
Аналітична записка 

про основні результати виконання Плану заходів на 2019-2020 роки  

з реалізації Стратегії розвитку Луганської області  

до 2020 року за 9 місяців 2020 року 

 

 

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації від 28.10.2016 № 624 затверджено 

актуалізовану Стратегію розвитку Луганської області до 2020 року (далі – 

Стратегія).  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 

«Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і 

планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», 

розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 15.01.2018 № 30 затверджено План 

заходів на 2019-2020 з реалізації Стратегії (далі – План заходів). 

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 15.10.2020 № 691 План заходів викладено 

у новій редакції. 

За підсумками 9 місяців 2020 року проведено моніторинг реалізації 

проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів. 

У звітному періоді передбачено реалізацію 31 технічного завдання на 

проєкти регіонального розвитку за 4 стратегічними цілями на загальну суму 

запланованого обсягу фінансування 1,603 млрд грн, з яких: 3 – виконано; 16 – 

знаходяться у стадії виконання; 12 – не виконуються, здійснюється пошук 

коштів та інвестиційних донорів. 

Станом на 01.10.2020 сума вибраних коштів у звітному періоді за 

проєктами склала 572,5 млн грн, що становить 35,7 % від запланованого обсягу 

їх фінансування.  

Недостатній рівень реалізації завдань, визначених Планом заходів, 

обумовлений в переважній більшості випадків відсутністю джерел 

фінансування. 

 

На реалізацію стратегічної цілі № 1 «Відновлення критичної 

інфраструктури та послуг» в звітному періоді спрямовано 16 технічних 

завдань, з яких: 3 – виконано, 9 – знаходяться у стадії виконання, 4 – не 

виконуються через відсутність фінансування на звітну дату. 

На реалізацію цих технічних завдань сума запланованого обсягу 

фінансування складає 1,232 млрд грн, що становить 76,8 % від загального 

запланованого на 2020 рік обсягу фінансування за Планом заходів. Станом на 

01.10.2020 сума вибраних коштів у звітному періоді склала 512,03 млн грн, або 

41,6 % від запланованого на звітний період обсягу по цілі № 1. 

В стадії виконання заходи технічного завдання «Реконструкція та 

модернізація теплових мереж, котелень, будівництво модульних котелень» 
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(запланована сума витрат за технічним завданням на 2020 рік –  

41201,42 тис. грн, фактична сума – 67,6 тис. грн, рівень виконання – 0,16 %), 

видатки у звітному періоді не здійснювались через відсутність фінансування. 

На сьогодні триває пошук інвесторів, зацікавлених в будівництві блочно-

модульних котелень для установ, організацій та закладів бюджетної сфери, та 

подальшому наданні послуги з теплопостачання бюджетним установам. В 

основному це стосується міст Рубіжне, Кремінна, Золоте і Гірське, в яких 

триває виконання програм децентралізації систем теплопостачання.  

КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» за власні кошти замінено 98 м. п. 

внутрішньоквартальних теплових мереж Ду 80-100 мм на суму 67,6 тис. грн. 

Введено в експуатацію ПС 500 кВ Кремінська із заходами ПЛ 500 кВ 

Донбаська – Донська та ПЛ 200 кВ Кремінська – Ювілейна. Запланована сума 

за технічним завданням на 2020 рік – 52344,76 тис. грн, фактична сума витрат – 

15175,67 тис. грн. 

Виконуються заходи технічного завдання «Відновлення систем 

централізованого водопостачання та водовідведення Луганської області» 

(запланована сума на 2020 рік – 93006,52 тис. грн, фактична сума витрат – 

15048,8 тис. грн, рівень виконання – 16,2 %). В рамках завдання передбачається 

виконання 15 заходів з реконструкції об’єктів та мереж водопостачання та 

водовідведення. З них за рахунок обласного бюджету розроблено проєктно-

кошторисну документацію по 4 заходам та тривають будівельно-монтажні 

роботи по 2 заходах. 

Через відсутність фінансування не виконувалися протягом звітного 

періоду заходи технічного завдання «Будівництво залізничної лінії, яка з’єднає 

колію Лантратівка - Кіндрашівська-Нова із залізничною мережею України» 

(вартість заходів на 2020 рік – не визначена). Не визначено джерела 

фінансування. З метою залучення міжнародних донорських організацій 

19.03.2020 проведено робочу зустріч з представниками DAI GLOBAL LLC 

(проєкт USAID "Економічна підтримка Східної України") та досягнуто 

домовленостей щодо їх допомоги у підготовці ТЕО за умови створення 

міжвідомчої робочої групи з числа представників ВРУ, РНБОУ, ЦОВВ, ОДА, 

АТ "Укрзалізниця". Наказом Мінреінтеграції від 02.09.2020 № 93 створено 

робочу групу з підготовки та реалізації проєкту «Будівництво залізничної лінії, 

яка з’єднає ділянку Лантратівка – Кіндрашівська-Нова із залізничною мережею 

України» (далі – Робоча група), 29.09.2020 проведено перше засідання. 

Спільно з міжнародними інвесторами опрацьовується питання 

розроблення техніко-економічного обґрунтування будівництва залізничної 

гілки. З метою прискорення реалізації проєкту до процесу залучення інвестицій 

запропоновано долучитися UNOPS. Розроблено та погоджено з представниками 

USAID «Економічна підтримка Східної України» і направлено на погодження 

АТ «Укрзалізниця» проєкт Технічного завдання на розробку техніко-

економічного обґрунтування будівництва залізничної лінії, яка з’єднає ділянку 

Лантратівка – Кіндрашівська-Нова із залізничною мережею України; ділянки 

Сватове – Старобільськ, Рубіжне – Старобільськ, Рубіжне – Новий Айдар. 
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Після узгодження проєкту Робочою групою його буде передано міжнародним 

партнерам для розроблення ТЕО. 

Важливим напрямом у реалізації стратегічної цілі є виконання заходів 

технічного завдання «Відновлення дорожньо-транспортної інфраструктури 

області». На виконання відповідних заходів на 2020 рік заплановано  

696,9 млн грн, фактична сума видатків склала 403,5 млн грн, рівень виконання – 

57,9 %. Державне агентство автомобільних доріг України листом від 31.07.2020 

№ 4689/1/5.1-6-1029/08-20 затвердило перелік об’єктів будівництва, 

реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах за бюджетною програмою 3131090 «Субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальною 

власності у населених пунктах» у 2020 році. За 9 місяців 2020 року 

профінансовано: капітальний ремонт автомобільних доріг – 20,8 млн грн 

(відновлено 1,8 км покриття по вул. Південна у м. Старобільськ), поточний 

середній ремонт автомобільних доріг – 285,7 млн грн (проведено відповідний 

ремонт дільниць протяжністю 57,2 км), експлуатаційне утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення –  

97,0 млн грн (проведено ямковий та поточний дрібний ремонт шляхів площею  

124,7 тис. кв. м). Виконання заходів триває. 

Не виконувалися у звітному періоді заходи технічних завдань з охорони 

здоров’я: 

- «Відновлення системи надання медичної допомоги ІІІ рівня населення 

Луганської області, будівництво Луганської обласної клінічної лікарні 

потужністю 360 ліжок» (вартість на 2020 рік – 80000,0 тис. грн, фактичні 

витрати не проводилися через відсутність фінансування). В попередніх 

періодах проведено роботу по відведенню земельної ділянки під будівництво 

Луганської обласної клінічної лікарні. Прийнято розпорядження голови ЛОДА 

від 13.03.2017 № 143 «Про заходи щодо організації робіт з проектування та 

будівництва Луганської обласної клінічної лікарні за адресою: м. Сєвєроднецьк, 

вул. Сметаніна» У вересні 2020 року у Відні (Австрія) з компанією «Vamed 

Engineering GmbH» було досягнуто домовленість про інвестування  

160 млн євро у будівництво обласної лікарні на Луганщині. З метою реалізації 

проєкту створено робочу групу при Міністерстві з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України. 

- «Будівництво Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру 

у м. Рубіжному» (вартість на 2020 рік – 90000,0 тис. грн). Згідно з рішенням 

Рубіжанської міської ради від 26.07.2017 № 31/8 «Про передачу земельної 

ділянки Луганському обласному клінічному онкологічному диспансеру» під 

будівництво зазначеного лікувального профілактичного закладу було виділено 

земельну ділянку площею 5,0 га із земель комунальної власності у м. Рубіжне 

та зареєстровано право користування земельною ділянкою. На запит 

облдержадміністрації отримано пропозицію від австрійської компанії Vamed 
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Engineering GmbH, яка провела попередні розрахунки вартості будівництва 

онкоцентру на 210 ліжок з поліклінікою «під ключ». Орієнтовна вартість 

об’єкту складає 85,0 млн євро, в тому числі 52,0 млн євро – будівництво та 

інженерні споруди, 33,0 млн євро – медичне та немедичне обладнання, меблі та 

приладдя. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04.09.2017 № 625 

створено робочу групу з питань будівництва ЛОКОД у м. Рубіжному. На її 

засіданнях розглядались питання по визначенню джерел фінансування та різні 

технічні варіанти будівництва. Представники компанії «Vamed Engineering 

GmbH», з якою на найвищому рівні досягнуто домовленість про будівництво 

обласної клінічної лікарні, 04.11.2020  прибули на Луганщину, щоб на місці 

скоригувати технічні завдання та узгодити план спільних дій у цьому напрямі. 

В процесі обговорення постало питання створення онкологічного відділення у 

складі обласної клінічної лікарні із можливістю проведення променевої та 

хіміотерапії, прийняття рішення по якому інвесторами можливе після надання 

конкретних пропозицій та розрахунків. 

- «Забезпечення автомобілями швидкої медичної допомоги Луганського 

обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», 

виконання якого було заплановано на 2019 рік та у зв’язку з його неповним 

виконанням реалізація очікується у 2020 році (вартість на 2019 рік –  

73295,83 тис. грн, фактична сума витрат – 22523,9 тис. грн, рівень виконання – 

30,7 %). У 2019 році за рахунок коштів обласного бюджету придбано  

3 автомобіля швидкої допомоги на суму 8846,9 тис. грн та в якості гуманітарної 

допомоги отримано 7 спеціалізованих автомобілів швидкої медичної допомоги 

загальною балансовою вартістю 13677,0 тис. грн. За 9 місяців 2020 року 

закупівля не здійснювалась. Наразі КНП ЛОР «Луганський регіональний центр 

екстренної медичної допомоги та медицини катастроф» готує пакет документів 

для закупівлі в 4 кварталі 2020 року 6 спеціалізованих автомобілів швидкої 

медичної допомоги за рахунок коштів Національної служби здоров’я України. 

Виконано заходи технічного завдання «Закупівля обладнання для 

облаштування лабораторії Луганського обласного протитуберкульозного 

диспансеру» (вартість проєкту на 2020 рік – 15000 тис. грн). В 2020 році 

видатки не проводились. В 2019 році придбано 9 одиниць обладнання:  

1 аквадистилятор, 2 стола-мийки на 2 раковини, 6 штук опромінювачів 

бактерицидних пересувних 3-лампових. У зв’язку з проведенням автономізації 

медичних закладів (об’єднання п’яти закладів в один), проведено 

укомплектування лабораторії обладнанням оптимізованих установ. 

За технічним завданням «Покращення доступу до медичного 

обслуговування населення області» реалізуються проєкти за рахунок коштів 

ДФРР на умовах співфінансування з місцевих бюджетів (вартість на 2020 рік – 

53000 тис. грн, фактична сума витрат – 30117,65 тис. грн, рівень виконання – 

56,8 %). Тривають капітальні ремонти 3 медичних закладів, виконання яких 

передбачено у 2020 році: будівлі за адресою: м. Рубіжне, вул. Будівельників, 

32-А (сума видатків – 14424,1 тис. грн), Сватівської психіатричної лікарні (сума 

видатків – 2715,55 тис. грн), капітальний ремонт відділень медичного закладу 
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за адресою м. Лисичанськ, кв. 40 років Перемоги, 12а (сума видатків –  

12978,0 тис. грн). 

В стадії виконання заходи технічного завдання «Впровадження та 

розвиток соціально-психологічних послуг на базі комунальної установи 

«Луганський обласний центр соціально-психологічної допомоги» (запланована 

вартість заходів на 2020 рік – 602,4 тис. грн, фактична вартість – 525,7 тис. грн, 

рівень виконання – 87,3 %). З 4-го кварталу 2018 року установа розташована та 

працює в денному форматі за адресою: просп. Гвардійський, буд. 30,  

м. Сєвєродонецьк. Продовжується робота щодо пошуку приміщення для 

відновлення повноцінної діяльності установи із цілодобовим перебуванням 

клієнтів у місті Сєвєродонецьк. Також ведеться робота із міжнародними 

партнерськими організаціями щодо подальшої підтримки у проведенні 

ремонтних робіт та устаткування обраного приміщення. 

Триває виконання заходів технічного завдання «Розвиток та 

впровадження інноваційних соціально-реабілітаційних послуг на базі 

комунальної установи «Луганський обласний центр соціальної реабілітації для 

дітей-інвалідів «Відродження» (Луганська область, м. Кремінна, вул. 

Підвільшанська, 73)» (вартість заходів на 2020 рік – 2446,6 тис. грн). Фактичні 

видатки за 9 місяців 2020 року відсутні. У 2017 році в м. Кремінна відновлено 

роботу Центру в орендованих приміщеннях, що не дозволяє надавати 

реабілітаційні послуги всім потребуючим. Продовжується робота щодо пошуку 

приміщення для відновлення повноцінної діяльності установи із цілодобовим 

перебуванням пацієнтів та їх батьків з віддалених територій області. У зв’язку з 

цим закупівля обладнання не здійснювалась. 

Виконується технічне завдання «Запровадження електронного 

документообігу в архівних установах області». Реалізація заходів вартістю 

2184,0 тис. грн передбачена у 2019 році та у зв’язку з неповним виконанням 

виконання очікується у 2020 році. Протягом звітного періоду видатки відсутні. 

Розпорядженням голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 10.10.2019 № 820 було виділено кошти для 

впровадження в Державному архіві Луганської області електронного 

документообігу, створення інформаційної системи автоматизації обліково-

довідкового апарату «Folium» для автоматизації процесів обліку, придбання 

комп’ютерної техніки, зберігання та доступу до електронних документів 

Національного архівного фонду в сумі 812,2 тис. грн. Фактична сума видатків 

на ці заходи у 2019 році склала 752,9 тис. грн. Проводиться робота щодо 

впровадження системи електронного документообігу "АСКОД" та наповнення 

інформаційної системи автоматизації обліково-довідкового апарату «Folium». 

За технічним завданням «Відновлення та розвиток регіональної медичної, 

освітньої та соціальної інфраструктури» (прогнозна вартість на 2020 рік – 

39000 тис. грн) за рахунок коштів ДФРР на умовах співфінансування протягом 

звітного періоду передбачено виконання 1 проєкту: реконструкція будівлі 

терапевтичного корпусу ЦМЛ м. Рубіжного вартістю 38709,6 тис. грн,  

фактична сума видатків – 18750,19 тис. грн, рівень виконання – 48,1 %, 

тривають подальші роботи. 
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Виконано заходи технічного завдання «Покращення доступу до якісної 

освіти для дітей з особливими потребами» (вартість заходів на 2020 рік – 

10000 тис. грн, фактичні витрати – 7866,0 тис. грн). Протягом звітного періоду 

придбано 4 спеціальних автобуси для підвезення дітей з особливими освітніми 

потребами Троїцької, Білокуракинської, Красноріченської селищних рад та 

Старобільскої районної ради. 

В стадії виконання проєкти технічного завдання «Створення спортивної 

інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом», що виконуються 

за рахунок коштів ДФРР на умовах співфінансування (вартість на 2020 рік – 

58000 тис. грн, фактична сума витрат – 20977,3 тис. грн, рівень виконання – 

36,2 %). Протягом звітного періоду здійснено заходи по 5 проєктам: триває 

реконструкція підтрибунних приміщень (сума видатків – 3133,59 тис. грн) та 

будівництво залу спортивної гімнастики (сума видатків – 10223,9 тис. грн)  

КУ ЛОФЦ «Олімп» у м. Кремінній, ремонти стадіонів «Будівельник»  

(смт Новопсков, сума видатків – 4714,1 тис. грн) та «Нива» (смт Станиця 

Луганська, сума видатків – 2816,8 тис. грн), та завершено розпочатий у 

попередніх роках капітальний ремонт фасаду з утепленням будівлі спортивного 

залу "Скляр" у м. Лисичанську (сума видатків – 88,9 тис. грн). 

 

На реалізацію стратегічної цілі № 2 «Підвищення спроможності 

місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації» в поточному 

році спрямовано 5 технічних завдань, з яких: 3 – в стадії виконання, 2 – не 

виконується через відсутність фінансування на звітну дату. 

На впровадження цих завдань сума запланованого обсягу фінансування 

складає 284,0 млн грн, що становить 17,7 % від загального запланованого на 

2020 рік обсягу фінансування за Планом заходів. Станом на 01.10.2020 сума 

вибраних коштів у звітному періоді склала 50,1 млн грн, або 17,6 % від 

запланованого на 2020 рік обсягу по цілі № 2. 

В стадії виконання проєкти технічного завдання «Сприяння покращенню 

благоустрою та якості життя громад», що реалізуються за рахунок коштів 

ДФРР на умовах співфінансування (вартість на 2020 рік – 10500 тис. грн, 

фактична сума витрат – 5843,9 тис. грн, рівень виконання – 55,7 %). Протягом 

2020 року за технічним завданням реалізуються 2 проєкта зі створення єдиного 

освітнього простору Чмирівської ОТГ: капітальний ремонт Чмирівської НВК 

"Школа І ступеня гімназія" (сума фактично вибраних коштів – 3472,6 тис. грн) 

та капітальний ремонт Бутівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (сума фактично вибраних 

коштів – 2371,34 тис. грн). 

Не виконуються протягом звітного періоду заходи технічного завдання 

«Посилення спроможності громад у сфері управління водопровідно-

каналізаційним господарством» (вартість на 2020 рік – 180,0 млн грн, фактичні 

видатки відсутні). Технічним завданням на 2020 рік передбачена реалізація 

проєкту «Будівництво очисних споруд господарсько-побутових стічних вод 

м. Сєвєродонецька» (передбачена сума на 2020 рік – 180,0 млн грн). Від ВЦА  

м. Сєвєродонецьк отримано інформацію про невиконання проєкту через 

відсутність фінансування та проєктно-кошторисної документації, та про плани 
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звернення до Міністерства розвитку громад та територій України щодо 

передачі очисних споруд, розташованих та території ПРАТ «Сєвєродонецьке 

об’єднання Азот», у комунальну власність громади. 

Триває реалізація проєктів технічного завдання «Впровадження 

енергоефективних та енергозберігаючих заходів в громадах» з фінансуванням 

за рахунок коштів ДФРР (запланована сума на 2020 рік – 78000 тис. грн, 

фактичні видатки – 42539,0 тис. грн, рівень виконання – 54,5 %). Протягом 

поточного періоду розпочато термомодернізацію 3 навчальних закладів у  

м. Рубіжному, с. Кризьке Марківського району та с. Нижня Дуванка 

Сватівського району, фактичні видатки станом на 01.10.2020 складають  

11840,7 тис. грн. Також продовжується виконання розпочатих у 2019 році 

заходів з термомодернізації 6 навчальних закладів: Марківський район –  

2 заклади (с. Бондарівка та с. Лісова Поляна), м. Сєвєродонецьк – 3 заклади,  

м. Лисичанськ – 1 заклад, загальна сума видатків станом на 01.10.2020 склала 

30698,3 тис. грн. 

Не виконується завдання «Створення прозорого соціального офісу» 

(вартість на 2020 рік – 9500,0 тис. грн). На даний час відсутня проєктно-

кошторисна документація, відсутні джерела фінансування, проєкт потребує 

залучення інвестицій. 

В стадії виконання технічне завдання «Створення якісних умов для 

організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, 

дошкільних та позашкільних закладах освіти», що реалізуються за рахунок 

коштів ДФРР на умовах співфінансування (вартість на 2020 рік – 6000 тис. грн, 

фактична сума витрат – 1746,6 тис. грн, рівень виконання – 29,1 %). У звітному 

періоді передбачено виконання 1 проєкту з капітального ремонту будівель 

дитячого садка за адресою вул. Пізника, 1-б, с. Лиман Старобільського району, 

роботи завершено, триває оформлення документації на введення в 

експлуатацію. 

 

На реалізацію стратегічної цілі № 3 «Економічне відновлення та 

перехід до сталого розвитку» у поточному році спрямовано 5 технічних 

завдань, з яких: 2 – знаходяться у стадії виконання, 3 – не виконуються через 

відсутність фінансування на звітну дату.  

На впровадження цих технічних завдань сума запланованого обсягу 

фінансування складає 21,0 млн грн, що становить 1,3 % від загального 

запланованого на 2020 рік обсягу фінансування за Планом заходів. Станом на 

01.10.2020 сума вибраних коштів у звітному періоді склала 3,3 млн грн, або  

15,7 % від запланованого на звітний період обсягу по цілі № 3. 

На виконання технічного завдання «Облаштування лінії з виробництва 

круп’яних виробів у Білокуракинському районі» (вартість проєкту на 2020 рік – 

1300 тис. грн) ТОВ «Харвест» здійснено витрати власних коштів в розмірі  

800 тис. грн (рівень виконання – 61,5 %). Виконання заходів здіснюється за 

графіком та очікується завершення до кінця 2020 року. 

Не виконується технічне завдання «Створення сільськогосподарського 

кооперативу по збору молока у населення району та переробці м’ясо-молочної 
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продукції» (вартість проєкту – 1300,0 тис. грн). У зв’язку з невиконанням у  

2019 році його виконання перенесено на 2020 рік. У попередніх періодах 

створено кооператив у с. Плотина Станично-Луганському району, проводиться 

пошук приміщення для його розміщення. Протягом звітного періоду придбання 

обладнання не здійснювалось через відсутність джерел фінансування. 

Продовжується виконання робіт за технічним завданням «Впровадження 

сучасних методів та технологій у сфері поводження з твердими побутовими 

відходами» (вартість на 2020 рік – 11500,0 тис. грн, фактичні видатки –  

2509,5 тис. грн, рівень виконання – 21,8 %). Проєктом передбачено будівництво 

п’яти сміттєперевантажувальних станцій, центрального об’єкта поводження з 

відходами та придбання техніки для місць видалення відходів. За рахунок 

коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 

профінансовано розробку техніко-економічного обґрунтування будівництва 

центрального об’єкта поводження з відходами в сумі 11,3 тис. грн та придбано 

сміттєвоз для потреб Старобільської міської ради для збирання та перевезення 

твердих побутових відходів на загальну суму 2498,2 тис. грн. 

Не виконується протягом звітного періоду технічне завдання «Розробка 

проекту «Заходи щодо захисту вiд затоплення шахти «Золоте»  

ДП «Первомайськвугiлля» (вартість за проєктом на 2020 рік – 721,0 тис. грн). 

Між Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації  та 

ТОВ «Науковий парк «Центр трансферу технологій цивільного захисту» у  

2019 році укладено договір на виконання робіт по розробленню проєктної 

документації. Загальний обсяг фінансування - 1480,0 тис. грн. У 2019 році 

фактично профінансовано 2 етапи робіт на загальну суму 759,043 тис. грн.  

У зв’язку із невиконанням договірних зобов’язань згідно з укладеним 

договором, у 2020 році захід не фінансувався. На даний час подано позовну 

заяву до Господарського суду м. Києва про розірвання договору, повернення 

сплачених коштів, стягнення пені та штрафу. 

Не здійснювались заходи з реалізації технічного завдання «Відновлення 

гідрологічного і санітарного стану річки Борова з реконструкцією існуючої 

водозливної греблі» (вартість проєкту на 2020 рік – 7500,0 тис. грн) у зв’язку з 

відсутністю проєктно-кошторисної документації та фінансування. 

 

На реалізацію стратегічної цілі № 4 «Створення сприятливих умов для 

життя та побудова миру» в поточному році спрямовано 5 технічних завдань, з 

яких: 2 – знаходяться у стадії виконання, 3 – не виконуються через відсутність 

фінансування на звітну дату. 

На впровадження цих технічних завдань сума запланованого обсягу 

фінансування складає 66,7 млн грн, що становить 4,2 % від загального 

запланованого на 2020 рік обсягу фінансування за Планом заходів. Станом на 

01.10.2020 сума вибраних коштів у звітному періоді склала 7,1 млн грн, або  

10,6 % від запланованого на звітний період обсягу по цілі № 4. 

Не виконуються станом на 01.10.2020 у зв’язку з відсутністю фінансування 

наступні технічні завдання: 




