Додаток 1
Таблиця розглянутих проектів та прийнятих щодо них рішень

№
п/п

ID

Назва

Короткий опис

Прийняте рішення

Проект відхилено

1

361

Спортивний зал
для безкоштовного
відвідування!

У сильному тілі - сильний дух! Хочемо відкрити
спортивний зал, для Рівнян які немають змоги
платити у звичайних заняттях! Зал буде також
облаштований бібліотекою, яка міститиме у собі
лише Українські твори наших авторів! Годі
бухати, рятуймо молодь!

2

364

Дитячий
майданчик

Встановлення дитячого майданчика для учнів
гімназії та дітей мікрорайону

Проект винесено на
голосування

405

Відновлення
літньої
театральної сцени
та дитячого
майданчика біля
неї по вул.
Грушевського

Облаштування громадського простору по вул.
Грушевського: відновлення літньої театральної
сцени та дитячого майданчика біля неї,
освітлення цієї території.

Проект винесено на
голосування

Сонячні дерева в
Рівному

Встановлення сонячних панелей на стилізованих
під дерева підставках для зарядки мобільних
телефонів. планшетів, ноутбуків. Тут же можна
встановити і модеми для безкоштовного WIFI
інтернету. Розміщується на Лебединці, площі
перед кінотеатром, Златою Плазою, автовокзалі
Чайка, залізничному вокзалі.

Проект винесено на
голосування

Мобільний завод з
переробки
автомобільних
покришок.

Виготовлення та облаштування міста
екологічним покриттям виготовленим з
вторинної сировини. При правильній переробці
використаних шин та полімерів, вони зберігають
хімічні властивості матеріалу та можуть стати
відмінною дешевою сировиною для її
повторного використання: полімерної крихти,
металу, текстильного та металевого корду, тощо.
При цьому, зберегти навколишнє середовище.

Проект відхилено

408

Підсвічення двох
нерегульованих
пішохідних
переходів за
допомогою
сонячних батарей

Підсвічення двох нерегульованих пішохідних
переходів у темну пору доби за допомогою
сонячних панелей. Місце розміщення пішохідних
переходів: 1 — вулиця Київська (на перемиканні
вул. Соборної - Кн. Ольги поблизу СвятоПокровського собору та обласного військомату);
2 — вулиця Київська (на перемиканні вул. С.
Крушельницької - Київської поблизу
―УкрексімБанку‖ та ―Дендамед‖).

Проект відхилено

409

Освітлення входів
в парк ім.Т.Г.
Шевченка у темну
пору доби

Додаткове освітлення у темну пору доби за
допомогою сонячних панелей трьох входів зі
сторони вул. Кн. Ольги у парк ім. Т. Шевченка в
Рівному.

Проект винесено на
голосування

410

Облаштування
екопарковки на
вул. Д. Галицького
у Рівному

Облаштування сучасної екологічної парковки за
прикладом європейських міст біля
багатоквартирних будинків на вул. Д.
Галицького в Рівному.

Проект винесено на
голосування

3

4

5

6

7

8

406

407

9

10

11

411

412

413

Навчання
педагогів новітнім
методам роботи з
дітьми з
особливостями
розвитку.
Капітальний
ремонт даху
басейну
Рівненської
гуманітарної
гімназії
Встановлення
окремих
контейнерів для
збирання харчових
відходів на вул. Ст.
Бандери у Рівному

Проблема навчання дітей з особливими
потребами набуває широкої актуальності
сьогодні ,процес формування готовності
педагогічних кадрів до роботи з дітьми з
особливими потребами буде ефективним, якщо
забезпечувати корекційну та психологічну
спрямованість навчання педагогів, що базується
на глибокій обізнаності з особливостями роботи
з дітьми з особливими освітніми потребами.

Проект відхилено

Дах басейну Рівненської гуманітарної гімназії
визнано аварійним. Без капітального ремонту
даху неможлива подальша реконструкція
басейну.

Проект відхилено

Встановлення 8 контейнерів для збирання
органічних відходів біля багатоквартирних
будинків (№50,52,54 і 56) на вулиці Степана
Бандери в Рівному.

Проект відхилено

В кожному мікрорайоні міста, біля будинків та
дворів є ґрунтові стежки, які люди самі
протоптали, бо такий маршрут зручніший. Вони
вже випробувані часом і прижились у дворах на
віки. Тому суть проекту - вимостити їх
бруківкою. Аби вони стали рівними, естетичною
окрасою кожного двору та аби не вимащувати
взуття в негоду ідучи по ним.
Проведення «Всеукраїнський хореографічний
фестиваль, присвячений Міжнародному дню
танцю» із залученням великої кількості
обдарованої молоді, дітей Рівного та інших
регіонів України, а також вимушених
переселенців із зони АТО та дітей
військовослужбовців. Ознайомлення великої
кількості обдарованої молоді та дітей з історикокультурною спадщиною Рівного.
Створення в місті власної телевізійної ліги КВН
(гумору) в якій могли б реалізувати себе молоді
колективи, починаючі автори, актори. Вирішення
питання організованого дозвілля молоді
(студентства) та поява середовища для виховання
нових команд, артистів, авторів. Визначення
кращого колективу міста та делегування його на
всеукраїнський рівень.
Проектом передбачено реконструкцію діючого
фонтану за кінопалацом "Україна" та обладнання
його світломузичною системою. Підсвічені
різними кольрами струмені води будуть "злітати"
доверху в ритм мелодії.

Проект винесено на
голосування

414

Стежки з бруківки

13

415

«Всеукраїнський
хореографічний
фестиваль, до
Міжнародного дня
танцю, з
історичною
складовою»

14

416

Рівненська міська
телевізійна ліга
КВН «КРОК»

417

Облаштування
світомузичного
фонтану в центрі
Рівного

419

Облаштування
сучасного
спортивного
майданчику в
парку на
Ювілейному

Проектом передбачено обалштування сучасного
спортивного майданчику в парку на Ювілейному
на місці колишніх каруселей. Зараз територія в
занедбаному стані і не використовується.

Проект винесено на
голосування

Похвилинний
розклад руху
тролейбусів на
кожній зупинці

Влаштування на зупинках громадського
транспорту невеликих металевихполікарбонатних стендів (кратних формату А-4)
на існуючих опорах на висоті зорового
сприйняття людини (1,4-1,8м). В стендах
розміщується паперові аркуші, формату А-4, з
похвилинним розкладом руху кожного маршруту
тролейбусу по відповідних зупинках (
інформація наявна в Рівнеелектротранс).

Проект відхилено

12

15

16

17

420

Проект винесено на
голосування

Проект винесено на
голосування

Проект відхилено

18

421

Баскетбольний
майданчик НВКліцей №19

Існує ідея поетапного створення спортивної
інфраструктури навколо НВК-ліцей №19.
Облаштування баскетбольного майданчика, який
паралельно може використовуватися для гри у
футзал, - перший його етап. Цей спортивний
майданик стане місцем зустрічі як професійних
гравців, так і любителів; місцем проведення
турнірів серед шкіл Рівного, а також якісного
дозвілля молоді у після навчальний період.

19

422

Тренажерноспортивний сектор
НВК-ліцей №19

Невідємна частина спортивного життя підлітків.
Другий етап облаштування спортивної
інфраструктури навчального закладу.

20

21

22

23

24

25

26

424

Облаштування
публічного
простору на
території парку
«Пагорб Слави»

426

Облаштування
спортивного
майданчика в
парку біля
Рівненського
палацу дітей та
молоді

427

Будівництво урбан
парку "Перша
точка"
(СТРІТЗОНА)

428

Впровадження
медичних
інформаційних
систем на базі
поліклініки РМДЛ
"Поліклініка без
черг"

429

П'ятиденний
семінар вокальноартистичного
напрямку у
м.Рівне "Біг Тайм"

430

431

В рамках даного проекту планується створення
комфортного місця для гідного відпочинку, що
передбачає: забезпечення освітленням даної
території; відновлення тротуарів; реставрація
фасадів меморіалу «Слава Героям»; оснащення
парку сучасним спортивним майданчиком;
лавочками; облаштування зеленої зони;
встановлення урн для сміття.
У місті існує нагальна потреба розвитку
інфраструктури для заняття фізкультурою і
спортом. Біля Палацу дітей та молоді
знаходиться занедбаний парк, в якому можна
облаштувати спортивний майданчик з
встановленням вуличних тренажерів,
призначених для дітей, молоді та осіб з
обмеженими можливостями.
Продовження реалізації ідеї створення сучасного
урбан (екстрім) парку в місті (р-н гідропарк),
який розпочався з будівництва бетонної "чаши" у
2016 році. Один з наступних етапів є будівництво
СТРІТЗОНИ, яка емітуватиме елементи міської
архітекрури: перила, бардюри, сходи і т.д.
Проект на базі поліклініки РМДЛ (вул.
Чорновола, 72) передбачає автоматизацію таких
бізнес-процесів: ведення електронної медичної
карти (ЕМК) пацієнта; організацію
амбулаторного прийому пацієнтів; діагностику
та лікування пацієнтів; проведення
діагностичних і лабораторних досліджень;
управління персоналом поліклініки; ведення
нормативної бази знань.
Це 5-ти денний семінар вокального напрямку у
м. Рівне, під час якого будуть проведені
безкоштовні тренінги та майстер-класи від
відомих фахівців та артистів, творчі вечори,
джем-сейшени для учасників семінару та галаконцерт на завершення семінару для всіх охочих
мешканців м.Рівне.

Проект винесено на
голосування

Проект винесено на
голосування

Проект винесено на
голосування

Проект винесено на
голосування

Проект винесено на
голосування

Проект винесено на
голосування

Проект винесено на
голосування

Дитячий
майданчик

Продовження реалізації ідеї створення сучасного
урбан (екстрім) парку в місті (р-н гідропарк),
який розпочався з будівництва бетонної "чаші" у
2016 році. Дитячий майданчик являється
частиною проекту. Його призначення місце
дозвілля та відпочинку для дітей та їх батьків.

Проект винесено на
голосування

Тренажерний зал
для дітей та молоді
з інвалідністю

Створення умов для занять у тренажерному залі
для дітей та молоді з інвалідністю. Усі тренажери
та спортивні знаряддя сертифіковані і
виготовлені фірмами, які спеціалізуються для
випуску знарядь для занять спортом.Заняття
будуть проводитись під супроводом батьків за
спеціально розробленою програмою тренувань
тренером-викладачем.

Проект винесено на
голосування

27

28

29

30

31

32

33

34

35

434

Будівництво урбан
парку "Перша
точка"
(СТРІТБОЛЬНА
ПЛОЩАДКА)

Продовження реалізації ідеї створення сучасного
урбан (екстрім) парку в місті (р-н гідропарк),
який розпочався з будівництва бетонної "чаши" у
2016 році. Один з наступних етапів є будівництво
СТРІТБОЛЬНОЇ ПЛОЩАДКИ.
Мікрорайон Басів Кут не має жодного
облаштованого сучасного безпечного
спортивного майданчика та облаштованого
безпечного місця для відпочинку дітей. Проект
передбачає влаштування на території
спортплощадки старої ЗОШ №14 сучасного
дитячого майданчика для відпочинку та розваг
дітей та сучасного спортивного майданчика для
можливості займатися спортом на свіжому
повітрі для жителів мікрорайону.
В місті назріла необхідність створення постійно
діючого конкурсного проекту-премії, «ЗНАЙ
НАШИХ ШОУ», із телевізійною трансляцією,
для висвітлення діяльності визначних рівнян,
підприємств та художніх колективів.
Пропагування галузей, підприємств, видів
діяльності та професій, ознайомлення рівнян із
діяльністю міських закладів та установ. Проект
стане новим місцем для спілкування еліти
Рівного.

Проект винесено на
голосування

435

"Зробимо місце
для спорту та
відпочинку на
мікрорайоні Басів
Кут"

436

Рівненський
телевізійний
гранд-проект
«ЗНАЙ НАШИХ
ШОУ»

437

Парк на Грабнику:
створення кращих
умов для
відпочинку та
дозвілля рівнян

Проект спрямований на облаштування
недоглянутої території парку для комфортного
дозвілля рівнян шляхом облаштування семи
відпочинкових зон для забезпечення різних
потреб: арт-зони, зони активного відпочинку,
дитячої, тет-а-тет, вуличних тренажерів,
настільних ігор, вигулу собак.

Проект винесено на
голосування

Демократія в
графіці

Проектом передбачено створення ―Муралу‖ в
місті Рівне на тильній стіні будинку №3 який
розташований по вул. Словацького 3. Який в
свою чергу стане поштовхом для розвитку
сучасного вуличного мистецтва та арт
демократії. Мурал-арт є популярним видом
мистецької діяльності в інших містах України та
світу.

Проект відхилено

439

Від мамонтів до
Рівного.
Історичними
стежками міста.

У ході реалізації Проекту планується створення
бази даних про історичні місця Рівного; розробка
та встановлення вказівних знаків, інформаційних
стендів, інформаційних буклетів, створення
туристичних маршрутів. У рамках Проекту
планується створити мобільний додаток, що
будуватиме маршрут за заданими параметрами.

Проект винесено на
голосування

440

Відновлення
знищеного
природного
ландшафту та
зелених насаджень
на ділянці у парку
на пагорбі Слави

Проект передбачає усунення наслідків спроби
незаконної забудови парку та відновлення
природного ландшафту й зелених насаджень
паркової території Пагорбу Слави, прокладення
пішохідних доріжок, а також встановлення нових
лавочок, адже Пагорб Слави є одним з найбільш
популярних місць відпочинку мешканців,
зокрема жителів прилеглих багатоповерхівок.

Проект винесено на
голосування

441

Облаштування
тротуару в районі
вул. С.Бандери 67а
– Київська 18

Проект спрямований на облаштування тротуару
поблизу ДНЗ№38, який забезпечить безпечний
рух пішоходів, адже наразі рух тією ділянкою
здійснюється лише по проїжджій частині.

Проект винесено на
голосування

Розумна зупинка

Проект передбачає облаштування 30 зупинок
громадського транспорту електронним табло,
вільним доступом до мережі Інтернет та
пристроями для зарядки мобільних телефонів.

Проект винесено на
голосування

438

442

Проект винесено на
голосування

Проект винесено на
голосування

443

"Оновимо
бібліотеку збережемо центр
культури і
просвіти"

37

444

Облаштування
тротуару в районі
котеджного
містечка
«Щасливе»

Бібліотека надає безкоштовний доступ до
інформації і сприяє просвіті. Це єдина бібліотека
мікрорайону. Вона розташована в центрі
мікрорайону в окремо розташованому 2-х
поверховому приміщенні, яке збудоване в 1937 р.
Силами працівників бібліотека є центром
культурного життя мікрорайону. Бібліотека
постійно обслуговує 1500 дорослих читачів та
понад 600 дітей.
Проект спрямований на облаштування тротуару
від АЗС «ОККО» до вул..Дачна, який
забезпечить безпечний рух пішоходів, адже
наразі рух тією ділянкою здійснюється лише по
проїжджій частині.

38

445

Молодіжна міська
рада

Проект полягає у створенні молодіжної міської
ради, аналогу Рівненської міської ради.

Проект винесено на
голосування

446

Громадський
простір на
перехресті
вул.Словацького
та бульвару
Незалежності в
проекті “Сучасне
місто”

Cтворити зручну локацію для відпочинку та
спілкування, а саме: антивандальні вуличні меблі
з бетону та термодерева, укомплектовані
сонячною батареєю (з можливістю підзарядки
мобільних гаджетів), вечірньою підсвіткою,
велостоянкою, смітниками, пандусом для
зручності маломобільних груп людей. Ця
композиція легко інтегрується у будь яку
паркову зону.

Проект винесено на
голосування

447

Громадський
простір поблизу
Краєзнавчого
музею

Створити локацію у центрі міста для соціалізації
та комфортного відпочинку рівнян і гостей міста
з дизайнерськими вуличними меблями,
велостоянкою та можливістю проводити біля них
різноманітні публічні заходи.

Проект винесено на
голосування

449

Облаштування
пониження
тротуарів та
встановлення
тактильної плитки
на пішохідних
переходах

Проект має на меті облаштування пішохідних
переходів для людей з особливими потребами –
погано зрячих, інвалідів на візках для більш
комфортного пересування містом, тобто
встановлення тактильних плит та встановлення
понижених бордюр.

Проект винесено на
голосування

Антипарковка.
Встановлення двох
парклетів

Розробка та встановлення за європейськими
зразками двох публічних парклетів, обладнаних
сонячними батареями, розетками для вільного
користування електроенергією, вільним wifi,
велопаркінгом та сучасними елементами
озеленення.

Проект відхилено

Облаштувати музикальний ретромайданчик із
зоною відпочинку для пенсіонерів, ветеранів,
людей похилого віку та інших категорій жителів
м.Рівного (з виконанням українських та
народних пісень).

Проект винесено на
голосування

Заміна, ремонт бруківки, облаштування
територій навколо пмʼятника на майдані
Перемоги, естетичне облаштування даної
території з місцем для відпочинку жителів
вказаного мікрорайону.

Проект винесено на
голосування

Надання первинної медичної допомоги
відвідувачам жеків, при радах ветеранів м.Рівне
людям похилого віку, пенсіонерам, інвалідам,
категоріям людей з обмеженими можливостями.
Актуально, оскільки там найбільше скупчення
вказаних категорій людей.

Проект відхилено
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450

451

452

453

Облаштування
музикального
ретромайданчика
із зоною
відпочинку для
пенсіонерів
Реставрація та
заміна бруківки
навколо
памʼятника на
майдані Перемоги
Облаштування
медичних куточків
по наданню
первинної
медичної допомоги
при ЖКП (радах
ветеранів)

Проект винесено на
голосування

Проект винесено на
голосування

Додаток 2
Порядок голосування (у новій редакції):
1. Голосування здійснюється за Проекти, які допущені Координаційним
комітетом до голосування.
2. Проголосувати за Проекти можуть громадяни України віком від 16 років,
які зареєстровані або проживають на території міста Рівного, що
підтверджується офіційними документами – довідкою про місце роботи,
навчання, служби чи іншими документами, що підтверджують факт
проживання в місті.
3. Для підтвердження права на голосування член територіальної громади міста
Рівного пред’являє паспорт (або інший документ, що посвідчує особу), а
також (при потребі) документи, що підтверджують факт проживання в
Рівному (довідка про місце роботи, навчання, служби тощо).
4. Одна особа може особисто проголосувати не більш як за три великі Проекти
та три малі Проекти.
5. Голосування проводиться шляхом заповнення бланку для голосування,
затвердженого Рівненською міською радою (Додаток 4 до Положення про
громадський бюджет міста Рівного) або шляхом заповнення електронної
форми на сайті https://rivne.pb.org.ua/.
6. Проголосувати можна з 5 по 13 листопада включно на сайті
https://rivne.pb.org.ua/ (цілодобово) або в пунктах для голосування (у робочі
дні з 09:00 до 18:00 та у вихідні – з 09:00 до 16:00 год.):
- Виконавчий комітет Рівненської міської ради (вул.Соборна, 12а);
- Рівненський ЦНАП (м-н Просвіти, 2);
- ЖКП Галицьке (вул.Відінська, 40а);
- ЖКП Західне та ЖКП Сонячне (вул.Вербова, 20);
- ЖКП Перспективне (вул.Будівельників, 1);
- ЖКП Покровське (вул.Євгена Гребінки, 8а).
7. Заповнені паперові бланки для голосування через кожні три дні
передаються
в
відділ
інформаційно-аналітичного
забезпечення
(вул.Соборна, 12а, каб.106) та вносяться відповідальними працівниками
(операторами) в електронну систему.
8. Підсумки голосування затверджуються Комітетом не пізніше семи днів
після останнього дня голосування.
9. Контроль за голосуванням має право здійснювати автор, члени
територіальної громади міста Рівного і вони мають право подати письмову
обґрунтовану скаргу.
10. Комітет більшістю голосів від свого складу має право визнати бюлетені для
голосування та результати голосування в певній частині недійсними у разі
наявності обґрунтованих сумнівів чи обґрунтованих письмових скарг.

Додаток 3
Закріплення членів Координаційного комітету
за пунктами для голосування
№
з/п

Пункт для
голосування

ПІБ 1

ПІБ 2

ПІБ 3

1.

Виконавчий комітет
Рівненської міської
ради (вул.Соборна,
12а)

Хомко В.Є.

Паладійчук Б.С.

Лопачук О.І.

2.

Рівненський ЦНАП
(м-н Просвіти, 2)

Токарський А. В.

Пашковська М.В.

Алексіюк Р.І.

3.

ЖКП Галицьке
(вул.Відінська, 40а)

Похильчук Г.П.

Петролюк Р.В.

Пожарський П.В.

4.

ЖКП Західне та
(вул.Вербова, 20)
Довжаниця О. К.

Конощук М.В.

Васильчук С.М.

5.

ЖКП Сонячне
(вул.Вербова, 20)

6.

ЖКП Перспективне
(вул.Будівельників, 1)

Гапяк Б.В.

Хмилецький О.В.

7.

ЖКП Покровське
(вул.Євгена Гребінки,
8а)

Стельмащук С.В.

Серілко О.Л.

Єременко І.О.

Кульчинська Г.Г.

ПІБ 4
Шульга В.О.

