Аналіз стану економічного та
соціального розвитку
Рівненської області
за 2014 – 2018 роки
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І. Загальна характеристика Рівненської області
Рівненська область як адміністративно-територіальна одиниця у складі
України утворена 4 грудня 1939 року. Область розташована на північному заході
України у межах Західно - Поліського регіону, охоплює східні частини
Волинського Полісся, Волинської височини та малого Полісся і західну окраїну
Центрального (Житомирського) Полісся. Межує з Волинською, Житомирською,
Хмельницькою, Тернопільською, Львівською областями, Республікою Білорусь.

За характером рельєфу поділяється на дві частини: північну в межах
Поліської низовини і південну, підвищену, що займає північну окраїну
Волинсько-Подільської височини.
Область має вигідне територіальногеографічне розташування із значним
транзитним
потенціалом.
Територією
області проходить державний кордон з
Білоруссю протяжністю 234 кілометри. В
області розташовані п’ять міжнародних
пунктів пропуску.
Територію області перетинають
транспортні
коридори:
Критський
транспортний коридор № 3 (Краківець –
Львів – Рівне – Житомир – Київ),
Критський транспортний коридор № 5
(Косини – Чоп – Стрий – Львів – Рівне –
Сарни – Мінськ), Європа – Азія (Краківець
– Львів – Рівне – Житомир – Київ –
Полтава – Харків – Дебальцеве – Ізварине)
та Балтійське море – Чорне море (Ягодин –
Ковель – Луцьк – Тернопіль –
Хмельницький – Вінниця – Умань – порти
Чорного моря).
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Мережа автомобільних доріг загального користування Рівненської області
на 01.01.2019 становить 5147,1 кілометра, із них: дороги державного значення –
2004,8 кілометра та дороги місцевого значення – 3142,3 кілометра.
Площа лісів становить 805,8 тис. гектарів, лісистість – 40,2 відсотка.
Природно-заповідний фонд нараховує 315 об’єктів загальною площею
206,8 тис. гектарів, що становить 10,3 відсотка території області.
Зареєстровано 365 родовищ різноманітних корисних копалин.
Територія області – 20,1 тис. кв. кілометрів (3,3 відсотка території
України) простягається із заходу на схід на 130 кілометрів, з півночі на південь –
на 210 кілометрів.
За адміністративно-територіальним поділом область включає 16 районів,
4 міста обласного (Рівне, Дубно, Кузнецовськ, Острог), 7 - районного значення,
16 селищ міського типу, 999 сільських населених пунктів. Обласний центр –
місто Рівне з чисельністю населення 246,5 тис. осіб.
На Рівненщині сформовано 36 ОТГ, у 31-ій з яких проведено перші
місцеві вибори, у трьох ОТГ призначено місцеві вибори на 30 червня
2019 року.
Населення області на 1 січня 2019 року становить 1157,3 тис. осіб
(2,7 відсотка населення України), у тому числі 47,5 відсотка – міського та
52,5 відсотка сільського населення. Щільність населення – 58 осіб на 1 кв.
кілометр.
В усіх сферах економічної діяльності зайнято 460,2 тис. осіб, у тому числі
у промисловості – 62,1 тис. осіб, сільському господарстві – 80,9 тис. осіб,
в інших галузях – 317,2 тис. осіб.
Загальна чисельність пенсіонерів області станом на 01.01.2019 становила
297,2 тис. осіб.
Провідне місце в економіці області займають промисловість та сільське
господарство.
У промисловому комплексі області працює 893 підприємства
(включаючи малі підприємства), які здійснюють виробництво промислової
продукції.
Провідні галузі промисловості області – виробництво та постачання
електроенергії; хімічна промисловість; виробництво будматеріалів і
скловиробів; харчова промисловість; виготовлення виробів з деревини;
машинобудування; виробництво меблів; текстильна та добувна промисловість.
Частка
Рівненської
області
в
загальному
обсязі
реалізованої
промислової
продукції
в
Україні
становить 1,5 відсотка.
Промисловість
області
спеціалізується,
переважно,
на
виробництві електроенергії, мінеральних
добрив,
скловиробів,
меблів,
деревостружкових плит, фанери, цементу,
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будівельних матеріалів, електротехнічної продукції, нетканих матеріалів,
продукції харчування.
В області функціонують три електростанції: ВП «Рівненська АЕС», дві
міні-ГЕС в смт Млинів та с. Хрінники.
Основними напрямами розвитку сільського господарства є вирощування
зернових та зернобобових культур, технічних культур (цукрових буряків, ріпаку,
соняшнику), картоплі, овочів та виробництво продукції тваринництва (м’яса,
молока, яєць).

В структурі валової продукції
сільського господарства (за всіма
категоріями
господарств)
галузь
тваринництва становить 31,5 відсотка,
рослинництва – 68,5 відсотка.
Загальна
площа
сільськогосподарських угідь становить
929,7 тис. гектарів, у тому числі орних
земель – 658 тис. гектарів (70,8 відс.).
Транспортне обслуговування господарського комплексу і населення
області здійснюється трьома видами транспорту – залізничним, автомобільним і
повітряним.
Вузлові станції Рівне, Здолбунів і Сарни обслуговують численні
залізничні магістралі, що перетинають територію області. Експлуатаційна
довжина залізничних колій у межах Рівненської області становить 605,8 км, з
них електрифіковані 170 кілометрів (28,1 відсотка загальної довжини).
Рівненський аеропорт має статус міжнародного, може приймати літаки
всіх типів, входить до переліку пунктів пропуску на митному кордоні
підакцизних товарів.
У сфері торговельного обслуговування населення мережа підприємств
торгівлі та ресторанного господарства області нараховує 9,2 тис. підприємств
різних форм власності. Функціонує 63 ринки на 20,1 тис. робочих місць.
Підприємницькою діяльністю в області займаються 5,3 тис. підприємств
(з них 5 тисяч, або 94,6 відсотка – малі), а також 34,7 тис. фізичних осіб підприємців.
Крім того, в області функціонує 281 середнє підприємство, на яких працює
47,3 тис. осіб.
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Питома вага зайнятих на малих і середніх підприємствах перевищує
92 відс. зайнятих на підприємствах регіону.
Суб‘єкти малого та середнього підприємництва забезпечують понад
80 відс. загального обсягу реалізованої в області продукції.
Зовнішньоторговельні операції область здійснює з партнерами
119 країн світу. Основними економічними партнерами області є Польща, Італія,
Німеччина, Бельгія, Литва, Угорщина, Франція, Румунія, Білорусь, США та Китай.
У товарній структурі експорту найбільша питома вага продукції
деревообробної промисловості, виробництва меблів, скловиробів, продукції
сільського господарства.
У системі освіти області функціонують 34 вищі
навчальні заклади,у тому числі 5 вищих навчальних
закладів ІІІ - ІV рівнів акредитації, (Національний
університет
водного
господарства
та
природокористування, Національний університет
«Острозька академія», Рівненський державний
гуманітарний університет, Приватний вищий
навчальний заклад «Міжнародний економікогуманітарний університет імені академіка Степана
Дем’янчука», Рівненський обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти,
18 відокремлених структурних підрозділів вищих
навчальних закладів ІІІ - ІV рівнів акредитації,
11 закладів вищої освіти І - ІІ рівня акредитації
(в тому числі Рівненський та Костопільський
медичні коледжі комунального закладу вищої освіти
«Рівненська медична академія» Рівненської обласної
ради),
25
професійно-технічних
навчальних
закладів, 605 загальноосвітніх навчальних закладів,
19 інтернатних установ, 552 дитячих дошкільних
закладів.

У галузі охорони здоров’я: області функціонують 105 закладів (з них 46
стаціонарних), 31 центр первинної медичної допомоги (до структури центрів
входять 193 лікарські амбулаторії загальної практики - сімейної медицини та
605 фельдшерсько-акушерських пунктів), 15 самостійних лікарських
амбулаторно-поліклінічних закладів, обласний центр екстреної медичної
допомоги та 3 санаторії.
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Мережа культурно-освітніх установ становить: 2 обласних театри –
академічний український музично-драматичний та ляльковий, обласна
філармонія, 566 публічних і публічно-шкільних бібліотек, 671 клуб і будинок
культури, 14 державних музеїв і
Національний
історикомеморіальний заповідник «Поле
берестецької битви», в яких
зберігається
понад
280
тис.
експонатів
державної
частини
музейного фонду України, 35 шкіл
естетичного виховання, обласний
центр народної творчості, парк
культури і відпочинку та зоопарк.
На державному обліку перебуває 2380 пам’яток культурної спадщини, з
них 1100 пам’яток археології (17 національного значення), 864 пам’ятки історії,
336 пам’яток архітектури (95 національного значення), 1760 пам’яток історії, 84
пам’ятки монументального мистецтва, 1088 пам’яток археології.
На теренах області розміщено 8 замків – пам’яток архітектури
національного значення.

У системі соціального захисту населення області функціонує
18 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних
послуг), 6 центрів з надання соціальних послуг, організація «Турбота», відділ
соціального захисту населення, в яких функціонують 11 стаціонарних відділень
розрахованих на 282 ліжко-місця, 7 інтернатних установ, у яких на повному
державному утриманні проживає 1100 осіб.
Створено
Республіканський
центр
лікування та реабілітації наслідків нейротравм
на
базі
комунального
підприємства
«Рівненський обласний госпіталь ветеранів
війни» Рівненської обласної ради для
довготривалого лікування важких травм
головного та спинного мозку.
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Відкрито та діє Рівненський центр з надання соціальних послуг (м. Рівне
на вул. Жоліо-Кюрі, 21), розрахований на 40 осіб, у якому, крім послуг із
харчування та облаштування на нічліг, надається медична, психологічна і
правова допомога. Це єдиний комунальний заклад серед регіонів України, який
надає послуги із тривалого проживання (соціальний хостел), в якому є кімната
для приготування їжі, пральня та душові.

Рівненщина має значний рекреаційний потенціал: 171 річка загальною
довжиною 4,5 тис. кілометрів (найбільші - Прип’ять, Стир, Горинь, Іква, Льва,
Случ, Ствига), 150 озер (найбільші - Нобель, Біле, Острівське), 12 водосховищ,
1688 ставів, 315 природно-заповідних об’єктів.
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ІІ. Природні ресурси Рівненської області
Рівненщина розташована на північному заході України у межах
Західно-Поліського регіону, охоплює східні частини Волинського Полісся,
Волинської височини та Малого Полісся і західну окраїну Центрального
(Житомирського) Полісся.
Характерною ознакою географічного положення області є загальна
рівнинність її поверхні при незначному нахилі території з півдня на північ, що
позначилося на спрямуванні головних водних артерій, створенні сприятливих
умов для формування широких заболочених просторів і відобразилося на
характері розселення та веденні господарства.
Земельні ресурси
Територія області становить 2005,1 тис. гектарів, з них:
сільськогосподарські угіддя – 926,2 тис. га (46,2 відсотка), ліси та лісовкриті
площі - 805,8 тис. га (40,2 відсотка), під водою – 43,2 тис. гектарів
(2,2 відсотка), відкриті заболочені землі – 106,6 тис. гектарів (5,3 відсотка),
забудовані землі – 59,6 тис. гектарів (3,0 відсотки), інші землі – 31,8 тис. гектарів
(1,6 відсотка).
Для сільськогосподарських угідь Рівненської області характерна велика
строкатість ґрунтового покриву. Це пояснюється її географічним розташуванням
на території трьох природних зон – Лісостепу, Полісся та Малого Полісся.
У північній частині області найпоширенішими є ґрунти дерновопідзолистого типу ґрунтоутворення різного ступеня оглеєності, які мають низьку
природну родючість.
Ґрунти південної частини області представлені в основному сірими
лісовими опідзоленими та чорноземами малогумусними зі слідами опідзолення.
Територія, що лежить між Рівненсько-Волинською та Кам’янецьПодільською височинами, яка охоплює Радивилівський район, південну частину
Здолбунівського, Дубенського, Острозького районів, характеризується ґрунтами
на продуктах вивітрювання карбонатних порід.
При цьому, в зоні Лісостепу мають місце ерозійні процеси та формування
еродованих ґрунтів, які мають гірші фізико-хімічні показники.
Інтегральним показником, який визначає стан природної родючості
ґрунту, є рівень гумусу у ґрунті. Ґрунти з низьким (менше 2 відсотків) вмістом
гумусу поширені в усіх ґрунтово-кліматичних зонах і займають
42,9 відсотка території області.
У районах зони Полісся низький вміст гумусу характерний для
43,6 відсотків обстежених площ, зокрема середньозважений показник вмісту
гумусу у Дубровицькому районі становить 2,2 відсотка, Костопільському –
1,9 відсотка, Володимирецькому – 2,2 відсотка. Ґрунти із середнім вмістом
гумусу (2,1 – 3 відсотки) займають 45,3 відсотка території з коливанням по
районах від 27,4 відсотка до 66,1 відсотка.
У районах зони Лісостепу низький вміст гумусу характерний для
Рівненського (50,3 відсотка), Дубенського (43,0 відсотка), Здолбунівського
(51,3 відсотка), Корецького (48,9 відсотка) районів, де середньозважений
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показник коливається в межах 2,1 – 2,3 відсотка. Ґрунти з середнім вмістом
гумусу займають 44,4 відсотка площ.
Однією з важливих характеристик, яка обумовлює родючість, є реакція
ґрунтового розчину. За силою своєї дії на ріст і розвиток рослин, реакція
ґрунтового розчину є головним фактором, що лімітує врожай.
Середньозважений показник кислотності рНkcl у поліських районах коливається
від 4,9 до 5,9 одиниці, у лісостепових – від 5,9 до 7,0 одиниці.
Картограма кислотності ґрунтів орних земель області за даними
агрохімічної паспортизації 2011–2015 років
Групування ґрунтів за кислотністю
рНKCℓ
дуже сильнокислі
<4,1
сильнокислі
4,1–4,5
середньокислі
4,6–5,0
слабкокислі
5,1–5,5
близькі до нейтральних
5,6–6,0
нейтральні
6,1–7,0
слаболужні
7,1–7,5
середньолужні
7,6–8,0
сильнолужні
8,1–8,5
дуже сильнолужні
>8,5

За результатами агрохімічної паспортизації 2011–2015 років у зоні Полісся
зосереджено 69,2 відсотка кислих з реакцією ґрунтового розчину (рН < 5,5)
орних земель.
Найбільша площа кислих ґрунтів зосереджена у Рокитнівському,
Дубровицькому, Володимирецькому районах (75,9 - 78,8 відсотка), найменша –
у Костопільському районі – 33,7 відсотка.
Серед районів Лісостепу найбільше кислих ґрунтів сконцентровано у
Корецькому, Здолбунівському, Гощанському районах (28,2 - 36,5 відсотка),
найменше – у Млинівському та Радивилівському районах (7,4 - 7,7 відсотка)
На підставі матеріалів агрохімічної паспортизації проведено якісну оцінку
(бонітування) еколого-агрохімічного стану сільськогосподарських земель
області в балах за агрохімічними властивостями відносно еталонних величин. З
урахуванням поправок, еколого-агрохімічна оцінка ґрунтів зони Полісся
становить 32 бали, а зони Лісостепу – 44 бали (довідково: ґрунти від
30 до 40 балів оцінюються як низької якості, від 43 до 49 балів – середньої
якості).
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Картосхема еколого-агрохімічної оцінки ґрунтів орних земель
Рівненської області

Умовні позначення:
Групи земель у балах
Середньої якості
VІ клас
Низької якості
VІІ клас

50–41
40–31

За якісною оцінкою обстежені ґрунти в розрізі районів зони Полісся мають
еколого-агрохімічний бал від 31 до 35, а зони Лісостепу – від 38 до 47.
Найвищий бал у зоні Полісся зафіксовано у Костопільському районі –
35, найнижчий – у Дубровицькому та Володимирецькому районах –32 бали.
У зоні Лісостепу найвищий еколого-агрохімічний бал у Млинівському (46)
та Гощанському районах (47), найнижчий – у Радивилівському (38) та
Рівненському – (40) районах
Висновки
Наявність малородючих ґрунтів та значної кількості непродуктивних угідь
у північній частині області.
Відносно низький (порівняно з областями центральної та південної
України) рівень забезпеченості сільськогосподарськими угіддями в розрахунку
на одного жителя.
Незважаючи на застосування різних способів оптимізації біологічної
активності ґрунтів та відтворення їхньої родючості, у сільському господарстві і
надалі будуть застосовуватися мінеральні добрива.
Використання місцевих вапнякових добрив дасть можливість значно
зменшити вартість робіт з вапнування кислих ґрунтів.
Лісове господарство
Лісовий фонд області становить 805,8 тис. гектарів або 40,2 відсотка
території області.
Лісові масиви на території області розміщені нерівномірно, в основному
зосереджені в її північній частині. Тому лісистість в різних районах області
коливається від 5,7 відсотка в Гощанському районі до 57,2 відсотка – у
Рокитнівському районі.
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Лісистість Рівненської області у розрізі районів
відсотків
- до 10 відсотків

Зарічненський
38,9

- від 10 до 30 відсотків
- від 30 до 40 відсотків

Дубровицький
46,1

Володимирецький
48

- понад 40 відсотків

Рокитнівський
57,2

м. Кузнецовськ

Сарненський
48,1

Костопільський
38,5

Березнівський
50,3

Рівненський
Млинівський
11,3
Демидівський
10,3

21,5

м. Рівне

Гощанський
5,7

Корецький
12,9

Здолбунівський
21,2
Острозький
Дубенський
22,9
Радивилівський
м. Острог
23,1
15,8

Середня забезпеченість лісом одного жителя області становить
0,89 гектара.
Середній вік дерев у лісах Рівненщини – 53 роки.
Загальний запас деревостанів – 133,1 млн. куб. метрів, у тому числі
хвойних лісових насаджень – 94,6 млн. куб. метрів.
У лісовому покриві хвойні породи дерев становлять 65,4 відсотка,
м’яколисті – 23,8 відсотка, твердолисті – 10,8 відсотка.
Структура насаджень Рівненської області
твердолистяні
породи
- 11%
м'яколистяні
породи
- 24%

хвойні
породи
- 65%

Ліси
області
поділяються
на
чотири
категорії
захисності:
природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення – 78,3 тис.
гектарів, рекреаційно-оздоровчі – 66,9 тис. гектарів, захисні – 53,6 тис. гектарів,
експлуатаційні – 599,7 тис. гектарів.
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Вікова структура насаджень Рівненської області

пристигаючі
20%

стиглі та
перестійні
13%
середньовікові
45%
молодняки
22%

Середній запас на 1 гектар лісовкритих площ становить 208 куб. метрів.
Середній річний приріст деревини – 3,9 куб. метра на один гектар.
У зв’язку із несприятливими кліматичними умовами (аномально теплими
зимами та літніми засухами) протягом останніх років в області збільшилась
площа всихання соснових насаджень. Станом на 01.01.2019 таких земель
нараховувалось близько 11 тис. гектарів.
Висновки
Пріоритетним напрямом у комплексному веденні лісового господарства є
розширене відтворення та збереження лісів Рівненщини.
Проводиться комплекс заходів, що передбачають посилення екологічних,
соціальних та сировинних функцій лісів, здійснюються рубки формування
молодняків, санітарно-оздоровчі заходи.
Щорічний обсяг лісовідновних робіт в області становить в середньому
7,0 тис. гектарів (2015 рік - 6,5 тис. гектарів, 2016 рік - 7,0 тис. гектарів, 2017 рік
– 8,0 тис. гектарів, 2018 рік - 5,9 тис. гектарів).
Для створення високопродуктивних, біологічно стійких, господарськоцінних насаджень проводяться роботи із переведення лісовирощування на
генетико-селекційну основу (питома вага таких лісових культур у 2018 році
становила 47 відсотків до загальних обсягів лісовідновлення).
Водні ресурси
Водне господарство є складовою господарського комплексу області та має
значний вплив на розвиток і розміщення продуктивних сил.
Рівненська область багата водними ресурсами. Загальний об’єм
поверхневих водних ресурсів в середньоводний рік становить 7,0 куб. км, які
формуються за рахунок притоку транзитних річкових вод із суміжних областей
(4,7 куб. кілометрів) і річкового стоку місцевого формування
(2,3 куб. кілометрів).
Показники забезпеченості водними ресурсами в розрахунку на один кв.
кілометр території та на одного жителя області вищі від середніх по Україні у
1,3 та 1,9 раза.
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На території області протікає 171 річка (загальною довжиною понад
10 кілометрів), загальна довжина яких складає 4459 км, з них одна велика Прип’ять, шість середніх ( Стир, Іква, Горинь, Случ, Ствига, Льва ) та 164 малі
річки.
На території області протікають 18 річок міжобласного та міждержавного
значення, всі річки належать до басейну правої притоки Дніпра – річки
Прип’ять.
В області нараховується 150 озер, загальна площа яких становить
29,5 кв. кілометра, сумарний об’єм води - майже 93,1 млн. куб. метрів. Серед
найбільших озер області – Нобель (4,99 кв. кілометра), Біле (4,53 кв. кілометра ),
Острівське (1,12 кв. кілометра).
Розміщено 12 водосховищ, загальною площею 29,3 тис. гектарів,
сумарним об’ємом води 46,8 млн. куб. метрів. Найбільші водосховища Хрінницьке (на річці Стир) і Млинівське (на річці Іква).
На території області знаходиться 1688 ставків, які займають площу
8,5 тис. га і акумулюють 93,4 млн. куб. метрів води. Понад тисячу водойм
передано на умовах оренди для рибогосподарських потреб.
Забір води в області в розрізі галузей економіки
млн. куб. метрів
Промисловість
Сільське господарство
Комунальне господарство
Інші галузі
Всього

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

76,4
103,3
25,0
2,1
206,8

75,9
32,2
22,5
1,8
132,4

69,1
22,8
23,5
0,9
116,2

78,3
23,8
22,7
1,6
126,3

67,4
24,6
26,7
1,0
119,7

За обсягами забору води у 2018 році Рівненська область посідає 13 місце в
Україні випереджаючи Полтавську, Вінницьку, Хмельницьку, Сумську,
Тернопільську, Чернівецьку, Волинську, Житомирську, Закарпатську та ІваноФранківську області.
Фактичне використання води в розрізі галузей економіки
млн. куб. метрів
2014
2015
2016
2017
2018
рік
рік
рік
рік
рік
Промисловість
66,6
67,9
60,2
69,5
59,5
Сільське господарство
81,3
14,2
9,3
9,0
9,8
Комунальне господарство
20,6
17,6
18,9
17,5
21,0
Інші галузі
2,3
2,1
0,8
2,0
0,9
Всього
170,8
101,7
89,2
98,0
91,1
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Фактичне використання води
комунальне
господарство
23,0%

сільське
господарство
10,8%

інші галузі
1%

промисловість
65,2%

Використання води в області зменшилось з 101,7 млн. куб. метрів у
2015 році до 91,1 млн. куб. метрів у 2018 році, або на 10,4 відс.
Найбільшими споживачами водних ресурсів у Рівненській області є
промисловість, при цьому, в енергетичній галузі споживається близько 82 відс.
спожитої води галузі. У сільському господарстві основним споживачем є
ставкове рибне господарство, частка сільськогосподарського водопостачання є
порівняно незначною.
За обсягами використання води область посідає 13 місце, випереджаючи
всі західні області України.
Рівненська область одна з небагатьох в Україні використовує для питних
потреб лише підземні води.
Згідно прогнозних даних запаси підземних вод становлять 1314,9 млн. куб.
метрів/рік.
Висновки
Водний потенціал Рівненської області дозволяє забезпечувати водними
ресурсами всі галузі економіки регіону, у яких у процесі виробництва
використовуються підземні та поверхневі води; стимулює розвиток
рибогосподарських підприємств, туристично-рекреаційної сфери.
Мінерально-сировинні ресурси області
В області налічується понад 600 родовищ корисних копалин, які
представлені 18 видами.
Державним балансом запасів корисних копалин зареєстровано
365 родовищ (в тому числі 11 комплексних), з них 124 експлуатуються.
В області працюють понад 120 гірничодобувних та переробних підприємств.
У структурі мінерально-сировинної бази області 45 відсотків становлять
корисні копалин паливно-енергетичного комплексу (торф, сапропель),
40 відсотків - сировина для виробництва будівельних матеріалів, 12 відсотків підземні води, 2 відсотки - гірничорудні та 0,85 відсотка - гірничохімічні корисні
копалини.
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Рівненщина володіє унікальною базальтовою сировиною, видобуток якої
в області і становить 100 відсотків загального видобутку в Україні.
Мінерально-сировинні ресурси Рівненської області

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Види корисних
копалин
Торф
Бурштин
Пісок скляний
Каолін
Пегматит
Цементна сировина
Сировина для
мінеральної вати
Камінь
облицювальний
Камінь будівельний
Пісок будівельний
Цегельна сировина
Агрохімічна сировина
(фосфорити)
Сировина для
вапнування кислих
грунтів
Карбонатна сировина
для вапна
Крейда будівельна
Сапропель
Води питні і технічні

18. Мінеральні підземні
води
Разом:

Кількість родовищ
у тому числі
освоєно
всього промисловістю
107
16
9
4
3
1
2
1
3
1
3
1
4
2

Видано
спеціальних
дозволів

Балансові запаси на
01.01.2018
Одиниця
виміру

Кількість

4
4
1
1
1
1
1

млн. тонн
тонн
млн. тонн
млн. тонн
тис. тонн
млн. тонн
млн. тонн

128,9
433,9
3,3
3,8
311,4
339,7
431,1

8

6

4

млн. куб. м

10,9

46
28
51
1

30
11
9
1

28
9
8
1

млн. куб. м
млн. куб. м
млн. куб. м
млн. тонн

655,5
65,9
46,3
3,5

2

1

1

млн. тонн

2,1

2

2

2

млн. тонн

1,1.

4
37
46

1
0
30

1
0
22

30,3
7,6
453,9

9

7

7

365

124

96

млн. тонн
млн. тонн
тис. куб.
м/добу
тис. куб.
м/добу
-

1,9

За своїми фізико-механічними та хімічними властивостями базальти
придатні для виробництва буто-щебеневої продукції, архітектурно-будівельних
виробів, а також базальтового волокна та мінеральної вати і виготовлення на їх
основі широкого асортименту теплоізоляційних виробів майже на
20 підприємствах України та країн СНД. Проте, розвиток такого виробництва в
області недостатній.
На Рівненщині розвідано 9 родовищ бурштину, промислові запаси яких
складають понад 400 тонн, чотири з них експлуатуються: Клесівське
(ділянка Пугач) – Державним підприємством «Бурштин України»,
«Володимирець Східний» – ТОВ «Центр «Сонячне ремесло», «Золоте» -
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ТОВ «РЕД. МЕТ» та «Каноничі» - ТОВ «Інклюз-8». Офіційний видобуток
бурштину за 2017 рік становив 2,5 тонни.
Потенційні запаси бурштину в області становлять понад 1500 тонн.
Будівельна промисловість області функціонує, використовуючи власну
сировинну базу. Розвідані запаси будівельної сировини забезпечують подальший
розвиток виробництва буто-щебеневої продукції, лицювальних плит, цементу,
вапна, цегли силікатної і керамічної, будівельних розчинів тощо.
В області працює один із найпотужніших в Україні цементних заводів
«Волинь-Цемент» Філія ПАТ «Дікергофф Цемент Україна», який виробляє
близько 10 відсотків загальноукраїнського обсягу цементу.
Основні родовища корисних копалин Рівненської області

З розвіданих трьох родовищ кварцового піску, придатного для
виробництва скла, ПрАТ «Рокитнівський скляний завод» розробляє лише одне Рокитнівське родовище. При проведенні подальших геологорозвідувальних
робіт ресурси сировини для виробництва скла можуть бути подвоєні за рахунок
виявлення нових перспективних родовищ.
З мінеральних вод найбільше поширення в області мають хлориднонатрієві питні води миргородського типу, запаси яких розвідані в селах Жобрин
Рівненського, Малий Мидськ Костопільського, смт Степань Сарненського
районів та м. Острог. На Жобринському, Маломидському та Острозькому
родовищах здійснюється промисловий розлив мінеральних лікувально-столових
вод для внутрішнього застосування.
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Радонові води Корецького родовища використовуються Корецькою
обласною лікарнею для лікування опорно-рухової системи.
Висновки
Недостатні інвестиційні вкладення в розвиток гірничодобувних і
переробних підприємств, розвідку та освоєння нових родовищ корисних
копалин.
Недостатнє фінансування прикладних наукових досліджень, спрямованих
на вивчення мінеральних ресурсів Рівненщини.
Невідновлюваність природних мінеральних ресурсів, що визначає
необхідність їх раціонального та ощадливого використання, зокрема бурштину
та базальтів стовпчастої структури.
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ІІІ. Демографічна ситуація та трудові ресурси
Демографічна ситуація
У 2014 – 2016 роках в області спостерігалась тенденція до зростання
чисельності населення за рахунок збільшення народжуваності.
У 2017 та 2018 роках в регіоні відслідковується зменшення чисельності
населення за рахунок скорочення народжуваності та значних міграційних
процесів. За цей період кількість міського населення зменшилася на 2,8 тис. осіб
або на 0,5 відсотка, сільського – на 2,7 тис. осіб або 0,4 відсотка.
Всього, за 2014 – 2018 роки кількість міського населення зменшилась на
4,0 тис. осіб (0,7 відсотка), сільського – зросла на 2,5 тис. осіб (0,4 відсотка).
Динаміка чисельності наявного населення
(на 1 січня)
тис. осіб
650.0

605.2

607.0

608.8

610.4

609.7

607.7

600.0

550.0

553.6

554.2

553.0

552.4

550.9

549.6

2014

2015

2016

2017

2018

2019

міське

сільське

500.0

Природний приріст, скорочення (–) населення в області
за 2013–2018 роки
(осіб)
3000

2889

2455

2000

1442

1000

1205
-289

0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-1000

-1148
-2000

З 2013 до 2017 року в області спостерігався природний приріст населення,
проте темпи приросту щорічно уповільнювалися. З 2017 року відслідковується
природне скорочення населення. Якщо природне скорочення у 2017 році
становило 289 осіб, то у 2018 році цей показник склав 1148 осіб.
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Крім того, в області відслідковуються міграційне скорочення населення.
В цілому за 2014 - 2018 роки скорочення населення за рахунок від’ємного
міграційного сальдо становило 5215 осіб, у тому числі за останні два роки –
4025 осіб.
За попередніми даними, чисельність наявного населення області на
01 січня 2019 року становила 1157,3 тис. осіб, у тому числі у міських
поселеннях – 549,6 тис. осіб, у сільській місцевості – 607,7 тис. осіб.
При цьому, кількість населення в цілому по області за минулий рік
зменшилась на 3,3 тис. осіб або на 0,3 відсотка.
Скорочення кількості жителів області у 2018 році відбулося внаслідок
природного (1148 осіб) та міграційного (2198 осіб) скорочення.
Водночас, природний приріст населення відслідковувався у містах Рівне,
Вараш та Березнівському, Володимирецькому, Рокитнівському, Сарненському
районах.
Природний рух населення області у 2017 році характеризувався
зменшенням народжуваності та збільшенням смертності. Загальний коефіцієнт
природнього скорочення становив 0,2 на 1000 жителів - є найнижчим
коефіцієнтом скорочення серед регіонів Західної України.
Природний приріст (скорочення) населення за 2017 рік

Волинська
Закарпатська
ІваноФранківська
Львівська
Рівненська
Тернопільська
Україна

Природний
приріст
(скорочення)
населення,
осіб
-1764
-525

Загальні коефіцієнти
народжуваності

смертності

природного
приросту

11,5
11,6

13,1
12,0

-1,6
-0,4

-3880

9,7

12,6

-2,9

-7085
-289
-5525
-210136

9,9
12,4
8,8
9,4

12,7
12,6
14,0
14,5

-2,8
-0,2
-5,2
-5,1

(на 1000 осіб наявного населення)

У 2018 році загальний рівень народжуваності в області становив
11,5 народжених на 1000 жителів проти 12,4 – у 2017 році.
Питома вага населення області у загальній чисельності населення України
становить 2,7 відсотка, в тому числі міського – 1,9 відсотка, сільського –
4,7 відсотка.
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Розподіл постійного населення у містах та районах області
станом на 01.01.2019
(тис. осіб)

Статево-вікова піраміда населення області у молодших вікових групах
виглядає відносно симетричною, зокрема відслідковується незначна кількісна
перевага чоловіків у віковій групі від народження до 29 років.
У старших вікових групах (понад 46 років) спостерігається дисбаланс між
чисельністю чоловічого та жіночого населення за рахунок кількісної переваги
жінок. Найбільше диспропорція між чоловічим і жіночим населенням є
помітною у віковій групі старше 59 років та понад 67 років. При цьому, у віці
понад 67 років чисельність жінок перевищує чисельність чоловіків майже вдвічі.
Відслідковується розширення діаграми у віковій групі 26–29 років (переважно за
рахунок чоловічої частини населення), 52–55 років та 71–76 років – за рахунок
жінок.
Область характеризується суттєвими відмінностями у віковій структурі
населення від вікової структури населення України (станом на 01.01.2018).
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Розподіл постійного населення за статтю та віком
на 1 січня 2018 року
осіб
Чоловіки

Вік,
років

Жінки

кількісна перевага жінок

100

95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40

кількісна перевага чоловіків

35
30
25
20
15
10
5

10,000

область
Україна

5,000

0

0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

Чисельність постійного населення
(тис. осіб)
60
0 – 17
16 – 59
років і
усього
років
років
старше
1159,6
278,5
701,1
206,1
42216,8 7609,3 25641,3 9679,7

Частка населення
(відсотків)
60
0 – 17 16 – 59
років і
років років
старше
24,0
60,5
17,8
18,0
60,7
22,9

Зокрема, частка населення осіб 60 років і старших, в області нижча від
середньоукраїнського показника, водночас, частка дітей віком до 18 років
значно вища, ніж в середньому по Україні.
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Демографічне навантаження
Демографічне навантаження на населення у віці 16 – 59 років у області
становить 654 особи на 1000 осіб постійного населення (в середньому по Україні
647 осіб).
Демографічне навантаження на осіб працездатного віку (16–59 років)
тис. осіб
700
650

611

614

654

641

631

622

600
550
500
450
400
350
300

273

276

273

360

355

350

346

341

338

286

281

294

250
200
150
100

01.01.2013

01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
Загальне навантаження
Навантаження осіб, молодших за працездатний вік
Навантаження осіб, старших за працездатний вік

01.01.2018

Демографічне навантаження на 1000 осіб постійного населення у віці
16 – 59 років серед західних областей України
Міські поселення та
сільська місцевість
у тому числі
у віці
загальне
навантаження

Волинська
ІваноФранківська
Львівська
Рівненська
Тернопільськ
а
Хмельницька
Чернівецька

488
456

Міські поселення

Сільська місцевість

у тому числі
у тому числі
у віці
у віці
загальне
загальне
навантанаванта65
65
0-14 65 років ження
0-14
0-14
ження
років і
років і
років і старше
років
років
старше
старше
295
193
439
265
174
545
330
215
251
205
419
234
185
486
265
221

452
493
459

240
308
233

212
185
226

429
424
419

225
259
230

204
165
184

488
560
498

262
357
236

226
203
262

488
460

236
254

252
206

423
406

233
220

190
186

582
504

241
281

341
223

Навантаження на 1000 осіб працездатного віку (16 – 64 роки) особами
похилого віку в області становить 18,5 відсотка, що є найнижчим показником
серед західних областей України.
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Навантаження на 1000 осіб працездатного віку (16 – 64 роки) дітьми у віці
до 15 років в області є найвищим серед областей Західного регіону України і
становить 30,8 відсотка (у Волинській – 29,5 відсотка, Івано-Франківській –
25,1 відсотка, Чернівецькій – 25,4 відсотка, Львівській – 24,0 відсотка,
Тернопільській – 23,3 відсотка, Хмельницькій – 23,6 відсотка).
Демографічне навантаження на населення у віці 16–59 років
на 01.01.2018

Серед районів та міст обласного значення найвищі показники
демографічного навантаження у Рокитнівському, Володимирецькому,
Березнівському, Гощанському, Зарічненському районах, найнижчі – у містах
обласного значення.
У сільських районах показники демографічного навантаження на
1000 осіб працездатного віку вищі у категорії навантаження особами як
молодшого, так і старшого працездатного віку. При цьому, у північних районах
області – вищі показники навантаження за рахунок дітей (віком до 15 років),
у південних – за рахунок осіб похилого віку (60 років і старші).
Висновки
У сільській місцевості області кількість осіб працездатного віку значно
менша, ніж у міських поселеннях.
Рівненська область є найбільш перспективною серед західних областей
України на середньострокову та довгострокову перспективу щодо наявності
трудових ресурсів за рахунок дітей, що дозволить пом’якшити демографічне
навантаження на працездатне населення громадянами похилого віку.
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Економічно активне населення
У 2015 – 2018 роках динаміка розвитку економічно-активного населення
була досить неоднорідною, зокрема, якщо у 2015 - 2017 роках економічно
активне населення зменшилось на 3,9 відсотка, то у 2018 році кількість
економічно активного населення (робочої сили) у віці 15 – 70 років збільшилась
на 0,7 відсотка і становила 524,2 тис. осіб.
Станом на 01.01.2019 економічною діяльністю у віці 15 – 70 років в регіоні
зайнято 90,3 відсотка або 473,6 тис. осіб проти 460,2 тис. осіб у 2017 році.
(у віці 15–70 років; тис.)
2015
2016
2017
2018
рік
рік
рік
рік
Економічно активне
населення
541,4
530,5
520,3
524,2
працездатного віку
489,9
481,9
476,8
496,2
старше працездатного віку
51,5
48,6
43,5
28,0
Зайняті
487,7
474,2
460,2
473,6
Безробітні
53,7
56,3
60,1
50,6
Рівень зайнятості населення у віці 15 –70 років у 2018 році порівняно з
2017 роком збільшився з 55,1 відсотка до 56,8 відсотка. Серед населення
працездатного віку зазначений показник становив відповідно 57,8 відсотка та
62,4 відсотка.
За рівнем зайнятості населення у віці 15 – 70 років Рівненщина посідала 15
місце серед регіонів України. По Україні цей показник складав 57,1 відсотка.
Кількість безробітних (за методологією МОП) віком 15 – 70 років у 2018
році порівняно з 2017 роком зменшилася на 9,5 тис. осіб, або на 15,8 відсотка, та
становила 50,6 тис. осіб. Рівень безробіття населення (за методологією МОП)
віком 15 – 70 років у регіоні порівняно з 2017 роком, зменшився на
1,9 в.п. та становив 9,7 відсотка економічно активного населення та 10,2 відсотка
- населення працездатного віку.
Структура зайнятості населення за видами економічної діяльності
у 2017 році

Охорона здоров'я та
надання соціальної
допомоги - 6,8%

Транспорт,
складське
господарство,
поштова діяльність
- 5,6%

Будівництво - 4,5%

Освіта - 10,6%

Промисловість 13,5%
Інші види
економічної
діяльності - 15,9%

Оптова та
роздрібна торгівля;
ремонт
автотранспортних
засобів - 25,5%

Сільське, лісове та
рибне господарство
- 17,6%
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Економічна активність населення областей Поліського регіону України
у віці 15 – 70 років
2015 рік
відсотків
до
тис. населення
осіб
у віці
15 – 70
років
Україна
18097,9
Волинська
440,4
Житомирська 571,2
Рівненська
541,4
Чернігівська
483,9

62,4
58,8
62,5
65,0
62,9

2016 рік
відсотків
до
тис. населення
осіб
у віці
15 – 70
років
17955,1
431,8
571,3
530,5
478,7

62,2
57,7
63,0
63,6
62,6

2017 рік
відсотків
до
тис. населення
осіб
у віці
15 – 70
років
17854,4
418,1
572,6
520,3
479,6

62,0
55,8
63,3
62,3
63,1

2018 рік
відсотків
до
тис. населення
осіб
у віці
15 – 70
років
17939,5
419,0
576,5
524,2
480,7

62,6
55,9
64,2
62,8
64,1

В області у 2018 році зберігається позитивна динаміка рівня економічної
активності населення. Якщо у 2017 році рівень економічної активності населення
становив 62,3 відсотка, то у 2018 році – 62,8 відсотка (13 місце серед регіонів
України). По Україні цей показник складав 62,6 відсотка.
На кінець грудня 2018 року за даними Державної служби зайнятості
кількість зареєстрованих безробітних в області становила 12,0 тис. осіб.
Кількість зареєстрованих безробітних у містах і районах
на кінець грудня 2018 року

Зарічненський
667

- до 300 осіб
- 301 – 600 осіб

Володимирецький
472

- 601 – 1000 осіб
- м. Рівне 2283 осіб

Дубровицький
533
Рокитнівський
700

м.Вараш

441

Костопільський
675

Сарненський
809

Березнівський
564

Рівненський
Корецький
м. Рівне
700
Млинівський
442
2283
Гощанський
255
612
м..Дубно
Здолбунівський
Демидівський
935
Острозький
272
414
Дубенський
Радивилівський
641
595

Ситуацію на зареєстрованому ринку праці в територіальному розрізі
характеризують дані, наведені в таблиці.
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Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію
осіб

Рівень зареєстрованого безробіття в області зменшився з 3,0 відсотка у
2017 році до 2,5 відсотка за підсумками 2018 року.
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ІV. Інфраструктура Рівненської області
Транспортна інфраструктура
Транспортний комплекс – один із найважливіших елементів
інфраструктури Рівненської області, який включає автомобільний, залізничний,
повітряний транспорт та міський електротранспорт.
Рівненська область має вдале територіально-географічне розташування із
значним транзитним потенціалом. Територію області перетинають транспортні
коридори:
Критський транспортний коридор № 3 (Краківець – Львів – Рівне –
Житомир – Київ);
Критський транспортний коридор № 5 (Косини – Чоп – Стрий – Львів –
Рівне – Сарни – Мінськ);
Європа – Азія (Краківець – Львів – Рівне – Житомир – Київ – Полтава –
Харків – Дебальцеве – Ізварине);
Балтійське море – Чорне море (Ягодин – Ковель – Луцьк – Тернопіль –
Хмельницький – Вінниця – Умань – порти Чорного моря).
Мережа автомобільних доріг загального користування Рівненської області
на 01.01.2019 становить 5147,1 кілометра, із них:
дороги державного значення – 2004,8 кілометра;
дороги місцевого значення – 3142,3 кілометра.
Найбільш важливими для економіки області є магістральні дороги
М06 Е40 (Львів – Рівне – Житомир – Київ) – складова транспортного коридору
Європа – Азія та Критського транспортного коридору № 3, М07 Е373 (Київ –
Ковель – Ягодин), М19 Е85 (Доманове – Ковель – Чернівці – Мамалига) –
складова транспортного коридору Балтійське море – Чорне море; національна
автомобільна дорога Н22 (Устилуг – Луцьк – Рівне); регіональні автомагістралі
Р05 (Городище – Рівне – Старокостянтинів) та Р76 (КПП «Прикладники» –
3арічне – Дубровиця).
За рахунок приватних інвесторів уздовж зазначених магістралей протягом
останніх років побудовано значну кількість об’єктів дорожнього сервісу і
туристично-рекреаційної інфраструктури (станції технічного обслуговування
автомобілів, автозаправні станції, мотелі, готелі тощо).
Це дозволило суттєво розвинути транспортний та туристичний потенціал
області.
За 2015 – 2018 роки в області відремонтовано 128,4 км автомобільних
доріг загального користування державного значення та 342,3 погонного метра
мостів (у т. ч. проведено поточний середній ремонт 7-ми ділянок автомобільної
дороги загального користування державного значення Городище – Рівне –
Старокостянтинів та КПП «Прикладники» – Зарічне – Дубровиця).
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У 2018 році за кошти субвенції з державного бюджету на утримання та
розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення,
вулиць і доріг комунальної власності у сумі 266 млн. гривень проведено
реконструкцію та ремонт майже 80 кілометрів доріг у всіх районах області.
Автомобільний транспорт
Автомобільний транспорт відіграє провідну роль у забезпеченні
вантажних і пасажирських перевезень. Перевезення пасажирів і вантажів
здійснюється спеціалізованими автопідприємствами та великою кількістю
приватних перевізників.
В області удосконалюється мережа приміських та міжміських
внутрішньообласних автобусних маршрутів загального користування.
Автобусна маршрутна мережа області нараховує 83 міські, 454 приміські
та 74 міжміські маршрути. Для обслуговування внутрішньообласних маршрутів
задіяно 1025 одиниць транспортних засобів.
Регулярним автобусним сполученням охоплено 98,3 відсотка сільських
населених пунктів, що є одним із кращих показників серед регіонів держави.
Залишаються незабезпеченими автотранспортним обслуговуванням
населені пункти, до яких відсутні дороги, що відповідають вимогам з безпеки
дорожнього руху.
В області наявна розвинена мережа автостанцій. Зокрема, в м. Рівне
функціонує ряд автостанцій: КТ «Рівне-ПАС», «Чайка» ТзОВ «Управляюча
компанія «Рівнеспецбудінвест» та пункт відправлення автобусів «Залізничний»
філії «Рівнеавтотранссервіс». Крім того, автостанції і пункти відправлення
автобусів існують у всіх районах області.
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Залізничний транспорт
Залізничний транспорт забезпечує вантажні та пасажирські перевезення у
дальньому сполученні. Експлуатаційна довжина залізничних колій у межах
Рівненської області становить 605,8 кілометра, з них електрифіковані
170 кілометрів (28,1 відсотка загальної довжини).
В області найкраще технічно обладнаними є двоколійні електрифіковані
лінії на ділянках Красне – Здолбунів – Рівне – Клевань, які забезпечують
найбільший вантажообіг та обсяг пасажирських перевезень в регіоні.
Територією області проходять двоколійні електрифіковані залізничні лінії
з інтенсивним рухом поїздів: Чоп – Львів – Рівне.
Найбільшого навантаження транспортними потоками зазнає залізнична
ділянка Здолбунів – Красне, яка працює на межі пропускної спроможності.
Одноколійні залізничні лінії, розташовані на дільницях Рівне – Сарни,
Сарни – Рокитне-Волинське, Сарни – Удрицьк, навантажені транспортними
вантажними потоками, забезпечують транспортні зв'язки області із прилеглими
областями. Найбільшим є навантаження залізничної ділянки Сарни – РокитнеВолинське.
Одноколійна залізнична лінія Рівне – Удрицьк є напрямком транспортних
потоків, що проходить через україно-білоруський кордон.
На території Рівненської області функціонує найдовша в Європі
вузькоколійна
залізниця
Антонівка – Зарічне
загальною
довжиною
105,8 кілометра, яка проходить територією Володимирецького і Зарічненського
районів, де проживає понад 90 тис. населення.
В області реалізується проект у сфері туризму «Поліський трамвай».
У рамках цього проекту створені нові об’єкти туристичної інфраструктури, що
сприяє підвищенню попиту на послуги залізниці. Започатковано етно-тур-фест
«Бурштиновий шлях», який сприяє популяризації вузькоколійки, створенню
сприятливих умов для її функціонування, зокрема для залучення інвестицій у
розвиток туристичного об’єкту та відповідної інфраструктури навколо нього.
Повітряний транспорт
В області функціонує обласне комунальне підприємство «Міжнародний
аеропорт Рівне», що є складним авіатехнічним комплексом, призначеним для
приймання, обслуговування та відправлення повітряних суден, забезпечення
пасажирських та вантажних авіаційних перевезень. Аеропорт Рівне має статус
міжнародного, що підтверджено відповідними сертифікатами, а також входить
до переліку пунктів пропуску на митному кордоні підакцизних товарів.
Складовими частинами ОКП «Міжнародний аеропорт Рівне» є аеродром,
придатний для приймання повітряних суден усіх типів цілодобово, аеровокзал та
наземні комплекси.
Аеропорт розміщений у північно-західній частині України на перетині
міжнародних повітряних та автомобільних шляхів, у безпосередній близькості
до транспортної розв’язки Київ – Варшава – Чоп, поблизу двох залізничних
вузлів. Серед усіх аеропортів на заході України ОКП «Міжнародний аеропорт
Рівне» має найбільш вигідне географічне розташування.
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Зазначене підприємство включено до Державної цільової програми
розвитку аеропортів на період до 2023 року, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 24.02.2016 № 126.
З 2015 року з аеропорту розпочато польоти в Туреччину та Єгипет.
Проводиться робота з авіакомпаніями, в тому числі з міжнародними, щодо
запровадження регулярних рейсів до м. Люблін (республіка Польща).
Для комфорту пасажирів відремонтовано зону вильоту та прильоту.
Враховуючи
географічні
та
технічні
дані,
перспективою
ОКП «Міжнародний аеропорт Рівне» є створення вантажного транспортного
вузла з використанням усіх видів транспорту.
Пункти пропуску через державний кордон
В області функціонують 5 пунктів пропуску (контролю) автомобільного,
залізничного та авіаційного сполучення через державний кордон України:
- міжнародний пункт пропуску для залізничного сполучення на станції
«Удрицьк»;
- міжнародний пункт контролю для залізничного сполучення на станції
«Сарни»;
- міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення
«Городище»;
- міждержавний пункт пропуску для автомобільного сполучення
«Прикладники»;
- міжнародний пункт пропуску для повітряного сполучення «Рівне».
Разом з тим, міжнародний залізничний пункт пропуску «Удрицьк»,
Міждержавний автомобільний пункт пропуску «Прикладники» (працює за
тимчасовою схемою з 1992 року) та Міжнародний автомобільний пункт
пропуску «Городище» (введений в експлуатацію за постійною схемою в 2001
році) не відповідають вимогам, що ставляться до пунктів пропуску такої
категорії.
Аналіз розвитку транспортного комплексу
У 2014 - 2017 роках спостерігається позитивна динаміка перевезень
вантажів автомобільним транспортом. Зокрема, за 2017 рік обсяг перевезень
вантажів автомобільним транспортом склав 19,2 млн. тонн, що на 57 відсотків
більше, ніж у 2014 році.
Проте, у 2018 році обсяг перевезень вантажів автомобільним транспортом
зменшився на 10,7 відсотка і склав 17,1 млн. тонн.
При цьому, негативна динаміка обсягів перевезення вантажів залізничним
транспортом у 2014 – 2016 роках змінюється їх зростанням у 2017 році на
21,8 відсотка та зменшенням на 7,6 відсотка за підсумками 2018 року (до 8,4
млн. тонн).
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Загальні обсяги та структура перевезення вантажів за видами транспорту
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Протягом 2014 - 2018 років зростають обсяги перевезень пасажирів
тролейбусами, зокрема, у 2018 році перевезено 36,1 млн. пасажирів, що
на 2,6 відсотка більше, ніж у 2017 році та на 67,3 відсотка більше, ніж у
2014 році.
Загальні обсяги та структура перевезення пасажирів
за видами транспорту
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Основні показники роботи транспортної галузі області порівняно із
сусідніми областями наведено на діаграмах:
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Обсяг перевезення вантажів всіма видами транспорту
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За 2018 рік в області всіма видами транспорту перевезено 25,5 млн. тонн
вантажів, що відповідно на 75 та 8,1 відсотка більше, ніж у сісідніх Волинській
та Тернопільській областях.
За минулий рік всіма видами транспорту у регіоні перевезено 131,5 млн.
пасажирів, що значно перевищує цей показник у сусідніх Волинській,
Житомирській та Тернопільській областях.
Висновки
Наявна в області мережа автомобільних та залізничних магістралей, в
основному, достатня для забезпечення освоєння очікуваних на середньострокову
перспективу обсягів вантажних та пасажирських перевезень. Разом з тим,
відповідна інфраструктура потребує суттєвої модернізації з метою наближення її
до стандартів Європейського Союзу.
Інфраструктура пунктів пропуску потребує вдосконалення та розбудови з
метою збільшення їх пропускної спроможності, підвищення якості послуг та
посилення контролю за пересуванням через державний кордон товарів, громадян
та транспортних засобів.
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Телекомунікаційна інфраструктура
За останні роки спостерігається позитивна динаміка у сфері
телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг, в основному за рахунок
збільшення надання послуг мобільного зв’язку.
Обсяг реалізованих послуг у сфері
телекомунікацій та поштового зв'язку
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Лідером у сфері проводових телекомунікацій Рівненщини залишається
Рівненська філія ПАТ «Укртелеком».
В області експлуатуються 427 автоматичних телефонних станцій
загальною ємністю 202,7 тис. телефонних номерів (зокрема в м. Рівне –
43 автоматичні телефонні станції ємністю 75,5 тис. номерів).
Станом на 01.05.2019 жителями області здійснено 332,2 тис. міжміських
телефонних переговорів (включаючи міжнародні та дзвінки на номери
мобільних телефонів).
Населення області має можливість отримувати аудіовізуальну інформацію
національних мовників через супутникове, ефірне мовлення та кабельні мережі.
Із телерадіотрансляційних станцій, які розташовані в населених пунктах
Зарічне, Дубровиця, Дубно, Сарни, Вараш, Рівне, Острог, працюють в ефірі
26 радіостанцій.
У цифровому стандарті DVB-T2 працюють три станції (Вараш,
Дубровиця, Рівне), які розповсюджують 32 телепрограми для 75 відсотків
населення області.
В області працюють три місцеві ефірні телекомпанії («UA:Рівне», ТОВ
ТРК «Рівне 1», ТОВ ТРК «Ритм») та чотири місцеві ефірні радіостанції
(Українське радіо «Рівне», ТОВ ТРК «Радіо Трек», КП ТРК «Полісся»,
КП ТРК «Березне») та мовник у кабельних мережах області та м. Луцьк
ПП ТРК «Сфера ТВ».
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Послуги мобільного зв’язку в області надають: ПрАТ «Київстар»,
ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «lifecell». Кількість абонентів мобільного зв’язку
становить 1130,8 тис. одиниць.
Станом на 01.01.2019 нараховувалося 593,3 тис. користувачів мережі
«Інтернет», у тому числі 529,0 тис. населення (89,2відс.).
На території області мережа об’єктів поштового зв’язку нараховує
435 відділень, в тому числі у містах і селищах міського типу – 58 відділень,
селах – 369 відділень, 4 пересувні відділення, 1 дільниця кур’єрської доставки та
3 стаціонарні точки присутності.
Загальна протяжність поштових маршрутів в області складає 6,8 тис.
кілометрів.
Для надання послуг населенню з пересилання письмової кореспонденції в
регіоні розміщено 669 поштових скриньок, в тому числі у містах і селищах
міського типу – 164 скриньки, селах – 505 скриньок.
У 2018 році завершено процес ком’ютеризації 81 відділення поштового
зв’язку в селах з чисельністю населення понад 2000 осіб, встановлено
термопринтери етикеток і широкоформатних реєстраторів розрахункових
операцій з термодруком, оснащено відділення поштового зв’язку POSтерміналами для здійснення оплати картками. Крім того, з метою спрощення
процесу замовлення, оформлення та доставки відправлень невеликого та
середнього розміру впроваджено інноваційну послугу «Укрпошта Smartbox».
Інформаційні технології
Набуває розвитку галузь інформаційних технологій. Регіон має розвинену
інфраструктуру підготовки ІТ-фахівців.
В області інформаційні технології вивчають студенти у дев’яти
навчальних закладах: Національному університеті водного господарства та
природокористування, Національному університеті «Острозька академія»,
Рівненському державному гуманітарному університеті, Приватному вищому
навчальному закладі «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені
академіка Степана Дем’янчука», Рівненській філії Європейського університету,
Дубенській філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини
«Україна», Технічному коледжі Національного університету водного
господарства та природокористування, Рівненському коледжі Національного
університету біоресурсів і природокористування України, Млинівському
державному технолого-економічному коледжі, Рівненському економікогуманітарному та інженерному коледжі.
Крім того, в області працює Рівненський центр професійно-технічної
освіти державної служби зайнятості – навчальний заклад, призначений для
професійного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації населення,
на базі якого створений Ресурсний центр інформаційно-комунікаційних
технологій із найсучаснішим обладнанням для навчання.
Щороку в регіоні близько 600 випускників – спеціалістів у сфері
інформаційних технологій. Основні спеціальності: інформатика, комп’ютерні
технології, прикладна математика, комп’ютерні науки, економічна кібернетика,
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комп’ютерна інженерія, інформаційні технології, автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології, інженерія програмного забезпечення.
В регіоні діє понад двадцять компаній, які займаються розробленням,
впровадженням та технічним супроводом програмного забезпечення у різних
сферах господарської та соціальної діяльності.
Зокрема, найбільші з них: «РЕНОМЕ-СМАРТ», «Honeycomb Software»,
«Smile open source solution», приватні підприємства «Інтел-про» та «ШтурманТвій час», «SoftServe», «Inect» «Soft Group», техноцентр «Маяк», «ІнтерСофт»,
«ARCE Contact center», «Алгоритм-Плюс». Крім того, ТзОВ «Комкор-Сервіс» регіональний оператор широкосмугового доступу до мережі Інтернет.
В зазначених компаніях працює близько 200 працівників. Заробітна плата
працівника галузі інформаційних технологій становить в середньому від
10 тисяч гривень для спеціаліста початкового рівня та 25 - 30 тисяч гривень для
спеціаліста високого рівня.
Висновки
Враховуючи існуючий потенціал спеціалістів галузі інформаційних
технологій в області, низькі витрати для створення нових робочих місць та
значну потребу у фахівцях даної галузі на ринку праці, одним із пріоритетних
напрямів розвитку регіону є розвиток галузі інформаційних технологій.
Енергетика та енергозбереження
Основним надавачем послуг з розподілу електроенергії в області є
ПАТ «Рівнеобленерго», з постачання електроенергії – ТОВ «Рівненська обласна
енергопостачальна
компанія»,
які
закуповують
електроенергію
в
ДП «Енергоринок».
Споживання та втрати електроенергії у Рівненській області
в розрізі груп споживачів у 2014 - 2018 роках
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Після введення у 2004 році в експлуатацію двох енергоблоків на
ВП «Рівненська АЕС» та ВП «Хмельницька АЕС» потужністю по 1000 МВт
(з доведенням встановленої потужності станцій відповідно до 2800 МВт та
2000 МВт) концентрація генеруючих потужностей становить понад
5000 МВт. При цьому, надлишкова енергетична потужність складає
3200 - 3600 МВт (в режимах зимових максимальних навантажень) до 3800 - 4100
МВт (в режимах літніх навантажень).
Для підвищення стабільності роботи об’єднаної енергосистеми України,
повного завантаження виробничих потужностей ВП «Рівненська АЕС» НАЕК
«Енергоатом» завершено будівництво лінії електропередачі ПЛ 750 кВт
«Рівненська АЕС – ПС Київська» загальною довжиною 353 км.
ПАТ «Рівнегаз» здійснює надання послуг споживачам регіону із реалізації
природного газу, ТОВ «Рівнегаз Збут» - із його транспортування.
Динаміка використання природного газу споживачами
області за 2014 - 2018 роки
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Пріоритетним напрямом розвитку галузі енергетики у комунальному
господарстві та бюджетній сфері є виробництво енергоносіїв із відновлюваних
джерел енергії та альтернативних видів палива.
За підсумками моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів за
напрямом «Відновлювана енергетика та енергоефективність» останні три роки
Рівненщина займає перше місце.
За 2014 – 2018 роки в області впроваджено 231 енергоефективний захід, як
результат, фактичне споживання природного газу порівняно з 2013 роком
скоротилось на 54 відсотки.
У бюджетних закладах за чотири останні роки реалізовано 191 проект на
суму 62 млн. гривень (із реконструкції системи теплопостачання, заміни
електричного обладнання, будівництва та реконструкції котелень, встановлення
котлів, які працюють на альтернативному паливі).
У рамках Державної програми енергоефективності «теплі кредити»
отримали 13,1 тис. фізичних осіб на загальну суму 282,8 млн. гривень та
169 ОСББ на суму 57,2 млн. гривень; для 17,5 тис. осіб відшкодовано частину
відсотків за кредитами за кошти обласного бюджету на загальну суму
16 млн. гривень.
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Всього учасниками програми «теплих кредитів» стали понад
33 тис. родин, якими впроваджено енергоефективних заходів на суму
360 млн. гривень, що на 40 відсотків більше середнього показника по Україні.
Висновки
Недостатній рівень фінансування з державного бюджету стримує
реалізацію проектів, розроблених відповідно до Державної цільової економічної
програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2020
роки.
Житлово-комунальне господарство
Розвиток теплового господарства області здійснюється за такими
основними напрямами:
- пріоритетне використання місцевих видів палива для виробництва
теплової енергії;
- модернізація котелень (встановлення котлів з ККД не нижче
91 відсотка);
- заміна замортизованих теплових мереж на попередньо ізольовані
труби;
- встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії.
Зокрема, в усіх теплопостачальних підприємствах комунальної форми
власності запроваджено технологічний облік виробленої теплової енергії.
Забезпечено
стовідсоткове
оснащення
підприємств
централізованого
теплопостачання засобами відпуску теплової енергії – встановлено
148 лічильників.
Крім того, встановлено 1046 будинкових лічильників тепла, що складає
89,5 відсотка від потреби (довідково: по Україні оснащеність будинковими
лічильниками тепла становить 79,2 відсотка).
Реалізується комплекс заходів щодо підвищення якості послуг,
покращення технологічного стану теплових мереж та котельного обладнання.
Зокрема, у 2018 році реконструйовано 6 котелень, замінено 20 котлів та 9 км
теплових мереж.
На виконання заходів з підготовки об’єктів теплопостачання області до
роботи в осінньо-зимовий період у 2014 – 2018 роках спрямовано
126 млн. гривень.
Основним завданням у сфері житлового господарства є формування
інституту ефективного власника житла. В області реалізується комплекс заходів
щодо демонополізації сфери обслуговування житлового фонду.
В регіоні створено та функціонує 925 об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків, які обслуговують 1003 житлові будинки, що
становить 31 відсоток від загальної кількості багатоквартирних будинків.
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Динаміка створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
одиниць
2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

367

427

799

868

901

Капітальний ремонт житлового фонду
тис. гривень
2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

17 679

33 851,1

73 900

86 763,3

77 476,1

Ремонт і модернізація ліфтів
Капітальний
ремонт
Модернізація
ліфтів
Заміна ліфтів
Всього

одиниць
тис. грн.
одиниць
тис. грн
одиниць
тис. грн.
тис. грн.

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

151
5378
16
3984,9
2
510
9 872,9

111
7771,6
10
3184,5
10 956,1

127
9324,9
14
4901,6
14 226,5

159
14079,6
16
5931,2
3
2053
22 063,8

176
24185,9
15
7465,9
1
771
32 422,8

Проблеми щодо створення ОСББ: низький рівень свідомості і активності
мешканців, відсутність професійних управителів житлових будинків.
Висновки
Основним фактором, що стримує показники створення ОСББ є
неналежний технічний стан житлових будинків та необхідність проведення
ремонтних робіт.
Недостатня підтримка з державного та місцевих бюджетів на
фінансування робіт з капітальних ремонтів житлових будинків ОСББ.
Водопостачання та водовідведення
Централізованим водопостачанням, яке в області здійснюється
водопроводами з підземними водозаборами, забезпечені жителі всіх міст та
селищ міського типу.
Усі підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, які надають
послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, реалізують
комплекс заходів щодо покращення якості надання послуг, підвищення
екологічної безпеки, покращення технологічного стану водопровідноканалізаційних мереж, елементів очисних споруд водоводу та каналізації,
електрообладнання насосних станцій. У 2018 році відремонтовано 59 км
водопровідних та 21 км каналізаційних мереж, замінено 52 одиниці
водопровідного та 23 одиниці каналізаційного насосного обладнання.
У рамках загальнодержавної програми «Питна вода України»
у 2016 – 2018 роках в області реалізовано ряд проектів, спрямованих на
покращення якості питної води. Зокрема, реконструйовано аварійні ділянки
водопроводів у м. Рівне (вулиці Ботанічна – Фучика, Вербова, Ботанічна –
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Малорівненська, Драгоманова, Київська, Паркова, Дорошенка – Лісовської,
мікрорайон «Північний» тощо), на що спрямовано кошти бюджету міста Рівне в
сумі 1,9 млн. гривень. На реалізацію проекту «Технічне переоснащення
водозабірних свердловин № 1, № 3, № 13, № 14, № 15, № 19, № 21, № 24, № 26
ділянки Горбаків РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» спрямовано з державного
бюджету 4,5 млн. гривень та 514,5 тис. гривень – власних коштів РОВКП
ВКГ «Рівнеоблводоканал».
У 2014 – 2017 роках на виконання заходів з підготовки об’єктів
водопровідно-каналізаційного господарства до роботи в осінньо-зимовий період
в області спрямовано 30,5 млн. гривень. У 2018 році на ці заходи використано
13,3 млн. гривень, що у 2 рази більше, ніж у 2014 році.
Висновки
Зношеність основних фондів житлово-комунальних підприємств
призводить до збільшення витрат енергоносіїв, кількості аварійних випадків в
інженерних системах, збільшення обсягів капітальних та поточних ремонтів.
Недостатні обсяги фінансових ресурсів для модернізації комунальних
систем тепло- та водопостачання, водовідведення, необхідність реконструкції
очисних споруд обласного центру.
Відсутність джерел фінансування для реалізації заходів із попередження
ситуацій, що можуть потенційно спричинити виникнення аварій та екологічних
проблем.
Соціальна сфера
Соціальний захист населення
На початок 2019 року на обліку в органах соціального захисту населення
області перебувало 99 тис. одержувачів усіх видів державної допомоги, яким у
2018 році перераховано 2,3 млрд. гривень. субвенції з державного бюджету, що
на 115,9 млн. гривень. або на 5 відсотків менше, ніж у 2017 році.
У 2018 році розмір допомоги малозабезпеченим багатодітним родинам
становив 4782,03 гривень. Допомогу одержали понад 13 тис. малозабезпечених
сімей, в яких виховується 44,5 тис. дітей (в тому числі 34,8 тис. дітей – у
багатодітних родинах).
Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 30.01.2019 № 68 з державного бюджету відшкодовано вартість послуги з
догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» для 44 батьків
(усиновлювачів) на суму 124,2 тис. гривень.
На виплату державної соціальної допомоги дітям-сиротам, дітям,
позбавленим 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» спрямовано 17,3 млн. гривень., проти 16,7 млн. гривень - у 2017 році.
В рамках реалізації пілотного проекту щодо надання при народженні
дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»,з державного
бюджету виділено 21,2 млн. гривень, вручено 6411 «пакунків малюка».
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За субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг у 2018 році звернулося 240,0 тис. домогосподарств, призначено субсидії
для 139,2 тис. домогосподарств на суму 91,5 млн. гривень, (у 2017 році 119,9 млн. гривень).
Субсидії для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг за 2018 рік

Рівненська
область

Кількість
домогосподарств, які
звернулися за
субсидіями, одиниць

Кількість
домогосподарств,
яким призначено
субсидії, одиниць

240016

139240

Кількість
Сума
домогосподарств, які призначених
отримують субсидії у
субсидій,
грудні 2018 року,
тис. грн.
одиниць

110932

91489,1

У 2018 році для 29,4 тис. домогосподарств було призначено субсидії
готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива на суму 104,0 млн. гривень., що на 15 відсотків більше, ніж у
2017 році.
Субсидії готівкою на придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива за 2018 рік

Рівненська
область

Кількість
домогосподарств, які
звернулися за
субсидіями, одиниць

Кількість
домогосподарств,
яким призначено
субсидії, одиниць

33294

29391

Кількість домогосСума
подарств, які
отриманих
отримали субсидії у субсидій, млн.
грудні, одиниць
грн.

6180

104,0

На початок 2019 року у регіоні зареєстровано 1701 дитину - сироту та
дитину, позбавлену батьківського піклування проти 1901дитинуу 2014 році.
Сімейними формами виховання охоплено 1638 дітей - сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, що становить 96,4 відсотка загальної
кількості зазначеної категорії дітей.
Відповідно до моніторингу оцінки результативності реалізації державної
регіональної політики, проведеної Мінрегіоном України за 2018 рік, за
показником питома вага дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які виховуються у сімейних формах виховання область займає
2 місце серед регіонів України.
Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, до сімейних форм виховання за 2014-2018 роки
Роки

2014
2015
2016
2017
2018

Всього дітейсиріт та дітей
позбавлених Передано на
батьківського усиновлення
піклування
1901
30
1845
20
1798
20
1740
29
1701
30

Призначено
Влаштовано до
опіку,
дитячих
будинків
піклування
сімейного
протягом прийомнихтипу,
сімей
року
235
50
220
38
184
31
213
28
268
30

Кількість
дитячих
Кількість
будинків прийомних
сімейного
сімей
типу
25
66
29
63
30
59
30
55
29
56
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В області функціонує сім інтернатних установ для людей похилого віку та
інвалідів, розрахованих на 1210 місць. На початок 2019 року на повному
державному утриманні в даних установах проживало 1108 громадян похилого
віку та інвалідів (у 2018 році чисельність зазначеної категорії громадян
збільшилась на 143 особи).
Рівненщина – одна з найбільш постраждалих від наслідків Чорнобильської
катастрофи областей України.
На території області проживає близько 330 тисяч постраждалих громадян,
з них:
3784 учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС;
понад 323 тисячі потерпілих осіб, з яких близько 98,7 тисяч дітей (в тому
числі 713 дітей - інвалідів).
На виконання бюджетної програми «Соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у 2018 році з державного
бюджету виплачено 268,1 млн. гривень.
Рівненська область займає одне з перших місць в Україні з присвоєння
жінкам почесного звання України «мати-героїня».
Станом на 01.01.2019 звання «мати-героїня» присвоєно19630 жінкам
області, зокрема у 2018 році – 449 жінкам та виплачено одноразову винагороду в
сумі 7,9 млн. гривень.
У 2018 році проведено 359 виїздів «мобільних соціальних офісів», якими
охоплено 816 населених пунктів. Надано роз’яснень із соціальних питань 2426
громадянам, прийнято 467 заяв, документів для призначення державної
допомоги, компенсацій танадання пільг.
Охорона здоров’я
Протягом 2014 – 2018 років у сфері охорони здоров’я області проводилася
робота щодо розширення мережі закладів охорони здоров’я первинного рівня
надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини,модернізації
вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної
допомоги.
В області функціонує 105 медичних закладів, підпорядкованих
Міністерству охорони здоров’я України (з них 46 стаціонарних), зокрема:
31 центр первинної медико-санітарної допомоги;
15 самостійних амбулаторно-поліклінічних закладів охорони здоров’я;
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;
3 лікувально-оздоровчих санаторії;
9 інших медичних закладів.
Крім того, в області функціонує 4 відомчих лікувально-профілактичних
закладів, 21 приватний заклад охорони здоров’я та 230 кабінетів приватної
медичної практики.
Загальна мережа лікувально-профілактичних закладів за 2014 - 2018 роки
збільшилась на 15 закладів.
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Динаміка розвитку загальної мережі закладів охорони здоров’я
області системи Міністерства охорони здоров’я України

Заклади охорони здоров’я, одиниць
у тому числі лікарняні заклади, одиниць
Кількість лікарняних ліжок, одиниць
Кількість лікарняних ліжок на 10 тис.
населення, одиниць
Кількість
закладів,
які
надають
амбулаторно-поліклінічну
допомогу,
одиниць
Кількість центрів первинної медикосанітарної допомоги, одиниць
у тому числі:
- лікарські амбулаторії загальної практики
– сімейної медицини, одиниць
- фельдшерсько-акушерські
пункти,
одиниць
- медичні пункти тимчасового базування,
одиниць

2014

2015

роки
2016

2017

2018

90
46
9068

93
52
9243

95
50
8412

97
50
8303

105
46
8182

78,3

82,4

74,8

73,8

70,6

67

70

71

79

70

18

18

22

24

31

156

157

168

182

189

623

622

620

613

605

3

3

4

4

4

У сфері охорони здоров'я області працює 4540 лікарів. У 2018 році
показник забезпеченості лікарями становив 37,8 лікарів на 10 тис. населення
(по Україні - 37,4).
Основні показники розвитку сфери охорони здоров’я області
серед західних областей України на 01 січня 2019 року
Кількість працюючих,
осіб

Рівненська
Волинська
Закарпатська
ІваноФранківська
Львівська
Тернопільська
Чернівецька

Наявність
лікарняних
ліжок,
одиниць

лікарів

середнього
медичного
персоналу

4540
3792
4510
7886

11928
10208
10097
14161

8182
7081
8449
10403

12757
5150
5133

23694
10622
8631

19644
8355
6254

Планова ємність
амбулаторно-поліклінічних
закладів, відвідувань за
зміну
на 10 тис.
всього
населення
23635
203,8
18686
180,4
30097
239,8
27871
202,7
51577
21718
17704

205,4
207,0
195,9
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Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. населення
у містах і районах області
відвідувань за зміну
- 100 – 200 відвідувань

Зарічненський
317.3

- 201 - 300 відвідувань

Дубровицький
132,3

- 301 – 400 відвідувань

Володимирецький
186.6

Рокитнівський
124,8

м.Вараш

Сарненський
211,8

106,4

Костопільський
214,9

Млинівський
231,6
Демидівський
233,9

Рівненський
м.Рівне
191,4

160,4

м.Дубно
12,2 Здолбунівський

Дубенський
Радивилівський
254,0

Березнівський
156

203,1

Корецький
195,2

Гощанський
131,1

Острозький
196,2

183,5

Рівень госпіталізації населення у 2018 році залишився на рівні 2017 року і
становив 22,7 відсотка населення області (у тому числі дітей - 16,9 відсотка). У
стаціонарних закладах області за звітний рік проліковано 263,5 тис. хворих (за
2017 рік - 263,4тис.осіб).
Кількість лікарняних ліжок у містах і районах області на 01.01.2019
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Динаміка захворюваності та поширеності хвороб серед населення
області у 2014 - 2018 роках (на 1000 населення)
Усього
Захворюваність
Поширеність

2014
745,0
1865,9

2015
757,3
1908,0

Роки
2016
758,7
1903,5

2017
751,5
1890,8

2018
716,5
1837,0

За підсумками 2018 року в області спостерігається зменшення
поширеності хвороб на 2,8 відсотка та кількості вперше виявлених хвороб- на
4,7 відсотка.
Найбільш поширеними захворюваннями серед населення області є
хвороби системи кровообігу, туберкульозу та онкопатології.
З 2016 року розпочато впровадження реформи системи охорони здоров’я,
яка передбачає кардинальні якісні зміни всіх функцій системи охорони здоров’я
- управління, забезпечення її відповідними ресурсами, фінансування та надання
вироблених цією системою послуг(розпорядження Кабінету Міністрів України
від 30.11.2016 № 1013).
У рамках реформування первинної медичної допомоги:
38 бюджетних закладів охорони здоров’я реорганізовано у комунальні
некомерційні підприємства;
65 закладів охорони здоров’я (в тому числі: 38 - первинної медичної
допомоги) зареєстровано в єдиній електронній системі обміну медичною
інформацією eHealth;
38 комунальних некомерційних підприємств первинної медичної допомоги
уклали угоду з Національною Службою Здоров’я України щодо фінансування;
за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів,
спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості в
сумі 239,2 млн. гривень розпочато будівництво 34-х лікарських амбулаторій
загальної практики сімейної медицини. З початку 2019 року введено в дію
3 амбулаторії в селах: Забороль Рівненського, Морочне Зарічненського та
Боремель Демидівського районів.
- за кошти Світового банку здійснюється реконструкція 77фельдшерськоакушерських пунктів (ФАПів) у лікарські амбулаторіїсімейної медицини та
укомплектування їх медичним обладнанням, у 2018 році завершено
реконструкцію 2-ох (ФАПів) у Володимирецькому районі.
У рамках реформування вторинного рівня надання медичної
допомоги:
сформовано три госпітальних округи (Рівненський, Сарненський,
Дубенський);
на базі Рівненського обласного лікувально-діагностичного центру імені
В.Поліщука відкрито філіал інституту серця МОЗ України та впроваджено
сучасні допоміжні репродуктивні технології;
створено підстанцію екстреної (швидкої) допомоги у м. Вараш;

45

завершено
будівництво
II-го
пускового
комплексу Рокитнівської центральної районної
лікарні;

завершено реконструкцію поліклінічного корпусу комунального закладу
«Володимирецька центральна районна лікарня»;

на базі комунального закладу «Рівненський обласний госпіталь ветеранів
війни» Рівненської обласної ради створено «Республіканський центр лікування
та реабілітації наслідків нейротравм»;
введено в дію оперативно-диспетчерський центр КЗ «Обласний центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;
створено комунальний заклад «Обласний центр громадського здоров’я»
Рівненської обласної ради;
придбано 18 автомобілів швидкої допомоги класу В для центральних
районних та міських лікарень;
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Надання високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги:
В рамках реалізації спільного з МОЗ України проекту Світового банку
«Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»:
на базі відділення інтервенційної радіології Комунального підприємства
«Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради створено
обласний кардіологічний центр, для укомплектування якого придбано та
введено в експлуатацію ангіографічне обладнання, поставлено 22 одиниці
надсучасної техніки європейського зразка (1,6 млн. дол. США). Центр
функціонує з лютого 2018 року;
здійснюються заходи щодо впровадження в області системи електронної
картки пацієнта та спеціалізованого медичного реєстру;
проведено 54 тренінгів та підготовлено понад 1220 лікарів з питань
сучасних аспектів тактики ведення та лікування хворих на артеріальну
гіпертензію та ішемічну хворобу серця;
у 2018 році закуплено сучасний ангіографічний комплекс для центральної
Рівненської міської лікарні;
проводились роботи із будівництва ІІІ черги комунального закладу
«Рівненський обласний онкологічний диспансер»;

Центр променевої терапії закладу доукомплектований найсучаснішим
медичним обладнанням.
Пріоритетні напрями діяльності сфери охорони здоров’я області:
- створення спроможної мережі надання первинної медичної допомоги та
удосконалення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я
первинного рівня надання медичної допомоги;
- впровадження реформи фінансування вторинної (спеціалізованої)
амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги;
- модернізація системи екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф , оновлення парку санітарних автомашин;
- удосконалення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, які
забезпечують спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу
населенню області;
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- реалізація регіонального субпроекту «Підвищення ефективності
лікування та профілактики хвороб системи кровообігу в Рівненській області на
період з 2015 по 2020 роки» спільного з міністерством охорони здоров’я України
проекту Світового Банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».
Освіта
Станом на 01 січня 2019 року в області функціонує 553 закладів
дошкільної освіти, у яких виховується близько 43 тис. дітей.
Мережа закладів загальної середньої освіти нараховує 605 шкіл, в тому
числі одна – приватної форми власності. Учнівський контингент складає
158,5 тис. осіб.
Всі заклади загальної середньої освіти І-ІІ та І-ІІІ ступенів підключені до
мережі Інтернет.
Упродовж 2014 – 2018 років завершено і здано в експлуатацію 8 нових
побудованих і реконструйованих шкіл та 49 дошкільних навчальних закладів (за
рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та інших джерел
фінансування), зокрема:
- найбільшої в Україні сільської школи в с. Тинне Сарненського району
(на 1100 учнівських місць) та школи в с. Глинне Рокитнівського району(на 796
учнівських місць);

- Білашівської загально-освітньої школи Здолбунівського району;
- шкіл у селах Пісків Костопільського та Горбаків Гощанського районів
(відповідно на 226 та 280 учнівських місць);
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- завершено добудову першої черги загальноосвітньої школи у с. Старе
Село Рокитнівського та першого пускового комплексу у с. Степангород
Володимирецького районів;

- дошкільних закладів у селах: Ремчиці Сарненського, Великий Житин і
Обарів Рівненського, Дубляни Демидівського, Новий Корець Корецького
районів та в селищах міського типу: Гоща Гощанського та Оржів Рівненського
районів.
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За період 2015 – 2018 років у нових та діючих закладах дошкільної освіти
додатково створено майже 4 тис. дитячих місць, в тому числі у
2018 році - 603 місця.
У рамках реформування галузі освіти впроваджено заходи:
проведено оптимізацію мережі закладів загальної середньої освіти;
створено 29 опорних шкіл та 68 філій;
придбано обладнання для інноваційних навчально-тренінгових класів
Сарненського, Дубровицького районів, м. Вараш, комунального закладу
«Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ – ІІІ ступенів» Рівненської
обласної ради, на що спрямовано 1,6 млн. гривень;
в усіх школах впроваджено новий Державний стандарт початкової
загальної освіти, проведено підготовку вчителів, закуплено дидактичні
матеріали, сучасні меблі, комп’ютерне обладнання;
організовано безперебійний підвіз для понад 16 тис. учнів сільської
місцевості (99,3 відсотка), який забезпечують 202 шкільних автобуси;
організовано інклюзивне навчання у 239 школах (функціонує
483 інклюзивні класи), в яких навчається 607 дітей з особливими освітніми
потребами, що на 523 особи більше порівняно з 2014 роком;

створено 22 інклюзивно-ресурсних центри, у 2019 році планується
створити ще 9.
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Підготовку кваліфікованих робітників здійснює 25 навчальних закладів
державної форми власності.
В області функціонує 34 заклади вищої освіти, в яких навчається близько
32 тисячі осіб.
Культура
Культурно-мистецьке обслуговування населення області здійснюють: два
академічні театри, комунальний заклад «Рівненська обласна філармонія»
Рівненської обласної ради, 671 заклад культури клубного типу, 566 бібліотек, 13
музеїв, 2 заповідники, 34 школи естетичного виховання; обласний центр
народної творчості, парк культури і відпочинку та зоопарк.
За 2014 – 2018 роки відремонтовано 74 відсотків закладів культури
області, у 189-ти закладах проведено реконструкцію та капітальний ремонт
приміщень.
Відкрито Здолбунівський районний історико - краєзнавчий музей,
КЗ «Сарненський історико-етнографічний музей»та Смизьку дитячу музичну
школу.
Для підтримки творчих особистостей, вшанування відомих людей краю
щороку виплачується 5 обласних премій по 10 тис. гривень, 10 стипендій по 500
гривень щомісяця, надається 4 гранти голови облдержадміністрації та голови
обласної ради на суму 100 тисяч гривень.
Щорічно проводиться понад 100 культурно-мистецьких заходів обласного,
всеукраїнського і міжнародного значення. Підтримується тенденція проведення
мистецьких акцій, притаманних певним регіонам, зокрема:
міжнародні фестивалі:
органної музики «Органний собор»;
духової музики «Дзвенить оркестрів мідь»;
дитячого фольклору «Котилася торба»;
рок – фестиваль «Тарас Бульба»;
кінофестиваль «Країна мрій»;
всеукраїнські фестивалі:
сучасної пісні та популярної музики «Червона рута»;
історії та побуту «Красносільські вітряки»;
регіональний відкритий Етно – тур - фест «Бурштиновий шлях».
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Забезпечено підтримку місцевого книговидання. За 2017 – 2018 роки
придбано 40 назв книг місцевих авторів на суму близько 400 тис. гривень.
До Національного переліку елементів нематеріальної культурної
спадщини України включено два елементи, що побутують на Рівненщині:
«Традиція обряду «Водіння Куста» у селі Сварицевичі Дубровицького району
Рівненської області» і «Бортництво» (у Березнівському і Рокитнівському
районах).
У 2014 -2018 роках в області здійснено комплекс заходів з розвитку
туризму, становлення місцевого туристичного продукту та формування
позитивного туристичного іміджу Рівненщини.
Рівненщина - одна з перших областей в Україні, яка розпочала
впровадження світової практики розвитку Зелених шляхів (Green Ways).
Досягнення
Рівненщини
–
ефективний процес стратегічного
планування,
який
завершився
прийняттям єдиної в Україні Стратегії
розвитку туризму Зеленого шляху
«Медове коло» на 2018 – 2022 роки.
Цей документ є дорожньою картою
для Березнівського, Гощанського,
Костопільського,
Корецького
та
Рівненського районів, який увійде до
європейської мережі Зелених шляхів.
Розпочато роботу із розвитку мережі туристичних маршрутів - працює
експертна комісія з проведення маркування та знакування туристичних
маршрутів області, промарковано 5 маршрутів загальною протяжність понад 400
км: «Поліська січ», «Велика пригода у національному природному парку
Дермансько-Острозький», «Валерина стежка», «Горинський берег», «Велопарк
«Ремельський».
Започатковано процес впровадженн інноваційного досвіду створення
туристичних інформаційних офісів. В області працює 6 туристичних
інформаційних офісів в містах Рівне, Острог, Сарни, Корець,смт Володимирець
та Дубенському районі.
Одним з вагомих досягнень Рівненщини є її маркетингова кампанія,
спрямована на активізацію туристичних потоків територією області.
Так, колекційна туристична гра-квест «На власні очі» - найяскравіша в
Україні маркетингова кампанія, яка дозволила значно підвищити інтерес до
туристичного потенціалу області та активізувати внутрішні подорожі. Загальне
інформаційне охоплення гри – більше 8 тис. осіб.
Туристичний потенціал області представлено на 17-ти всеукраїнських та
міжнародних виставках.
Проведено 8 інфотурів для представників місцевих та всеукраїнських
засобів масової інформації, загальний щорічний тираж видань із публікаціями
становить 2 млн. екземплярів.
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Відеролик про Рівненщину щорокутранслюються на всіх напрямках
потягів ІнтерСіті. Середній щорічний трафік пасажирів - 260 тис. осіб.
Крім того, протягом 2014 -2018 років в рамках «Програми розвитку
туризму в Рівненській області на 2016 – 2020 роки» з обласного бюджету видано
15 кредитів на суму 577 тис. гривень.
У 2017 році за кошти ДФРР реалізовано проект із реконструкції
благоустрою місця відпочинку туристів популярного туристичного об’єкта
«Тунель Кохання»у смт Клевань Рівненського району).
За підрахунками здійсненими згідно методики Всесвітньої туристської
організації, у 2018 році Рівненщину відвідали 807 тис. туристів,
з них – 24,2 тис. іноземців.
Динаміка сплати туристичного збору за період 2014 - 2018 років

Висновки
Результатом проведених заходів є значне підвищення туристичного іміджу
області та якості туристичного обслуговування. Про це свідчить щорічне
збільшення кількості туристів на 10 відсотків.
Децентралізація та реформи місцевого самоврядування
Відповідно до Закону України
«Про
добровільне
об’єднання
територіальних громад» в області
здійснюється
реформування
місцевого
самоврядування,
пріоритетом якого є формування
спроможних об’єднаних громад.
Відповідно до перспективного
плану формування територій громад
Рівненської
області
(схвалений
рішенням
обласної
ради
від
12.06.2015 № 1468, зі змінами від
14.12.2018 № 1262) передбачено
створення
66-ти
об’єднаних
територіальних громад.
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Перспективним планом охоплено 100 відсотків території області.
В області сформовано 36 об’єднаних територіальних громад, або
54,5 відсотка, передбачених перспективним планом. До об’єднаних громад
увійшло 122 сільські, селищні та міські ради, що становить 33,4 відсотка
місцевих рад на початок об’єднання.
В об’єднаних громадах проживає 279,5 тис. осіб, що складає
24,1 відсотка загальної чисельності населення області.
Загальна площа об’єднаних територіальних громад становить
6296,6 кв. км або 31,4 відсотка території області.
У 31-ій об’єднаній громаді проведено перші місцеві вибори.
У об’єднаних громадах працює 21 староста.
Утворено Вараську міську об’єднану територіальну громаду (у складі
Вараської міської та Заболоттівської сільської рад Володимирецького району).
ЦВК призначено перші місцеві вибори на 30 червня 2019 року у
Бугаївській ОТГ Радивилівського, Степанській ОТГ Сарненського та
Малинській ОТГ Березнівського районів, а також довибори депутатів до
Млинівської ОТГ (від Мальованської сільської ради) та Привільненської ОТГ
(від Іваннівської сільської ради).
Утворено Полицьку ОТГ Володимирецького району (у складі Полицької,
Балаховицької та Ромейківської сільських рад). Зазначена громада звернулася до
облдержадміністрації щодо клопотання перед ЦВК про призначення перших
місцевих виборів.
Завершується формування Соснівської об’єднаної територіальної громади
Березнівського району (у складі Соснівської селищної, Губківської,
Марининської, Хмелівської сільських рад) та Семидубської ОТГ Дубенського
району (у складі Семидубської, Гірницької та Соснівської сільських рад).
Продовжується
процес
формування
Каноницької
об’єднаної
територіальної громади Володимирецького району (у складі Каноницької,
Кідрівської, Новаківської та Озерської сільських рад).
Розпочато процес приєднання Розвазької сільської ради до міста обласного
значення Острог.
В умовах добровільного об’єднання в області щорічно збільшується
кількість об’єднаних територіальних громад. Так, у 2015 році на прямих
міжбюджетних відносинах з державним бюджетом працювало п’ять об’єднаних
територіальних громад, у 2018 році - 25.
Спостерігається нарощування обсягу власних доходів до місцевих
бюджетів об’єднаних територіальних громад. За 2018 рік власні доходи місцевих
бюджетів об’єднаних територіальних громад зросли на 22,8 відсотка і становили
481 млн. грн. (завдання виконано на 106,0 відсотка).
Експертами Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ
при Мінрегіоні України проведено моніторинг фінансової спроможності за
2018 рік за показниками:
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власні доходи загального фонду місцевих бюджетів в розрахунку на
одного мешканця - із 25 об’єднаних територіальних громад у 10-ти громадах (40
відсотків) зазначений показник перевищує середній показник по ОТГ області
(2805,4 гривень). Найвищі показники у Клеванській об’єднаниій громаді - 5893,8
гривень, Привільненській – 5683,9 гривень., Крупецькій - 4340,7 гривень.

рівень дотаційності об’єднаних територіальних громад - у 76 відсотків
об’єднаних громад області зазначений показник нижче 30 відсотків. Водночас,
Крупецька, Клесівська та Клеванська громади є бездотаційними громадами.
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питома вага видатків на утримання апарату управління - найнижча у
Клеванській ОТГ (10,6 відс.), Смизькій ОТГ (19,5 відс.) та Радивилівській ОТГ
(18,6 відс.).

власні капітальні видатки у розрахунку на одного мешканця – найвищі у
Привільненській (2677,5 грн.), Бабинській (2141,6 грн.) та Боремельській (1817,5
грн.) громадах.
У 2018 році для 25-ти об’єднаних територіальних громад передано у
комунальну власність 4,6 тисяч земельних ділянок загальною площею майже 28
тисяч гектарів.
Забезпечено державну фінансову підтримку щодо створення та розвитку
інфраструктури об’єднаних територіальних громад.
У 2016 - 2018 роках за кошти субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на розвиток інфраструктури реалізовано 280 інвестиційних проектів на
суму 150,8 млн. гривень.
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Проекти спрямовані на проведення капітальних ремонтів доріг
комунальної власності, реконструкції вуличного освітлення, проведення
капітальних ремонтів (реконструкції) системи опалення в закладах бюджетної
сфери (школи, садочки, будинки культури, спортзали, ФАПи), закупівлю
транспортних засобів спеціального призначення для комунальних підприємств,
створення ЦНАПів.

Крім того, у 2017 році за кошти державного фонду регіонального розвитку
реалізовано проекти на загальну суму 37,3 млн. гривень, зокрема:
у селі Пісків (Пісківська об’єднана територіальна громада) побудовано
школу із застосуванням сучасного принципу «Нового освітнього простору» на
226 учнівських місць;
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у смт Клевань (Клеванська об’єднана територіальна громада) впроваджено
унікальний проект із облаштування місць відпочинку туристів популярного
туристичного об’єкта «Тунель кохання», що забезпечило суттєве збільшення
кількості туристів;

у Бугринській об’єднаній територіальній громаді закуплено лінію з
виробництва паливних пелет і брикетів, які використовуються для опалення
бюджетних установ громади.

У 2018 році реалізовано п’ять інвестиційних проектів у чотирьох
об’єднаних територіальних громадах (Острожецькій, Мирогощанській,
Клеванській та Миляцькій) на суму 25,6 млн. грн.
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У 2016 році у Миляцькій об’єднаній територіальній громаді
Дубровицького району створено один з десяти перших в Україні сільських
ЦНАПів (загальна вартість проекту становила 1,3 млн. грн.).

Це суттєво поліпшило умови отримання адміністративних та соціальних
послуг для семи тисяч мешканців населених пунктів поліської громади,
віддалених від районного центру.
У рамках реалізації Програми «U-LEAD з Європою» визначено
15 об’єднаних територіальних громад для створення Центрів надання
адміністративних послуг, до кінця 2019 року планується створення п’яти центрів
надання адміністративних послуг.
25 травня 2019 року відбулося офіційне відкриття ЦНАПу Радивилівської
міської ради. Це перший в області міськрайонний ЦНАП, який надаватиме
послуги мешканцям усього району, зокрема, міста Радивилів.
У 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони
здоров’я у сільській місцевості розпочалось нове будівництво лікарських
амбулаторій загальної практики сімейної медицини у об’єднаних територіальних
громадах.
Зокрема, завершено та введено в експлуатацію сім лікарських
амбулаторій: в с. Боремель Демидівського (Боремельська об’єднана
територіальна громада), с. Людинь Дубровицького (Висоцька), с. Забороль
Рівненського (Олександрійська), с. Пісків Костопільського (Пісківська),
с. Повча Дубенського (Повчанська), с. Бармаки та с. Шпанів Рівненського
районів (Шпанівська).
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Тривають будівельні роботи у п’яти амбулаторіях: в с. Постійне та
с. Дюксин Костопільського (Деражненська), с. Карпилівка Сарненського
(Клесівська), с. Удрицьк Дубровицького (Миляцька), смт Смига Дубенського
районів (Смизька).

Крім того, в рамках Проекту Світового банку «Поліпшення охорони
здоров’я на службі у людей» у 20 об’єднаних територіальних громадах
заплановано проведення реконструкції та капітального ремонту лікарських
амбулаторій та ФАПів.
Проведено реконструкцію фельдшерсько-акушерського пункту під
лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Заболоття
Володимирецького району.
У трьох громадах (Локницька, Бабинська, Бугринська) продовжуються
роботи, у 16 - проводяться тендерні закупівлі.
Висновки
В рамках проведення реформи децентралізації в області збільшилась
кількість об’єднаних територіальних громад, які працювали на прямих
міжбюджетних відносинах з державним бюджетом, з 5-ти у 2015 році до 25-ти у
2018 році.
Об’єднані територіальні громади показують високі та динамічні темпи
приросту власних доходів, що відповідним чином розширило можливості громад
області для реалізації соціальних та інвестиційних проектів та програм. Зокрема,
Клеванська ОТГ отримала 5893,8 грн. власних доходів на одного мешканця,
Привільненська – 5683,9 грн., Крупецька – 4340,7 гривень.
Рівень дотаційності у більшості об’єднаних територіальних громад
(76 відсотків) менший 30 відсотків. Крім того, Крупецька, Клесівська та
Клеванська об’єднані громади області - бездотаційні.
У частині використання коштів увага акцентується на необхідності
формування найбільш оптимальної структури бюджетних видатків, створенні
ефективного не надто чисельного управлінського апарату. Питома вага видатків
на утримання апарату управління у Клеванській становить лише 10,6 відсотка,
Радивилівській - 18,6 відсотка та Смизькій - 19,5 відсотка громадах. Проте, у
більшості громад цей показник перевищує 20 відсотків.
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Паралельно зі створенням нових територіальних громад, триває процес
приєднання місцевих рад до об’єднаних громад та до міст обласного значення.
Об’єднані територіальні громади отримали значні обсяги цільових
субвенцій з державного бюджету для створення та розвитку своєї
інфраструктури.
Це дало змогу реалізувати ряд проектів, спрямованих на будівництво та
проведення реконструкції закладів бюджетної сфери (школи, садочки, будинки
культури, спортзали), створення ЦНАПів, проведення капітальних ремонтів
доріг комунальної власності, реконструкції вуличного освітлення, нове
будівництво та реконструкцію лікарських амбулаторій.
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V. Господарський комплекс Рівненської області
Загальні показники розвитку економіки області
Узагальнюючими показниками, які характеризують рівень розвитку
економіки регіону, є валовий регіональний продукт (далі - ВРП) та валова
додана вартість (далі - ВДВ).
Значне погіршення світової економічної кон’юнктури, кризові прояви в
розвитку економіки України, пов’язані, передусім, з Російською агресією
негативно вплинули на розвиток економіки області, зокрема, спад обсягів ВДВ у
2015 році становив 3,6 відсотка.
Проте, починаючи з 2016 року спостерігається позитивна динаміка
розвитку економіки області.
За 2017 рік валова додана вартість області становила 42158 млн. гривень,
валовий регіональний продукт – 48836 млн. гривень та збільшилися проти рівня
2016 року відповідно на 3,5 та 2,8 відсотка.
Темпи зростання (зменшення) валового регіонального продукту
та валової доданої вартості
відсотків
110

107.1 106.8
105

101.7

102.8

102.6
101.2

103.5

100.3

валова додана
вартість

100

94.4

95

валовий
регіональний
продукт

93.4

90

85

2010

2014

2015

2016

2017

62

Валовий регіональний продукт у 2017 році
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м.Київ
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млн. гривень (у фактичних цінах)

Частка області у валовій доданій вартості та валовому регіональному
продукті України з 2014 року залишається незмінною і знаходиться в
середньому у межах 1,7 відсотка (Волинської - 1,7 відсотка, Закарпатської 1,5 відсотка, Тернопільської - 1,4 відсотка, Чернівецької – 1,0 відсотка).
Розподіл ВДВ по регіонах, 2017 рік
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У розрахунку на одну особу валова додана вартість області зросла
порівняно з 2016 роком на 2,8 відсотка і за 2017 рік становила 36290 гривень (по
Україні - 59304 гривні).
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Валова додана вартість у розрахунку на одну особу
гривень
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Галузева структура валової доданої вартості області за 2017 рік
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Структура валової доданої вартості області в розрізі видів економічної
діяльності протягом останніх років є майже незмінною.
Основним видом економічної діяльності в області залишається
промисловість, питома вага її у валовій доданій вартості області збільшилась з
22,8 відсотка у 2014 році до 24,2 відсотка у 2017 році.
Частка сільського господарства у ВДВ зросла з 17,6 відсотка у
2014 році до 19,9 відсотка у 2017 році.
Галузева структура ВДВ області за 2014-2017 роки
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У формуванні валової доданої вартості вагомою є частка галузей:
торгівлі - 11,6 відсотка, освіти – 8,7 відсотка, транспорту – 5,9 відсотка, охорони
здоров’я – 3,7 відсотка, будівництва – 2,4 відсотка.
Висновки
Область відноситься до числа промислово-аграрних регіонів із
розвиненою сферою обслуговування. Разом з тим, показник ВДВ у розрахунку
на одну особу суттєво нижчий від середнього по Україні.
Промисловість
В регіоні функціонує 131 велике та середнє промислове підприємство
різної форми власності, а також 762 малі промислові підприємства.
Промисловий комплекс регіону виробляє 23 відсотка електроенергії,
генерованої атомними електростанціями України, 24 відсотка - вироблених у
державі деревостружкових плит, 33 відсотка - нетканих матеріалів, 11 відсотків
– цементу, 60 відсотків - високоякісної фанери, 52 відсотка - пляшок зі скла,
100 відсотків - сірників.
Три склозаводи області, докорінно модернізовані за роки незалежності
України, входять до числа найбільших та найсучасніших в Україні. В області діє
єдина в державі сірникова фабрика.
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Провідні галузі промисловості – виробництво та постачання
електроенергії та газу, хімічна промисловість, виробництво будматеріалів і
скловиробів, харчова промисловість, виготовлення виробів з деревини,
машинобудування, меблева, текстильна та видобувна промисловість.
Частка реалізованої промислової продукції Рівненської області в
загальному обсязі по Україні становить 1,5 відсотка.
У структурі промислового комплексу області найбільшу питому вагу за
обсягами реалізованої продукції становлять: електроенергетика – 37,2 відсотка,
виробництво харчових продуктів – 16,7 відсотка, будматеріалів та скловиробів –
14,6 відсотка, виготовлення виробів з деревини – 11,6 відсотка, хімічна
промисловість– 4 відсотки.
За підсумками роботи у 2018 році порівняно з 2017 роком зросли обсяги
виробництва промислової продукції у переробній галузі на 0,8 відсотка.
Зокрема, на підприємствах із виробництва меблів – на 13 відсотків,
деревообробної промисловості – на 12,2 відсотка, машинобудування – на
5,1відсотка, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 1 відсоток.
Проте, проведення довготривалих планово-попереджувальних ремонтів
двох енергоблоків-мільйонників на ВП «Рівненська АЕС» (питома вага
підприємства в загальнообласному обсязі реалізованої продукції становить
понад 30 відсотків) та призупинення виробництва мінеральних добрив на
ПрАТ «Рівнеазот» призвело до спаду обсягу випуску промислової продукції у
2018 році на 4,4 відсотка.

66

Обсяг реалізованої продукції за 2018 рік становив 37,6 млрд. гривень, що
на 9,5 відсотка більше рівня 2017 року та майже у 2 рази перевищив показник
2014 року.
Найвищі темпи зростання обсягу реалізації у 2018 році у деревообробній
промисловості - на 37 відсотків, добувній промисловості і розробленні кар’єрів –
на 28,3 відсотка, виробництві готових металевих виробів – на 27,4 відсотка.
В розрахунку на одну особу населення обсяг реалізованої промислової
продукції у 2018 році склав 32481,9 гривень та перевищив рівень 2017 року на
9,7 відсотка.
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу
по містах і районах за 2018 рік
тисяч гривень

Серед районів та міст обласного значення області обсяг реалізованої
продукції на одну особу найвищий у містах Вараш (213,2 тис. гривень), Дубно
(66,4 тис. гривень), Рівне (42,1 тис. гривень), Костопільському (51,0 тис.
гривень) та Рівненському (48,3 тис. гривень) районах, найнижчий – у
Зарічненському (141 гривня), Корецькому (1060 гривень) районах та м. Острог
(969 гривень).
Протягом останніх п’яти років на промислових підприємствах області
реалізовано 32 інвестиційні проекти на загальну суму 3,2 млрд. гривень.

67

Серед найбільш значимих реалізованих інвестиційних проектів:
у 2014 році введено в дію ТзОВ «Торф Ленд Україна» із з виробництва
торфових субстратів, створено 60 робочих місць. Вартість проекту 366 млн. гривень;

проведено технічне переоснащення на ТзОВ «Клесівський кар’єр
нерудних копалин «Технобуд» та ТОВ «Вирівський кар’єр». Загальна сума
інвестицій – понад 10 млн. гривень.
у 2015 році на ПАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів»
модернізовано лінію із виробництва нетканих матеріалів голкопробивним
способом, встановлено сучасне економічне та екологічно-ефективне обладнання
на підприємствах: «Волинь-Цемент» Філія ПАТ «Дікергофф Цемент Україна»,
ТзОВ «ОДЕК» Україна та ПрАТ «Єврошпон-Смига».
у 2016 році на ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря»проведено капітальний
ремонт скловарної печі № 2 та виробничих ліній загальною вартістю
12 млн.євро.
у 2017 році введено в дію найсучасніше деревообробне підприємство
ТОВ «Українські лісопильні» у місті Костопіль, з введенням якого забезпечено
можливість переробки всього обсягу половника, який експортувався до введення
відповідного мораторію.Обсяг інвестицій - 25 млн. євро. Створено 150 нових
робочих місць.
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на ТзОВ «Морган Феніче» – експортоорієнтованому підприємстві з
виробництва м’яких меблів реалізовано введено в дію новозбудоване
приміщення заготівельно-складального цеху площею 19 тис. кв. метрів.

у 2018 році на ТзОВ «ОДЕК» Україна реалізовано проект з розширення
виробництва фанери(розпочатого у 2016 році), потужність підприємства зросла
до105 тис. куб. метрів фанери у рік. Вартість проекту - 7 млн. євро.
на ТОВ «Свиспан Лімітед» реалізується інвестиційний проект із
модернізації підприємства, впроваджено перший етап проекту із встановлення
екологічно-ефективного обладнання. Термін реалізації проекту – 2017 - 2020
роки.

Висновки
Обсяги виробництва продукції харчової, текстильної промисловості та
машинобудування області не відповідають потенційним можливостям регіону.
Рівень інтеграції машинобудівних підприємств області у вітчизняні та
міжнародні корпоративні структури з випуску сучасних видів техніки
залишається недостатнім.
Обсяги власних коштів переважної більшості середніх та малих
підприємств є недостатніми для проведення масштабної модернізації
виробничих потужностей, а отримання кредитних ресурсів на прийнятних для
підприємств умовах є практично неможливим.
Існує значна диференціація серед районів та міст за показником «обсяг
реалізованої промислової продукції на одну особу».
Потребує активізації робота із розширення ринків збуту продукції,
особливо в умовах зони вільної торгівлі з країнами Європейського Союзу.
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Сільське господарство
До
складу
агропромислового
комплексу
області
входять
554 суб’єкти господарювання, в тому числі 356 фермерських формувань,
91 господарське товариство, 57 приватних підприємств та 33 підприємства
інших форм господарювання.
Сільське господарство області становить майже 20,6 відсотка валової
доданої вартості області, забезпечує сировиною харчову галузь промисловості
В агропромисловому комплексі області зайнято 80,9 тис. осіб, що
становить 17,6 відсотка зайнятих у господарському комплексі області. Питома
вага області у загальному обсязі валової продукції сільського господарства
України становить 2,8 відсотка.
Пріоритетними напрямами розвитку аграрного сектору економіки області
є виробництво картоплі, цукрових буряків, зернових та зернобобових культур,
овочів, молока та м'яса.
Спеціалізація районів Рівненської області

- виробництво зерна, технічних культур, з розвинутим
м’ясо-молочним тваринництвом та птахівництвом
- виробництво зерна, технічних культур, овочів, з розвинутим
м’ясо-молочним тваринництвом
- виробництво картоплі, овочів, зерна, кормових культур, з
розвинутим м’ясо-молочним тваринництвом
- виробництво зерна, технічних культур, овочів
- виробництво картоплі, овочів, зерна, кормових культур,
з розвинутим птахівництвом та виробництвом м’ясомолочної продукції
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Структура посівних площ у 2018 році по всіх категоріях
господарств

зернові культури

14%

технічні культури

15%

46%

кормові культури
картопля та овочі

25%

Впродовж трьох останніх років в аграрному секторі області забезпечено
приріст обсягів виробництва продукції. Зокрема, темп приросту виробництва
валової продукції сільського господарства в області за 2016 рік становив 4,9
відсотка, у 2017 році – 5,0 відсотків, у 2018 році – 1,9 відсотка.

2014
Волинська

2015
Житомирська

2016

2017
Рівненська
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7089.2
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6744,1

млн.грн.

11128.7

Виробництво валової продукції сільського господарства
за 2014 - 2018 роки

2018
Тернопільська

За 2018 рік у всіх категоріях господарств вироблено валової продукції
сільського господарства на суму 7237,4 млн. гривень, що на 2,5 відсотка більше,
ніж у 2017 році, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах –
зростання на 10 відсотків.
За 2014 – 2018 роки у всіх категоріях господарств посівна площа
сільськогосподарських культур зросла на 36,0 тис. за рахунок земель, які раніше
не використовувалися. До посіву сільськогосподарських культур упродовж
трьох останніх років залучено землі посівної зони, що облогували понад
10 років.

71

Починаючи з 2015 року на Рівненщині забезпечено найвищі за роки
існування області збори урожаю зернових – понад 1 млн. тонн щорічно.
У 2018 році в області зібрано 1,2 млн. тонн зерна, що на 3 відсотки більше, ніж у
2017 році.
Загальні обсяги виробництва основних видів сільськогосподарської
продукції забезпечують потребу фонду споживання населення області в зерні на
145 відсотків, яйцях – 149 відсотків, молоці – 127 відсотків, овочах –
114 відсотків, картоплі – 110 відсотків, м’ясі – 105 відсотків.
За 2014 – 2018 роки введено в дію
28
виробничих
об’єктів
сільськогосподарського
призначення
загальною вартістю близько 3 млрд.
гривень. Основними з них є: елеваторний
комплекс потужністю 250 тис. тонн на
ТзОВ СП «Нива» у м. Дубно, пташники
на 340 тис. голів та лінія із переробки
соняшника на олію потужністю 120 тонн
на добу в агрокорпорації «Крупець»,
інкубатор на 100 тис. яєць курячих на
ТОВ «Хайчікен» у смт Гоща.
У 2018 році у розвиток агропромислового комплексу сільгоспвиробниками
області залучено 786,1 млн. гривень інвестиційних коштів та 381,2 млн. гривень
кредитних ресурсів.
Державну фінансову підтримку отримали 190 юридичних та 8,1 тис.
фізичних осіб на суму 62,5 млн. гривень, що майже у 5 разів більше, ніж у
2017 році.
За рахунок програми здешевлення вартості сільськогосподарської техніки
вітчизняного виробництва проведено переоснащення технічної бази 88-ми
сільськогосподарських
підприємств,
придбано
256
одиниць
сільськогосподарської техніки на суму 77 млн. гривень.
Відповідно до Програми підтримки фермерських господарств Рівненської
області у 2014 – 2018 роках з обласного бюджету спрямовано 5,3 млн. гривень
для 65-ти фермерських господарств, в т. ч. у 2018 році – 1,4 млн. гривень.
У 2016 – 2018 роках в області створено 47 фермерських господарств, які
здійснюють господарську діяльність в галузі садівництва, овочівництва та
вирощування органічних культур.
Відповідно до обласної цільової програма індивідуального житлового
будівництва у сільський місцевості «Власний дім» у 2014 – 2018 роках надано
кредитів на суму 7,0 млн. гривень (введено в експлуатацію 30 житлових
будинків загальною площею 3969,7 кв. метрів та поліпшено житлові умови для
132 сімей).
Висновки
Високий рівень зношеності матеріально-технічних засобів, низький рівень
оплати праці працівників галузі, відсутність належних умов для життя і праці
населення в селах, недосконала система кредитування та страхування,
недостатня підтримка з боку держави малих форм господарювання на селі,
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відсутність належної мотивації у працівників агарної сфери перешкоджають
реалізації трудового потенціалу сільської місцевості та забезпеченню
ефективного розвитку сільського господарства.
Разом з тим, ресурсний потенціал сільського господарства має значні
можливості для подальшого розвитку шляхом залучення інвестицій.
Інвестиційна та будівельна діяльність
В області реалізуються заходи, спрямовані на створення сприятливих умов
для активізації інвестиційної діяльності, модернізацію господарського
комплексу регіону, забезпечення комплексного використання та збереження
природних сировинних ресурсів, підвищення ефективності використання
транзитного і туристично-рекреаційного потенціалу регіону, вирішення проблем
зайнятості населення.
За 2018 рік у розвиток економіки області підприємствами та організаціями
за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 7228 млн. гривень капітальних
інвестицій, що на 8,7 відсотка більше, ніж за 2017 рік та в розрахунку на одну
особу становить 6242,2 гривні.
Обсяг капітальних інвестицій у фактичних цінах
млн. гривень
7228.0
6126.8
4324.1

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування
у відсотках до загального обсягу
56.0

48.9

46.1

27.7
18.8
13.4

3.1

3.8

0.1

2.9

2016 рік

11.5
3.5

4.2

5.3
0.8

2017 рік

14.2

19.4
10.6

4.2

0.0

0.0

2018 рік

коштів державного бюджету

коштів місцевих бюджетів

власних коштів підприємств та організацій

кредитів банків та інших позик

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво житла

інших джерел фінансування
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Найбільшу частку капітальних інвестицій становлять власні кошти
підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 46,1 відсотка усіх
інвестицій. Частка коштів населення на індивідуальне житлове будівництво
становила 19,4 відсотка, державного та місцевих бюджетів – 18,4 відсотка. За
рахунок кредитів банків та інших позик освоєно 10,6 відсотка загального обсягу
капітальних інвестицій.
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,1 відсотка загального
обсягу) освоєно в матеріальні активи, з них у будівлі та споруди – 52,7 відсотка,
транспортні засоби, інвентар – 44,1 відсотка.
Капітальні інвестиції в розрізі адміністративно-територіальних одиниць
на одну особу станом на 01.01.2019, гривень

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
відсотків Промисловість
21.3
28.7
Будівництво

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів
Транспорт та складське господарство

14.0

Операції з нерухомим майном

0.3
0.8
4.9

4.7

25.3

Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона,
обов'язкове страхування
Інші

Найбільшу частку капітальних інвестицій (28,7 відсотка) освоєно
промисловими підприємствами області, обсяги яких порівняно з 2017 роком
збільшилися на 34,2 відсотка.
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Розмір інвестицій, спрямованих у розвиток будівельної галузі, збільшився
на 20,6 відсотка, їх частка у загальному обсязі інвестицій становила
25,3 відсотка.
Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 1790 млн. гривень
(25 відсотків загального обсягу), що на 26,3 відсотка більше, ніж за 2017 рік.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку
області, станом на 01.01.2019 становив 130,2 млн. доларів США.
До основних країн-інвесторів входять: Італія – 30 млн. доларів США,
Німеччина – 22,6 млн. доларів США, Кіпр – 22,7 млн. доларів США, Нідерланди
– 11,2 млн. доларів США. Значними є обсяги інвестицій з Віргінських островів.
Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу на 01.01.2019 становив
112,6 долара США
Країни з найбільшим обсягом іноземних інвестицій
станом на 01.01.2019
млн. дол. США

Найбільш інвестиційно привабливими для нерезидентів є підприємства
промисловості, в які вкладено 57,6 млн. доларів США іноземних інвестицій, з
них 44,7 млн. доларів США – переробна промисловість.
Прямі іноземні інвестиції за видами економічної діяльності,
станом на 01.01.2019
млн. дол. США
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Найпривабливішими для іноземного інвестора залишаються міста та
райони області з розвиненою інфраструктурою, наявністю кваліфікованих
трудових ресурсів, з порівняно високою платоспроможністю населення, а також
регіони з потужною сировинною базою.
Прямі іноземні інвестиції в розрізі адміністративно-територіальних
одиниць на одну особу станом на 01.01.2019
доларів США

Примітка: 1 – дані конфедіційні

Значною є диференціація показників, зокрема інвестицій, у розрізі районів
та міст (за прямими іноземними інвестиціями – у десятки разів): м. Рівне –
70,8 млн. доларів США проти 1,2 млн. доларів США у м. Дубно, Рівненський
район – 34,7 млн. доларів США проти 1,8 доларів США у Дубровицькому
районі.
За 2018 рік будівельними підприємствами області виконано робіт у
фактичних цінах на суму 2519,3 млн. гривень. Індекс будівельної продукції у
2018 році порівняно з 2017 роком становив 130,9 відсотка.
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Динаміка виконаних будівельних робіт у Рівненській та сусідніх областях
млн. гривень
1203.0
1564.1

Рівненська область

2519.3
1312.0
1483.1
1832.5
1499.5

Волинська область
Івано-Франківська
область

2296.4
3311.4
801.3

Закарпатська область

1357.4

2016 рік
1749.6

Тернопільська область

Хмельницька область

2017 рік

1344.0
1572.4
1806.1

2018 рік

1571.1
2293.4
3393.5

Чернівецька область

1015.4
1271.0
1447.6

Будівельний комплекс області має значний потенціал. Протягом останніх
років за обсягами виконаних будівельних робіт область значно випереджає
сусідні Волинську, Закарпатську, Тернопільську та Чернівецьку області.
У 2014 – 2015 роках в області збільшувалась кількість введеної в
експлуатацію площі житла, у 2016 році спостерігався незначний спад даного
показника. Проте, у 2017 році тенденція до зростання відновлюється. Зокрема, у
2014 році введено в експлуатацію 278,5 тис. кв. метрів загальної площі житла, у
2015 році – 360,6 тис. кв. метрів, у 2016 році – 324,6 тис. кв. метрів, у
2017 році – 394,4 тис. кв. метрів.
У 2018 році прийнято в експлуатацію 319,3 тис. квадратних метрів
загальної площі житла, що становить 88,7 відсотка рівня 2017 року.
У міських населених пунктах протягом останніх років побудовано
45,8 відсотка загального обсягу житла, у сільських – 54,2 відсотка.
Понад 85 відсотків загальної площі житлових будинків введено в
експлуатацію індивідуальними приватними забудовниками.
У м. Рівне та Рівненському районі збудовано 39,4 відсотка загального
обсягу житла, ще 38,5 відсотка – у Березнівському, Володимирецькому,
Костопільському та Сарненському районах.
Зростанню обсягів житлового будівництва сприяє реалізація державних
житлових програм, зокрема програми «Власний дім» для підтримки
індивідуальних сільських забудовників, програми забезпечення житлом молодих
сімей, програми будівництва доступного житла, програми здешевлення вартості
іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які
потребують поліпшення житлових умов.
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В області проводиться робота з розроблення схем планування територій
районів. Зокрема, затверджено Схеми планування територій Здолбунівського та
Костопільського районів, завершено роботи з виконання Схеми Острозького
району. Проводиться розроблення Схем планування територій Березнівського та
Рокитнівського районів, розпочато роботи у Радивилівському районі.
В області по 233 населених пунктах розроблено нові генеральні плани, по
219 населених пунктах - перебувають у стадії розроблення.
Зокрема, у 2018 році розроблено 40 генеральних планів населених пунктів
(у 2017 році - 29, у 2016 році - 30). Крім того, розроблено 219 планів зонувань
територій (у 2018 році затверджено - 33, у 2017 році - 22, у 2016 році - 37), 377
детальних планів територій (у 2018 році затверджено - 129, у 2017 році - 75, у
2016 році - 92).
Динаміка розроблення містобудівної документації в області
у 2016 - 2018 роках

Крім того, за 2018 рік органами містобудування та архітектури області
надано 600 містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок
(у 2017 році - 484, у 2016 році - 680), видано 3005 будівельних паспортів
(у 2017 році - 2824, в 2016 році - 3261)., погоджено 6554 проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок (у 2017 році - 7344, у 2016 році - 5470).
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Зовнішньоекономічна діяльність
Важливою складовою розвитку економіки будь-якого регіону є
розширення зовнішньоекономічних зв’язків, у сфері торгівлі товарами та
послугами, залученні іноземних інвестицій, діяльності спільних підприємств,
співробітництві в галузі науково-технічних розробок тощо.
Зовнішньоекономічна діяльність Рівненської області у 2014 – 2018 роках
Показники
Обсяг експорту товарів,
усього
Обсяг експорту у % до
попереднього року
Обсяг імпорту товарів,
усього
Обсяг імпорту у % до
попереднього року
Обсяг експорту послуг,
усього
Обсяг експорту у % до
попереднього року
Обсяг імпорту послуг,
усього
Обсяг імпорту у % до
попереднього року

Одиниця
виміру
млн. дол.
США

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

473,3

378,3

318,3

383,3

410,9

%

98,1

79,9

84,1

120,4

107,2

млн. дол.
США

283,1

202,3

255,0

341,2

298,8

%

18,6

71,5

126,1

133,8

87,6

тис. дол.
США

49003,1

21898,7

28937,8

36191,9

49110,8

%

74,8

44,6

132,1

125,1

135,7

тис. дол.
США

23125,8

15091,4

16087,3

18268,7

18565,5

%

82,8

65,3

106,6

113,6

101,6

Динаміка показників зовнішньої торгівлі товарами
Рівненської області за 2014 – 2018 роки, млн. доларів США

Динаміка експортно-імпортних операцій в Рівненській області за 2014 –
2018 роки має постійну тенденцію до змін. Зокрема, обсяги зовнішньої торгівлі
товарами суттєво скоротилися під впливом торговельних обмежень з боку
Російської Федерації, низьких світових цін на сировинні товари, зменшення
енергоспоживання та скорочення внутрішнього попиту.
Зменшення експортних поставок Рівненщини впродовж 2014 – 2016 років
було пов’язане із загальнонаціональними тенденціями в економіці.

79

На даний час, завдяки укладеній Угоді про Асоціацію з Європейським
Союзом у державі відбувається суттєва трансформація зовнішньої торгівлі. Це
стимулює підприємства області шукати нові ринки та налагоджувати
виробництво конкурентоспроможної продукції.
Упродовж 2016 – 2018 років зовнішня торгівля товарами області
характеризується постійним зростанням.
Зокрема, у 2018 році зовнішньоторговельний оборот товарами та
послугами становив 776 млн. доларів США.
Динаміка зовнішньоторговельного обороту за 2014 – 2018 роки,
млн. доларів США

У 2017 році оборот зовнішньої торгівлі зріс на 26,4 відсотка. Крім того,
спостерігались найвищі рівні зростання експортних та імпортних поставок
товарів, відповідно на 20,4 відсотка та 33,8 відсотка.
У 2018 році обсяги експорту товарів наблизились до рівня 2014 року.
Зокрема, експорт товарів становив 410,9 млн. дол. США, імпорт – 298,6 млн.
дол. США. Порівняно з 2017 роком експорт збільшився на 7,2 відсотка, імпорт скоротився на 12,5 відсотка. Позитивне сальдо становило 112,3 млн. дол. проти
42,1 млн. дол. США - у 2017 році. Коефіцієнт покриття експортом імпорту
складав 1,38 (у 2017 році – 1,12).
Динаміка експорту та імпорту Рівненської області з країнами СНД
та країнами Європи впродовж 2014 – 2018 років
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Характерною тенденцією у зовнішньоторговельних зв’язках Рівненської
області за 2014 – 2018 роки є переважна кількість експортних та імпортних
надходжень з країн Європейського Союзу. Зокрема, експортні поставки товарів
до країн ЄС мають стабільну тенденцію до збільшення.
За підсумками І кварталу 2019 року забезпечено позитивне сальдо
зовнішньої торгівлі, коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,35.
Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з
партнерами 87 країн світу. При цьому, суттєво змінилась географічна структура
експорту. Питома вага експорту товарів до найбільш прогнозованого та
платоспроможного ринку Європейського Союзу становила 79,8 відсотка проти
77,9 відсотка на початок 2019 року та 72,2 відсотка на 01.01.2018.
Найвагоміші експортні поставки здійснювались до Польщі, Німеччини,
Бельгії, Італії, Литви, Румунії, Білорусі, Франції, імпорту – з Польщі, Німеччини,
Литви, Білорусі, Італії, США та Великої Британії.
Імпортні поставки зросли із Бельгії, Литви, Нідерландів, Німеччини,
Угорщини, Польщі, Великої Британії, Італії, Іспанії.
У товарній структурі експорту найбільша питома вага продукції
деревообробної промисловості – 39 відсотків, продуктів рослинного походження
– 19,8 відсотка, виробів зі скла – 11,8 відсотка, меблів – 10,2 відсотка.
У товарній структурі імпорту найбільша питома вага засобів наземного
транспорту – 21,3 відсотка, машин та обладнання – 20,8 відсотка, полімерних
матеріалів – 11,4 відсотка, продукції хімічної промисловості 10,3 відсотка.
Торгівля та ресторанне господарство, розвиток споживчого ринку
Ситуація на споживчому ринку є одним із важливих індикаторів
економічного розвитку області. Станом на 01.01.2019 в області функціонує
9,2 тис. торговельних підприємств та 63 роздрібні ринки.
Мережа підприємств торгівлі та ресторанного господарства за
2014 – 2018 роки збільшилась на 4,5 відсотка.
Площа торговельних об’єктів за останні п’ять років збільшилася на
5,2 відсотка, в т. ч. у містах – на 8,7 відсотка за рахунок відкриття сучасних
великих торговельних підприємств.
В області сформовано ефективну торговельну інфраструктуру. Станом на
01 січня 2019 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій у сферу
торгівлі та послуг склав 6,9 млн. дол. США, або 5,3 відсотка обсягу іноземних
інвестицій в економіку області.
Протягом 2016 – 2018 років в області зберігається позитивна динаміка
обороту роздрібної торгівлі.
У 2018 році оборот роздрібної торгівлі становив 17,4 млрд. гривень, що на
9,3 відсотка більше, ніж у 2017 році.
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Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) за
2018 рік зріс на 7,4 відсотка і склав 10749,2 млн. гривень.
Обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу в
середньому за рік склав 9209,1 грн. Приріст роздрібного товарообороту на одну
особу у середньорічному обрахуванні порівняно з 2017 роком становить
1118,5 гривень.
Динаміка індексу фізичного обсягу роздрібного товарообороту
(у порівняних цінах) у 2018 році до 2017 року
відсоток
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Суттєвий вплив на загальний рівень споживчих цін у 2014 – 2015 роках
мало підвищення вартості енергоносіїв (електроенергії, природного газу,
паливо-мастильних матеріалів), тарифів на житлово-комунальні послуги
(послуги водопостачання, водовідведення, постачання гарячої води та теплової
енергії). Зростання споживчих цін у 2014 році складало 27,0 відсотків, у 2015
році – 44,9 відсотка (по Україні відповідно 24,9 та 43,3 відсотка).
Динаміка індексу споживчих цін
відсотків
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У 2018 році спостерігалася стримана динаміка інфляційних процесів.
Споживча інфляція уповільнилася і становила 9,3 відсотка проти 15,0 відсотка у
2017 році та 12,3 відсотка у 2016 році (по Україні індекс споживчих цін становив
відповідно 9,8 відсотка, 13,7 відсотка та 12,4 відсотка).
З початку 2019 року зберігається тенденція щодо зниження темпів
споживчої інфляції. Приріст індексу споживчих цін у березні 2019 року до
грудня 2018 року склав 102,3 відсотка (по Україні – 102,4 відсотка).
Розвиток малого та середнього підприємництва
Підприємницькою діяльністю в області займаються 5,3 тис. підприємств (з
них 5,0 тис. або 94,6 відсотка – малі), а також 34,6 тис. фізичних осіб –
підприємців.
Крім того, в області налічується 281 середнє підприємство (5,3 відсотка
загальної їх кількості). У сфері середнього бізнесу працює 47,3 тис. працівників.
Питома вага зайнятих на малих і середніх підприємствах перевищує
92 відсотки зайнятих на підприємствах регіону.
Кількість суб’єктів підприємницької діяльності у розрахунку на
10 тис. наявного населення області у 2017 році становила 45 одиниць.
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Кількість суб’єктів підприємницької діяльності у розрахунку на
10 тис. наявного населення області у 2017 році

Найбільша кількість суб’єктів підприємницької діяльності у розрахунку на
10 тис. наявного населення у м. Рівне – 111 одиниць та у Рівненському районі –
49 одиниць. Однак, зазначений показник у Володимирецькому та
Зарічненському районах – становить 12 одиниць, у м. Вараш – 15 одиниць.
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) в цілому по області
у 2017 році становив 34,4 млрд. гривень, у тому числі малих підприємств - 18,6
млрд. гривень. Частка продукції малих підприємств у загальному обсязі
реалізованої продукції (товарів, послуг) становила 54,1 відсотка.
В області реалізується Програма розвитку малого і середнього
підприємництва на 2018 – 2020 роки, на виконання заходів якої у 2018 році
спрямовано 670 тис. гривень.
У 2018 році на фінансову підтримку розвитку малого та середнього
бізнесу шляхом часткового відшкодування з обласного бюджету відсотків за
кредитами банків з обласного бюджету спрямовано 347 тис. гривень, зазначену
підтримку отримали 11 суб’єктів господарювання. Це дало можливість
суб’єктам малого і середнього бізнесу здешевити кредити на загальну суму
щонайменше 5 млн. гривень.
У 2019 році на часткове відшкодування з обласного бюджету відсотків за
кредитами банків для проектів малого і середнього підприємництва передбачено
800 тис. гривень. У першому кварталі поточного року конкурсною комісією
відібрано 23 проекти малого і середнього підприємництва.
Як результат системної роботи щодо налагодження партнерських
взаємовідносин бізнесу і влади – область посіла шосте місце серед регіонів
України у рейтингу Regional Doing Business 2018, який формується на основі
анкетування підприємців за міжнародною методикою.
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Надання адміністративних послуг населенню
В усіх районах та містах обласного значення, а також у Миляцькій
об’єднаній
територіальній
громаді
функціонують
центри
надання
адміністративних послуг (ЦНАПи), якими за 2018 рік надано 568,1 тис.
адміністративних послуг, що у 1,3 раза більше, ніж за 2017 рік.
До переліку адміністративних послуг, що надаються ЦНАПами, увійшли
соціальні, земельні послуги та реєстраційно-погоджувальні процедури.
В області у 2017 – 2018 роках реалізовано проект міжнародної технічної
допомоги Європейського Союзу «Центр надання адміністративних послуг як
інноваційний інструмент взаємодії влади та громади».

В рамках Проекту модернізовано центри надання адміністративних послуг
міст Дубно, Рівне та Вараш, на що спрямовано 7 млн. гривень (в тому числі:
кошти Європейського Союзу – 4 млн. грн., місцевих бюджетів – 3 млн. грн.).
Для зазначених центрів придбано сучасну оргтехніку, меблі, встановлено
електронну чергу для відвідувачів та робочі станції для оформлення і видачі
паспорта громадянина України (у вигляді ІD - карти) та паспорта громадянина
України для виїзду за кордон, а також впроваджується система електронного
документообігу між центрами надання адміністративних послуг області та
суб’єктами надання адміністративних послуг.
У рамках реалізації Програми «U-LEAD з Європою» визначено
16 територіальних громад для створення Центрів надання адміністративних
послуг.
Зокрема, у першому раунді відібрано п’ять ОТГ (Радивилівська,
Козинська, Острожецька, Висоцька, Миляцька, у другому раунді – сім громад
(Клесівська,
Клеванська,
Смизька,
Мирогощанська,
Деражненська,
Привільненська та місто обласного значення Дубно), у третьому раунді – чотири
об’єднані громади (Дядьковицька, Старосільська, Вараська та Степанська), в
яких до кінця 2019 року планується створення п’яти центрів надання
адміністративних послуг.
У березні – квітні 2019 року відбулися візити представників Програми з
метою розроблення технічного завдання щодо створення ЦНАПів.
Оголошено прийом заявок для участі у четвертому раунді Програми
«U-LEAD з Європою».
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25 травня 2019 року відбулося офіційне відкриття ЦНАПу Радивилівської
міської ради. Це перший в області міськрайонний ЦНАП, який надаватиме
послуги мешканцям усього району, зокрема, міста Радивилів.
З метою покращення доступності отримання адміністративних послуг в
області
реалізується
план
заходів
щодо
запровадження
надання
адміністративних послуг в електронній формі та їх інтеграції до Єдиного
порталу адміністративних послуг.
Висновки
Значна диференціація показників розвитку малого і середнього
підприємництва у розрізі районів та міст.
Недостатній рівень виробничої кооперації великих, середніх і малих
підприємств.
Суттєвий відсоток «тінізації» малого бізнесу, низький рівень офіційної
заробітної плати, велика кількість незареєстрованих працюючих.
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VI. Фінансово-бюджетна сфера
Характеристика дохідної частини зведеного бюджету
Рівненської області
Виконання дохідної частини здійснювалось в умовах змін, внесених у
податкове та бюджетне законодавство, спрямованих на покращання
адміністрування платежів, створення більш рівних та справедливих умов
оподаткування, а також підвищення наповнюваності бюджету.
За 2018 рік в області забезпечено зростання надходжень до бюджетів усіх
рівнів.
До загального фонду бюджету області (з трансфертами) надійшло 15376,6
млн. гривень, що на 12,9 відсотка більше, ніж за 2017 рік.
Надходження до державного бюджету, склали 7752,0 млн. гривень і
збільшились на 3,4 відсотка.
Власні доходи місцевих бюджетів склали 4571,1 млн. гривень, що на
21,4 відсотка або на 805,1 млн. гривень більше, ніж у 2017 році. Із зазначеної
суми приросту 73,5 відсотка отримано за рахунок збільшення надходжень
податку на доходи фізичних осіб (591,9 млн. грн.), 20,6 відс. - місцевих податків
(166,2 млн. грн.), 2,7 відс. – рентних платежів (22,1 млн. грн.).
Структура власних доходів місцевих бюджетів за 2018 рік
Рентні
платежі 96,7
млн.грн.
Акцизний
податок 352 млн.грн.
Місцеві
податки 987,9
млн.грн.

Інші - 212,5
млн.грн.

Податок та
збір на
доходи
фізичних
осіб - 2922
млн.грн.

Планові призначення із надходження власних доходів загального фонду,
затверджені органами місцевого самоврядування на 2018 рік із змінами,
виконано на 104,4 відсотка, понад завдання надійшло 191 млн. гривень.
Крім власних доходів, у 2018 році область у повному обсязі отримала із
загального фонду державного бюджету базову дотацію в сумі 504,9 млн. грн.,
додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків на
утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 673,8 млн. грн. та
стабілізаційну дотацію – 9,9 млн. гривень.
Сума субвенцій, отриманих із загального фонду держбюджету, склала
9616,9 млн. грн., що становить 98,8 відсотка до планових призначень на 2018
рік.
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Забезпеченість області бюджетними ресурсами
млн. гривень
14181.8

16000

Власні доходи
місцевих
бюджетів

12580

14000
12000

9106.3

10000

Видатки з
трансфертами

8000
6000
4000

2783.7

4571.1

3765.9

2000
0
2,016р.

2,017р.

2,018р.

У 2016 році із акумульованих на рахунках державного бюджету
5864,2 млн. гривень, в область надійшло у вигляді трансфертів
7299,5 млн. гривень, або 124,5 відсотка. У 2017 та 2018 роках область отримала з
державного бюджету відповідно більше на 2347,1 млн. гривень та 3053,5 млн.
гривень.
Структура дохідної частини бюджету Рівненської області
у 2016 – 2018 роках

Спрямовано до
державного
бюджету 5864,2
млн.грн.
або 58,2%

Обсяг
дотаційності 1435,3
млн.грн.
або 14,2%

2016 рік -

10083,2
млн. грн.

Спрямовано до
державного
бюджету 7752
млн.грн.
або 50,4%

124,5%
Спрямовано до
державного
бюджету 7500,7
млн.грн.
або 55,1%

Власні
доходи 2783,7
млн.грн.
або
27,6%

Обсяг
дотаційності 3053,5
млн.грн.
або 20%

2018 рік –

15376,6
млн. грн.
Власні
доходи 4571,1
млн.грн.
або 29,7%

Обсяг
дотаційності 2347,2
млн.грн.
або
17,2%

131,3%

2017 рік –

13613,8
млн. грн.

139,4%

Власні
доходи 3765,9
млн.грн.
або
27,7%
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У структурі власних доходів місцевих бюджетів за 2016 – 2018 роки
основним джерелом власних доходів залишався податок на доходи фізичних
осіб.
Доходи місцевих бюджетів Рівненської області
За 2016 – 2018 роки доходи місцевих бюджетів області (з урахуванням
трансфертів) зросли на 105,8 відсотка. Обсяг власних доходів зріс на
64,2 відсотка, а їх питома вага у 2016 році становила 26,9 відсотка;
у 2017 – 27,0 відсотка; у 2018 – 21,5 відсотка.
Позитивна динаміка надходжень
власних доходів загального фонду(без трансфертів),
млн. гривень
5000

+64,2%

4500
4000

всього

3500
3000

4571,1

2500

3765,9

2000
1500

2783,7

1000
500
0

39.7

256.6

481

2016 рік

2017 рік

2018 рік

в т.ч.
об’єднаних
територіальних
громад

У 2018 році на прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом
працювало 25 об’єднаних територіальних громад. В результаті фінансової
децентралізації за 2018 рік власні доходи бюджетів ОТГ зросли до рівня
2017 року на 22,8 відс. і склали 481 млн. гривень (планові призначення виконано
на 106,0 відсотка).
Доходи загального фонду місцевих бюджетів області у розрізі територій
млн. гривень
2016

Бюджет
області, всього
в тому числі:
райони
м. Рівне
міста обласного
значення
(без м. Рівне)
обласний
бюджет
бюджети ОТГ

2017
Частка
власних Власні
доходів, доходи
%

Всього
доходів

2018
Частка
власних Власні
доходів, доходи
%

Всього
доходів

Частка
власних
доходів,
%

Власні
доходи

Всього
доходів

2783,7

10346,0

26,9

3765,9 13959,7

27,0

4571,1 21289,3

21,5

1133,9
854,5
339,9

6342,3
1825,8
722,1

17,9
46,8
47,1

1368,7
1128,2
435,6

8024,5
2506,7
921,2

17,0
45,0
47,3

1521,2
1325,5
518,9

8844,5
2478,3
1008,0

17,2
53,5
51,5

415,7

1310,9

31,7

576,8

1885,2

30,6

724,5

7631,9

9,5

39,7

144,9

27,4

256,6

622,1

41,2

481,0

1326,6

36,3
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Бюджет розвитку місцевих бюджетів
Бюджет розвитку є фінансовим інструментом забезпечення програм та
проектів розвитку територій.
У складі спеціального фонду місцевих бюджетів області спостерігається
поступове зростання надходжень до бюджету розвитку коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту, отриманих відповідно до Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності та коштів від відчуження
майна, що перебуває в комунальній власності, включаючи кошти від продажу
земельних ділянок несільськогосподарського призначення та прав на них», а
саме: у 2016 році такі надходження склали - 42,2 млн. грн.; у 2017 –
58,6 млн. грн.; у 2018 – 58,1 млн. гривень.
Зведений бюджет області за видатками загального фонду за 2018 рік
виконаний у сумі 14181,8 млн. гривень, що складає 97,6 відсотків до
затверджених призначень на рік.
Із загального обсягу видатків місцевих бюджетів 36,2 відсотка спрямовані
на соціальний захист населення, 35,8 відсотка - на освіту, 15,7 відсотка - на
охорону здоров’я.
Із загального фонду місцевих бюджетів області на захищені статті видатків
використано 10998,4 млн. гривень, що становить 77,5 відсотка загального обсягу
видатків. Зокрема, 37,5 відсотка загальної суми видатків спрямовано на оплату
праці з нарахуваннями, 34,3 відсотка - на соціальні виплати, 2,9 відсотка – на
оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 1 відсоток – на медикаменти та
продукти харчування.
На реалізацію обласних галузевих програм у 2018 році із затверджених
368,8 млн. гривень видатків в обласному бюджеті фактично виконано
349,1 млн. гривень або 94,7 відсотка до запланованого обсягу.
Зокрема, в рамках щорічного обласного конкурсу проектів розвитку
територіальних громад з обласного бюджету на реалізацію проектів спрямовано
2,1 млн. гривень.
На реалізацію заходів Програми розвитку малого і середнього
підприємництва на 2018 – 2020 роки в повному обсязі освоєно передбачені
кошти у сумі 670 тис. гривень.
Висновки
В умовах децентралізації в області збільшилась кількість об’єднаних
територіальних громад. Так у 2015 році на прямих міжбюджетних відносинах з
державним бюджетом працювало п’ять об’єднаних територіальних громад,
проти 25-ти - у 2018 році та 32-ох у 2019 році.
Спостерігається суттєве нарощування обсягу власних доходів до місцевих
бюджетів з 2,8 млрд. грн. у 2016 році до 4,6 млрд. грн. у 2018 році. Основним
джерелом власних доходів залишався податок на доходи фізичних осіб.
Відбувається зростання обсягу надходжень до бюджету розвитку області з
42,2 млн. грн. у 2016 році до 58,1 млн. гривень у 2018 році.
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Поряд з цим, зберігається тенденція до зростання обсягу офіційних
державних трансфертів на видатки місцевих бюджетів, основна частина яких
спрямовується на соціальний захист через збільшення прожиткового мінімуму
доходів громадян та тарифів на енергоносії.
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VII. Доходи і витрати населення
Доходи населення області у 2018 році збільшились на 17,8 відсотка
порівняно з 2017 роком і становили 72819 млн. гривень.
Наявний дохід склав 55318 млн. гривень, що на 18,1 відс. більше ніж у
2017 році, у розрахунку на одну особу – 47729,1 гривень (ріст на 18,4 відсотка).
Реальний наявний дохід зріс на 6,2 відсотка.
Структура доходів населення області за останні три роки є незмінною:
основними статтями доходів є заробітна плата та соціальна допомога.
Структура доходів населення Рівненської області
Стаття доходу
Доходи
заробітна плата
прибуток та змішаний дохід
доходи від власності
соціальна допомога та інші
одержані поточні трансферти

2016 рік
млн.
відгривень
сотків
47356
100
17841
37,7
11027
23,3
1133
2,4
17355

36,6

2017 рік
млн.
відгривень сотків
61831
100
24247
39,2
13951
22,6
1203
1,9
22430

36,3

2018 рік
млн.
відгривень
сотків
72819
100
30382
41,7
16107
22,1
1296
1,8
25034

34,4

Структура доходів населення у 2018 році
відсоток загальної суми
Рівненська область

Україна
заробітна плата

прибуток та
змішаний дохід

34.4

41.7

32.4
47.4

доходи від
власності

1.8
22.1

соціальна
допомога та інші
одержані поточні
трансферти

2.6
17.6

Упродовж останніх років спостерігається ріст середньомісячної заробітної
плати найманих працівників. Так за 2016 - 2018 роки вона зросла на
71,2 відсотка.
Середньомісячна заробітна плата працівників області за 2018 рік
становила 7469 гривень і зросла порівняно з відповідним періодом 2017 року на
24,2 відсотка (по Україні ріст на 24,8 відс. ) та у 2 рази перевищила рівень
мінімальної заробітної плати (3723 гривень).
Індекс реальної заробітної плати склав 111,6 відсотка.
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Динаміка росту середньомісячної заробітної плати
млн. гривень

+71,2%
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,

Важливим показником для об’єктивної оцінки доходів населення є реальна
заробітна плата, тобто номінальна заробітна плата з урахуванням індексу
споживчих цін.
Темпи зростання індексу споживчих цін,
номінальної та реальної заробітної плати

Темп зростання номінальної заробітної плати, %
Індекс реальної заробітної плати, %
Індекс споживчих цін, %

2016
122,1
107,1
112,3

Роки
2017
137,8
119,4
115,0

2018
124,2
111,6
109,3

Протягом 2016 – 2018 років темпи зростання рівня споживчих цін в
області були нижчими від темпів зростання доходів населення.
При цьому, спостерігалася стримана динаміка інфляційних процесів.
Споживча інфляція, вперше після 2013 року, уповільнилася і становила у 2018
році 9,3 відсотка проти 15 відсотків у 2017 році та 12,3 відсотка у
2016 році (по Україні індекс споживчих цін становив відповідно 9,8, 13,7 та 12,4
відсотка).
У структурі доходів населення області вагомою частиною є пенсійне
забезпечення. Видатки на виплату пенсій та грошової допомоги у 2018 році
становили 7769,7 млн. гривень, що на 70 відсотків більше, ніж у 2017 році.
З метою своєчасного фінансування виплати пенсій забезпечувався
контроль за повнотою сплати обов’язкових платежів. До солідарної системи
пенсійного страхування у 2018 році надійшло 3791,2 млн. гривень, що на
28,7 відсотка більше ніж у 2017 році. Видаткова частина пенсійного бюджету
області у 2018 році забезпечувалась власними коштами на 48,8 відсотків, у
2017 році – на 44,4 відсотка, у 2016 році – на 33,9 відсотка, у 2015 році – на
58,5 відсотка, у 2014 році – на 55,4 відсотка.
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Аналіз надходження власних коштів та фактичних видатків
на виплату пенсій та грошової допомоги

В області забезпечено щорічне підвищення рівня пенсійного забезпечення
громадян, зокрема, станом на 01.01.2019 середній розмір пенсії в області
становив 2153,3 гривні, що на чотири відсоткових пункти більше, ніж на
01.01.2018.
Динаміка середнього розміру пенсії, гривень
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В області існує позитивна динаміка чисельності працюючих, що в свою
чергу впливає на розрахунки фонду оплати праці та відповідно на зобов’язання у
сплаті страхових коштів. Всього за останні 4 роки чисельність працюючих
зросла на 19,7 тис. осіб або на 8,1 відсотка (у тому числі за 2018 рік - на 9,8 тис.
осіб або на 3,9 відсотка).
Збільшення у 2018 році чисельності працюючих обумовлено реалізацією в
області комплексу заходів щодо легалізації заробітної плати.
Динаміка чисельності працюючих та пенсіонерів (осіб)
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Навантаження кількості пенсіонерів на 100 працюючих у 2018 році
становило 114 пенсіонерів, у 2017 році – 119, у 2016 році – 123 та у 2015 році –
127 пенсіонерів.
Структура витрат населення області у 2018 році, відсоток загальної суми
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Інші витрати

У 2018 році населення області витратило 87 відсотка доходів
(72,8 млрд. гривень) на придбання товарів та послуг, що на 17,8 більше ніж у
2017 році.
Висновки
Протягом останніх років в області зберігається позитивна тенденція до
зростання доходів населення, які з 2016 по 2018 роки збільшились на
53,8 відсотка.
Найбільшу частку у загальній структурі грошових доходів
домогосподарств області становила заробітна плата, яка є основним
структурним компонентом доходів домогосподарств і визначальним фактором їх
матеріального добробуту.
Середньомісячна заробітна плата працівників області за 2018 рік у 2 рази
перевищила рівень мінімальної заробітної плати.
Забезпечується своєчасна і в повному обсязі виплата пенсій та їх
перерахування.
Спостерігалася стримана динаміка інфляційних процесів.
Протягом 2016 – 2018 років темпи зростання рівня споживчих цін в
області були нижчими від темпів зростання доходів населення.
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VІІІ. Екологічна ситуація в області та
безпека життєдіяльності населення
Охорона довкілля
Стан довкілля Рівненської області
На сьогодні Рівненщина відноситься до територій з помірним рівнем
забруднення довкілля, але з помітно вираженою тенденцією до зростання
техногенного навантаження на нього.
Промислову спеціалізацію області визначають: електроенергетика, хімічна
та деревообробна промисловість; виробництво будівельних матеріалів,
виробництво скловиробів, машинобудування і металообробка, текстильна,
харчова та видобувна промисловості.
Всі складові довкілля (атмосферне повітря, водні та земельні ресурси)
зазнають антропогенного навантаження, що супроводжується збільшенням
обсягів викидів в атмосферу та скидів у поверхневі водні об’єкти зворотних вод
підприємств, накопиченням відходів усіх класів небезпеки.
При цьому, просторовий розподіл техногенного навантаження на складові
навколишнього природного середовища Рівненщини нерівномірний, що
викликане концентрацією промислового потенціалу переважно в центральній
частині області.
Якість повітря
Найбільшими підприємствами – забруднювачами атмосферного повітря,
якими щороку викидається у атмосферне повітря понад 66 відсотків усіх викидів
забруднювальних речовин від стаціонарних джерел, у області є:
ПАТ «Рівнеазот», філія «Волинь-цемент» ПАТ «Дікергофф цемент Україна»,
ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря», філія «Управління магістральних газопроводів
«Львівтрансгаз», ТзОВ «Агроконцерн», ТзОВ «Укрмолпродукт», ТзОВ «ОДЕКУкраїна», ТзОВ «Свиспан Лімітед».
За оцінкою ступеня забрудненості атмосферного повітря в м. Рівне
високих рівнів забруднення не спостерігалось, але загальний рівень
забруднення оцінюється як підвищений. Індекс забруднення атмосфери (ІЗА)
дещо зменшився в порівнянні з минулим роком та становив 5,9 у 2018 році (у
2017 році - 7,7).
Середньорічні концентрації забруднювальних речовин не перевищували
граничнодопустимих концентрацій (ГДК), за винятком формальдегіду та
фтористого водню, середньорічні концентрації яких перевищували ГДК у 2018
році відповідно у 1,7 та 1,6 раза.
В окремих випадках, при несприятливих погодних умовах, максимальні
концентрації забруднювальних речовин у атмосферному повітрі перевищували
максимально-разові ГДК за пилом, оксидом вуглецю, діоксидом азоту,
сірководнем, фенолом, фтористим і хлористим воднем.
Кислотність атмосферних опадів була в межах 6,18 - 7,8 одиниць рН у
2018 році, що відповідає встановленим нормативам (норма в межах
4,5 - 8,3 одиниць рН).
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Водні ресурси
У 2017 році водокористувачами області забрано з природних водних
об’єктів 126,3 млн. куб. метрів прісної води, у тому числі 88,0 млн. куб. метрів з
поверхневих джерел, 38,3 млн. куб. метрів з підземних водоносних горизонтів.
У 2017 році у поверхневі водні об’єкти області суб’єктами
господарювання скинуто 57,2 млн. куб. метрів зворотних вод.
Погіршенню якості поверхневих вод сприяють скиди недостатньо
очищених стічних вод комунальних підприємств, які є найбільшими
забруднювачами поверхневих водних об’єктів. Найбільшого антропогенного
впливу зазнають:
- річка Стир, в яку здійснюється скиди стічних вод з очисних споруд
КП дитячого санаторію «Хрінники», промислово-зливові води ВП «Рівненська
АЕС», стічні води з комунальних очисних споруд м. Вараш та смт Зарічне;
- річка Іква (скиди стічних вод з комунальних очисних споруд м. Дубно та
смт Млинів);
- річка Бережанка (скиди стічних вод з комунальних очисних споруд смт
Володимирець);
- річка Горинь (скиди стічних вод з комунальних очисних споруд
м. Острог, смт Оржів, смт Гоща, м. Дубровиця та підприємств ТзОВ «ОДЕКУкраїна», Городищенської виправної колонії, ПАТ «Рівнеазот»);
- річка Замчисько (скиди стічних вод з комунальних очисних споруд
м. Костопіль, ЗАТ «Костопільський завод скловиробів», ТОВ «Хмизи-сервіс» та
ТзОВ «Свиспан Лімітед»);
- річка Устя (скиди стічних вод з комунальних очисних споруд
смт Квасилів, с. Зоря, м. Рівне та зливові води м. Рівне);
- річка Случ (скиди стічних вод м. Березне, м. Сарни, ТОВ «Завод
металевих виробів», ТОВ «Папірінвест»).
Поводження з відходами
Забруднення навколишнього природного середовища відходами
виробництва і споживання набуває для області все більшої гостроти.
Нараховується понад 1000 підприємств, установ і організацій, виробнича
діяльність яких пов’язана з утворенням промислових та побутових відходів.
Відповідно до державного статистичного спостереження №1 - відходи
«Поводження з відходами» обсяг накопичення промислових відходів
I - IV класів небезпеки станом на 01.01.2018 становив 24,7 млн. тонн (у тому
числі ІІ - IІІ класів небезпеки – 16,1 тис. тонн).
Підприємства - основні утворювачі відходів – ПАТ «Рівнеазот»,
ВП «Рівненська
АЕС»,
ТзОВ
«Високовольтний
союз
РЗВА»,
ПАТ «Єврошпон-Смига», ТзОВ «Завод металевих виробів», ТзОВ «Вирівський
кар’єр», ТзОВ «ОДЕК –Україна».
Серед основних екологічних проблем, пов’язаних з утворенням та
розміщенням небезпечних відходів є накопичення на ПАТ «Рівнеазот»:
15,4 млн. тонн фосфогіпс-дигідрату на площі 58,2 гектарів (відходи
виробництва фосфорної кислоти);
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2,1 тис. тонн моноетаноламіну на площі 2,1 гектарів (утворюється при
виробництві аміаку);
1,4 млн. тонн шламу станції нейтралізації цеху фосфорної кислоти на
площі 45,3 гектарів.
На території 11 районів накопичено залишки непридатних хімічних
засобів захисту рослин (пестицидів та агрохімікатів) в кількості 46,8 тонн.
Основним способом видалення твердих побутових відходів – є їх
захоронення на полігонах і сміттєзвалищах.
За останні роки в населених пунктах області накопичується понад 1 млн.
куб. метрів твердих побутових відходів.
Показники утворення твердих побутових відходів
№

Показник

1

Обсяги утворення твердих побутових
відходів, тис. куб. метрів
Переробка,
сортування
твердих
побутових відходів, тис. куб. метрів
Наявність переробки/ сортування, у
відсотках до накопичення
Загальна кількість полігонів/звалищ
твердих
побутових
відходів,
паспортизованих та внесених до
реєстру місць видалення відходів,
одиниць
у тому числі:
діючі полігони/звалища, одиниць
закриті полігони/звалища, одиниць
Захоронено
відходів
на
полігонах/звалищах твердих побутових
відходів від початку їх експлуатації,
тис. куб. метрів

2
3
4

5

2014
рік

2015
рік

2016
рік

2017
рік

2018
рік

959,6

979,5

1021,2

1061,5

1130,5

82,4

226,2

178,8

97,3

22,9

8,6

23,1

17,5

9,2

2,0

311

327

333

336

346

309
2

324
3

326
7

329
7

339
7

877,2

753,3

842,3

964,2

1107,6

Загалом на полігонах та звалищах твердих побутових відходів, від початку
їх експлуатації, захоронено 33 млн. куб. метрів побутових відходів.
У населених пунктах області низькими темпами запроваджується
роздільне збирання твердих побутових відходів (із 1026 населених пунктів
впроваджено у 56).
На території Шпанівської сільської ради Рівненського району побудовано
завод з переробки твердих побутових відходів ТзОВ «УКРЕКО-ІНДАСТРІ».
Технологією передбачено сортування, переробка сміття на вторинну сировину,
компост та альтернативне паливо з подальшим використанням його в якості
носія енергії на «Волинь-Цемент» філія ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна».
На території Рівненського міського сміттєзвалищного полігону відбулося
відкриття першої в області біогазової станції (системи збору та утилізації газу,
який накопичується під товщиною побутових відходів на полігоні). Пробурено
30 свердловин, з яких газ на поверхню підніматиметься насосами.
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Це дозволить значно зменшити ризик загоряння полігону і одночасно
виробляти електроенергію.
Основні підприємства, що здійснюють утилізацію відходів (використання
відходів як вторинної сировини):
Здолбунівський завод пластмасових виробів «Іскра» - спеціалізується на
безвідходному технологічному процесі. Відходи використовуються у
виробництві як вторинна сировина для виготовлення пластмасових труб. У 2017
році було перероблено 31 тонну таких відходів;
Костопільська філія ДП «Укрветсанзавод» спеціалізується на виробництві
кісткового борошна для потреб сільського господарства, сировиною для якого є
відходи обвалування туш та кістки. За 2017 рік перероблено 3820 тонн
зазначених відходів;
ТОВ «Папірінвест» займається переробкою вторинної (паперової)
сировини та випуском з неї паперової продукції. У 2017 році підприємством
перероблено 2538,8 тонн макулатури;
на ПП «Торгово-промислове підприємство «Політор» працює цех з
утилізації, переробки та виробництва поліетиленових виробів, у 2017 році
перероблено 45 тонн технологічного браку пластмасових виробів;
ТзОВ «Еко-Хелп» здійснює збір відпрацьованих люмінесцентних ламп та
термометрів, що містять ртуть. За 2018 рік зібрано та передано на спеціалізовані
підприємства 36,2 тис. штук відпрацьованих люмінесцентних ламп та
526 термометрів. Вказані відходи передані до ТзОВ «КИЙГРАНД» (м. Київ) для
подальшого поводження з ними.
Висновки
Недостатній рівень фінансування стримує ефективне використання
побутових відходів як енергоресурсу, впровадження роздільного збирання
твердих побутових відходів, комплексну переробку та утилізацію їх
ресурсоцінних компонентів, впровадження новітніх технологій в сфері
поводження з відходами.
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Природно-заповідний фонд
Для забезпечення екологічного збалансованого розвитку, збереження
популяцій видів рослин і тварин області створена мережа природно-заповідного
фонду, до якої станом на 01.01.2019 віднесено 314 територій та об’єктів
загальною площею 181,5 тис. гектарів, що складає 9,1 відсотка площі області (у
тому числі 27 об’єктів загальнодержавного значення площею 64,9 тис. гектарів
та 287 об’єктів місцевого значення площею 116,6 тис. гектарів).
Основними об’єктами природно-заповідного фонду в області є:
Рівненський природний заповідник, загальною площею 42,3 тис. гектарів.
Територія Рівненського природного заповідника є природним ядром Поліського
екологічного коридору національної екологічної мережі України. Заповідник є
найбільшим в Україні і складається з чотирьох масивів, розташованих на
території Володимирецького, Дубровицького, Рокитнівського, Сарненського
районів. У складі заповідника є чотири водно-болотні угіддя, які віднесені до
переліку водно-болотних угідь міжнародного значення згідно Рамсарської
конвенції.
Національний природний парк «Дермансько-Острозький» площею
5,4 тис. гектарів, що знаходиться на території Острозького, Здолбунівського
районів. Він займає вузьку частину Малого Полісся, яке знаходиться між
Мізоцьким кряжем та Кременецькою височиною.
Три регіональні ландшафтні парки:
«Прип’ять-Стохід» площею 21,6 тис. гектарів у Зарічненськомуй районі;
«Надслучанський» площею 17,2 тис. гектарів у Березнівському районі;
«Дермансько-Мостівський» площею 19,8 тис. гектарів у Здолбунівському
районі.
Рівненський зоопарк, площею 11,6 гектарів у м. Рівне.
Державний дендрологічний парк Березнівського лісового коледжу,
площею 29,5 гектарів у м. Березне, в якому ростуть характерні для нашої зони
рослини та екзотичні представники Далекого Сходу, Сибіру, Криму, Кавказу,
Середньої Азії, Америки, Японії і Китаю.
На півночі області на території ботанічної пам’ятки природи «Юзефінська
дача» в Рокитнівському районі збережено Юзефінський дуб (дуб князя Ігоря) найстаріший в Україні - вік якого перевищує 1350 років.
У 2018 році з метою належної охорони об’єктів природно-заповідного
фонду області виконано роботи з розробки проектів землеустрою щодо
організації і встановлення меж двох заказників місцевого значення у
Острозькому районі на загальну суму 190 тис. гривень.
На території міста Дубно створено три ботанічні пам’ятки природи
місцевого значення «Дуб графині Шувалової», «Дуб Діонісія Міклера», «Дуб
пана Василя» (рішення облради від 07.12.2018 №1227) та парк-пам’ятку садовопаркового мистецтва «Горбаківський» площею 3,6 гектарів у Гощанському
районі (рішення облради від 07.12.2018 №1228).
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Здійснювались
заходи
щодо створення національного
природного парку «Соколині
гори» у Березнівському районі.
На стадії підписання Указ
Президента України щодо
створення
національного
природного
парку
«Нобельський»
площею
25,3
тис.
гектарів
у
Зарічненському районі.

Висновки
Рівненщина відноситься до регіонів України із задовільною екологічною
ситуацією. Разом з тим, для господарського комплексу області притаманна
висока частка енергоємних виробництв, упровадження яких у багатьох випадках
здійснювалося без урахування природоохоронних технологій.
Забруднення
навколишнього
природного
середовища
області
характеризується територіальною диференціацією. Найбільш забрудненою є
центральна частина області, де розміщені потужні промислові підприємства.
Локальними екологічними проблемами в області, що не мають значного
просторового поширення, є: відвали фосфогіпсів ВАТ «Рівнеазот», територія
відвалу відходів виробництва ТОВ «Волинь-шифер», сміттєзвалище КАТП1728, зона впливу Горбаківського водозабору на підземні води в Гощанському
районі, місця зберігання залишків непридатних до використання пестицидів у
11 районах області.
Негативний вплив на природне середовище має житлово-комунальне
господарство. Основними чинниками цього впливу є неефективна робота
очисних споруд та низький ступінь видалення відходів. Внаслідок тривалої
експлуатації систем водопостачання і каналізації стан більшості водопровідноканалізаційних мереж та споруд є незадовільним.
Застарілі технології виробництва та обладнання, висока енергоємність та
матеріалоємність економіки області спричиняють утворення значної кількості
техногенних відходів. Для регіону, як і в цілому для України, притаманний
низький рівень утилізації відходів, що спричиняє значні обсяги їх видалення та
розміщення в різних поверхневих сховищах, на полігонах.
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Природно-техногенна і екологічна безпека
Ризик виникнення надзвичайних ситуацій у Рівненській області високий,
що обумовлено географічними особливостями території, концентрацією
екологічно небезпечних виробництв, високою щільністю населення поблизу них
і старінням основних виробничих фондів.
У 2019 році на території області зареєстровано 457 потенційно
небезпечних об’єктів, з яких 40 потребують внесення до Державного реєстру
потенційно небезпечних об’єктів. Для дев’яти хімічно небезпечних об’єктів та
семи адміністративно-територіальних одиниць області визначено ступінь їх
хімічної небезпеки.
На території хімічно небезпечних об’єктів (у тому числі шести об’єктів
підвищеної небезпеки), у ємностях (ресиверах) різних об’ємів зберігаються
близько 3,0 тис. тонн небезпечних хімічних речовин, серед яких аміак, хлор та
формальдегід. Сім хімічно небезпечних об’єктів мають локальні системи
автоматизованих систем спостереження за перевищенням концентрації
небезпечних хімічних речовин у повітрі виробничих приміщень.
Територією області проходять дві гілки магістральних нафтопроводів
«Дружба» загальною протяжністю 124,5 кілометра, продуктопровід довжиною
177 кілометрів, газопровідна мережа високого тиску довжиною 333 кілометри.
Кольорова насиченість відповідає
кількості потенційно
небезпечних об’єктів:

Зарічненський

- до 10
Дубровицький

- від 11 до 20

Володимирецький

- від 21 до 40

Рокитнівський

- від 41 до 70
- 70 і більше

м. Вараш

Сарненський

Костопільський

Березнівський

Рівненський
Млинівський
Демидівський

м. Дубно
Дубенський

м. Рівне

Корецький
Гощанський

Здолбунівський

Острозький
м. Острог

Радивилівський

Рівненщина залишається однією з найбільш постраждалих від наслідків
Чорнобильської катастрофи. Радіацією уражено понад 11 тис. кв. кілометрів
території, або 56 відсотків загальної площі області. Радіаційно забруднені
сільськогосподарські угіддя займають 290 тис. гектарів (31 відсоток загальної
площі), лісові масиви - 654 тис. гектарів (82 відсотки площі лісів області).
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Території шести північних районів зазнали забруднення внаслідок аварії
на ЧАЕС. Згідно з експертними висновками про радіологічний стан населених
пунктів
183
населені
пункти
Березнівського,
Володимирецького,
Дубровицького, Зарічненського, Рокитнівського та Сарненського районів
області залишаються у зонах радіоактивного забруднення.
Значні частини території області знаходяться у межах 30-ти кілометрових
зон спостереження Рівненської та Хмельницької АЕС.
Рівненська АЕС - є найпотужнішим суб’єктом діяльності у сфері
використання ядерної енергії на території області. Нині РАЕС експлуатує 4
енергоблоки загальною електричною потужністю 2835 МВт. Так, у разі аварії на
Рівненській АЕС з викидом радіоактивних речовин забруднення можуть зазнати
63 населені пункти області із загальною чисельністю населення 100,8 тис. осіб.
Понад 20 відсотків південно-східної частини області відноситься до
30 кілометрової зони Хмельницької АЕС. У разі виникнення радіаційної аварії
на Хмельницькій АЕС радіоактивного забруднення можуть зазнати
83 населені пункти області, в яких проживає 59,6 тис. осіб.
Найбільшу потенційну небезпеку для людини та навколишнього
природного середовища при провадженні діяльності у сфері використання
ядерної енергії несе використання радіоактивних матеріалів. В області понад
110 суб’єктів господарської діяльності використовують закриті (радіонуклідні)
джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ) та нерадіонуклідні ДІВ, що
генерують іонізуюче випромінювання. Станом на початок 2018 року 63 суб’єкти
господарської діяльності Рівненської області здійснювали діяльність з
використання ДІВ на підставі ліцензій Державної інспекції ядерного
регулювання України.
У 2018 році щоденні спостереження за потужністю експозиційної дози
гама-випромінювання проводились у 4-х пунктах контролю: м. Рівне
(радіологічна лабораторія), авіаційні метеорологічні станції цивільні (АМСЦ)
м. Рівне, м Сарни, м Дубно. Середнє значення потужності експозиційної дози
гамма-випромінювання в області становило 11,86 мкР/год, максимальне
значення – 17 мкР/год.
При цьому, максимальні значення потужності експозиційної дози гаммавипромінювання не перевищували рівень природного фону.
Найбільш небезпечним природним явищем на території області є
підтоплення населених пунктів і територій, у тому числі за рахунок високого
рівня ґрунтових вод.
Майже щороку негативної дії повеневих вод зазнають території
Березнівського,
Володимирецького,
Дубровицького,
Зарічненського,
Рокитнівського та Сарненського районів, частково – Костопільського та
Острозького районів. Від паводкових вод та підняття ґрунтових вод потерпають
території Здолбунівського, Демидівського, Млинівського, Радивилівського,
Рівненського районів та м. Рівне.
В зону можливого затоплення (підтоплення) потрапляють 164 населені
пункти області, з яких 46 – захищені гідротехнічними спорудами.
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Серед природних факторів небезпеки висока ймовірність виникнення
лісових та торф’яних пожеж. Основним чинником небезпеки таких пожеж є
загроза населеним пунктам, які розташовані серед лісових масивів (в області на
відстані 150 метрів та ближче від хвойних лісів, насаджень або торф’яників
розташовані 176 населених пунктів).
Забезпечення пожежної безпеки у сільській місцевості ускладнюється
значною віддаленістю підрозділів державної пожежної охорони, які в основному
дислокуються у районних центрах. Внаслідок цього, час прибуття пожежного
автомобіля на виклик до віддалених сіл коливається від 30 до 50 хвилин, що
перевищує нормативний час прибуття підрозділів пожежної охорони та
призводить до значного ускладнення ліквідації надзвичайних ситуацій,
зростання рівня шкоди й матеріальних збитків, підвищується загроза життю і
здоров’ю людей.
Основу сил територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту Рівненської області складають:
- аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного
управління ДСНС України в Рівненській області;
- 30 пожежно-рятувальних підрозділів (частин) Головного управління
ДСНС України в Рівненській області (з них – 21 пожежно-рятувальна частина та
9 пожежно-рятувальних постів);
- аварійно-рятувальний загін ПАТ «Рівнеазот»;
- Рівненська обласна комунальна аварійно-рятувальна служба на водних
об’єктах та воєнізований газорятувальний загін ПАТ «Рівнеазот»;
- спеціалізовані служби цивільного захисту області, районів, міст та
суб’єктів господарювання;
- об’єктові і територіальні формування цивільного захисту (сили і засоби
цивільного захисту суб’єктів господарювання), які не увійшли до складу
спеціалізованих служб цивільного захисту області.
Висновки:
Віддаленість населених пунктів від місць розташування місцевих
пожежно-рятувальних підрозділів та підрозділів державної пожежної охорони
потребує створення на територіях віддалених населених пунктів підрозділів
місцевої (добровільної) пожежної охорони та Центрів безпеки громадян.
В області недостатнє забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів
пожежно-технічним озброєнням та спеціальним одягом, значна кількість
пожежних автомобілів потребує ремонту, що суттєво ускладнює умови гасіння
пожеж.
Підрозділи місцевої пожежної охорони потребують належного
фінансування, зокрема, включення відповідних заходів до цільових галузевих
програм, залучення коштів міжнародної технічної допомоги, спонсорів, інших
коштів, не заборонених чинним законодавством.

