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РЕЗУЛЬТАТИ

Упродовж 2014-2018 
років підготовлено та 
подано понад 50 
проектних заявок на 
загальну суму понад 180 
млн.грн. 

Результатом цієї 
роботи стало 
отримання містом 
фінансової допомоги у 
вигляді грантів на 
загальну суму понад 
100 млн.грн. 



Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад

Бюджет - 76,1 тис грн
Грант - 33,5 тис грн (44%)

Впроваджений у ДНЗ №6 та ЗНЗ №6: замінено 757 ламп 
розжарювання на енергоощадні, 125 вимикачів світла, 300 
світильників та 530 м проводки мережі освітлення. 

Щорічно економиться 26,8 тис кВт-год електроенергії (74 тис грн в 
цінах 2018 року)

Світлі школи та садочки – запорука здоров’я, 2014 рік

Бюджет – 387,2 тис грн
Грант – 148,9 тис грн (38%)

Проектом передбачено на базі комунального підприємства 
«Зелене господарство» здійснити роботи з технічного 
відновлення теплиці площею 500 м.кв., де вирощуватимуться 
петунії в кількості до 17 тисяч одиниць. Додатково буде створено 
3 нових робочих місця. Очікуваний річний прибуток – 140 тис.грн.

Квітуче місто шляхом відновлення комунальної теплиці, 2019 рік



Обласний конкурс проектів з енергоефективності 
2016

Бюджет – 273,2 тис грн
Грант - 223,6 тис.грн. (70%) 
Місце - ДНЗ №2, №3, №4, №5, №7 (всього 5)

Ремонт та облаштування систем опалення 5 ДНЗ міста вузлами 
автоматичного обліку споживання і регулювання теплової енергії

Скорочено річні витрати 
бюджету міста на оплату 
тепла закладів проекту на 
278,1 тис.грн. в цінах 2018 
року (123,8 Гкал). 
Викиди СО2 котельнями, що 
опалюють заклади скорочено 
на 42,2 т/рік



ЄС/ПРООН:  Місцевий розвиток орієнтований на громаду
2015 - 2017

Бюджет – 10,5 млн грн
Грант – 5,1 млн грн (49%)
Бюджет міста + кошти ОСББ
– 5,4 млн грн (51%)

23 мікропроекти :

• капітальний ремонт дахового 
покриття та утеплення 
фасадів 21 ОСББ

• капітальні ремонти 
спортивного залу Дубенської 
ЗОШ №3 та коридорів 
Дубенського НВК «Школа-
гімназія»



ЄС/ПРООН:  Розумні міста
2017 - 2018

Бюджет – 692 тис грн
Грант – 553,6 тис грн (80%)
Бюджет міста – 138,4 тис грн (20%)

Місце – зал засідань міської ради. 
Влаштовано 35 пультів із мікрофонами для 
голосування, пристрій програмування карток 
депутатів, 2 ЛЕД-екрани 55’, 3 відеокамери, ПЗ 
«Віче», суміжна апаратура.  
Дозволяє переглядати он-лайн засідання міської 
ради та в будь-якій час прийняті рішення та 
відеоархів у хмарному сховищі, покращити 
організаційно-регламентний режим проведення 
засідань

Реалізація системи електронного голосування та відеотрансляції в 
Дубенській міській раді 



ЄС: Програма реалізації проектів технічної допомоги
2016 - 2017

Бюджет – 2,4 млн грн
Грант – 1,4 млн грн

Місце – І поверх приміщення міської ради. 

Надається 188 адмінпослуг, загальна площа 
331 кв. м., 2 зали обслуговування, рецепція, 14 
робочих місць, система електронної черги та 
електронного документообігу.

В 2018 ЦНАП міста відібраний Всеукраїнською 
асоціацією центрів надання адмінпослуг та 
експертами Програми «U-LEAD з Європою», як 
центр, чий досвід та організація роботи 
будуть корисними громадам та містам, які 
мають намір створити або модернізувати 
існуючий ЦНАП.

Центр надання адміністративних послуг як інноваційний інструмент 
взаємодії влади та громади



Британська рада в Україні
2017 - 2018

Бюджет (грант) – 45 тис грн

Реалізовано 3 соціальні проекти: 
• «Сімейна алея магнолій»
• «Живі фігури» (підсвітка скульптур 

в парку ім. Т.Шевченка)
• «Видимий школяр на дорозі» 

(світловідбивні стрічки)

Активні громадяни (2017) Конкурс соціальних проектів (2018)

Бюджет – 200 тис грн
Грант – 100 тис грн

Конкурс проведено в 2018 
році. 
Переможці: 
- 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)



Кусаноне: Програма людської безпеки посольства Японії 
2017

Грант – понад 2 млн грн

Місце – Комунальний заклад «Пологовий 
будинок» та Центр первинної медико-
санітарної допомоги. 

Отримали грантове фінансування 2 проекти:
• Медичне обладнання для Пологового 

будинку (медичні крісла, інкубатор для 
новонароджених з малою масою тіла);

• Клініко-діагностична лабораторія для 
ЦПМСД (гематологічний, біохімічний, 
імуноферментний аналізатори)



ЕСКО 
2017-2018  

Ціна договорів – 3,2 млн грн
Строк договорів – до 2024/25 років, Розподіл – 90/10
Місце - ДНЗ №3, №4, НВК «Школа-гімназія», ЗОШ №1, №3, №6 (всього 6)

Заходи 2017 Заходи 2018

Встановлення систем автоматизованого 
регулювання споживання теплової енергії 
відповідно до температури зовнішнього 
повітря та графіку роботи закладів із 
очищенням та регулюванням систем 
опалення

Встановлення систем 
енергомоніторинга із автоматизованою 
передачею показників споживання 
енергоресурсів (тепла, електроенергії, 
води) та дистанційного управління в 
режимі он-лайн

Економить 233 Гкал/рік (15,8%) тепла 
вартістю 481 тис грн в цінах грудня 2018

Економить 15-20% енергоносіїв



ДФРР 
2015 - 2020

Бюджет – 110,8 млн грн
Грант – 70,0 млн грн (63,2%)

Реалізовано 5 проектів:
- Влаштування блочно-модульної котельні для 

НВК «ЗНЗ-ДНЗ» 
- Реконструкція міської котельні по вул. 

Грушевського, 141 
- Реконструкція будівлі клубу під центр дозвілля 

молоді 
- Будівництво водопровідних мереж в 

мікрорайонах Страклова, Волиці, 
М’ясокомбінату 

- Реконструкція котельні на вул. Грушевського, 
170-В

Реалізується 2 проекти:
- Будівництво дошкільного навчального закладу 

в районі військового містечка (бюджет понад 
78 млн.грн.)

- Реконструкція басейну ЗОШ І-ІІІ ст. №7 
(бюджет понад 17 млн.грн.)



Мери за економічне зростання (M4EG)
2017 – 2020

Дата приєднання - 21 липня 2017.

Розроблено та 22 листопада 2018 Світовим 
Банком затверджено План місцевого 
економічного розвитку міста Дубна до 2020 
року.

Пріоритетний напрямок – підтримка та 
сприяння розвитку підприємництва.

Для цього передбачається:
- створення центру сприяння розвитку 

підприємництва
- будівництво комплексу обслуговування 

туристів з багатофункціональним 
використанням території.

Орієнтовний бюджет – 288,2 тис євро.



Угода мерів – Демонстраційні проекти 
2017 - 2020

Бюджет - 913,4 тис євро
Грант - 730,7 тис євро
Строк реалізації – 2018-2020
Цільові групи: 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 (це 70% населення міста)
Заходи: 
утеплення із реконструкцією даху НВК «ЗНЗ-ДНЗ», утеплення ДНЗ №4, ремонт системи 
опалення та утеплення огороджувальних конструкцій ЗОШ №6 із реконструкцією 
існуючої теплотраси від котельні по вул. Грушевського-170В до школи, встановлення 
індивідуальної твердопаливної (пелетної) блочно-модульної котельні ЗОШ №7
Результати:
- покращення технічного стану бюджетних закладів освіти, соціальних та 

екологічних умов мешканців міста
- скорочення викидів СО2 на 397,3 т/рік, скорочення споживання енергоресурсів 

об’єктами Проекту – на 11,9% від потреби (або на 266,4 МВт-год/рік)
- Зменшення на 70 тис євро/рік видатків міського бюджету після впровадження 

Проекту на оплату спожитих закладами енергоносіїв.

Теплі школи та садочки – запорука здоров’я дітей: комплексний проект з 
підвищення енергоощадливості освітніх закладів  міста Дубно



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Управління економіки і власності
Дубенської міської ради

+3803656-32392

ekon@dubno-adm.rv.ua


