019 -2020 1000,0 Міська рада 

60. 

Програма надання фінансової підтримки 

військовій частині А 1994 на 2019 рік  

(рішення міської ради від 29.03.2019 року № 

3543) 

2019 1015,0 Міська рада 

61 

Міська програма покращення діагностики, 

лікування та профілактики злоякісних 

новоутворень на 2019 рік (рішення міської 

ради від 29.03.2019 року № 3550) 

2019 1700,0 

Відділ охорони 

здоров'я 

міської ради 

62. 

Програма використання та охорони земель у 

м. Дубно на 2019-2023 роки (рішення міської 

ради від 15.05.2019 року №3728) 

 

2019-2023 

 

1090,0 
Управління 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

питань міської 

ради 
63. 

Комплексна програма забезпечення 

містобудівною документацією м. Дубно на 

2019-2021 роки (рішення міської ради від 

14.06.2019 №3812) 

2019-2021 300,0 

64. 

Міська програма «Пам'ять» (рішення міської 

ради від 15.05.2019 року №3722) 2019 183,34 
Дубенська 

міська рада 

 


