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2,31 млрд грн, з яких: 19 – виконано у повному обсязі; 52 – знаходяться у стадії
виконання; по 28 проводиться інформаційна компанія, здійснюється пошук
інвестиційних донорів.
Станом на 01.01.2018 сума вибраних коштів за проектами склала
1,64 млрд грн, що становить 71,0 % від передбаченого обсягу фінансування
проектів.
На реалізацію стратегічної цілі № 1 «Відновлення доступу до
критичної інфраструктури та послуг» в поточному році спрямовано
53 проекти, з яких: 11 – виконані у повному обсязі, 42 знаходяться у стадії
виконання.
На впровадження цих проектів передбачено 2,03 млрд грн, що становить
87,9 % від загального запланованого обсягу фінансування проектів за Планом
заходів. Станом на 01.01.2018 сума вибраних коштів за проектами склала
1,38 млрд грн, або 68,0 % від запланованого на рік обсягу.
З метою приєднання області до Об’єднаної енергетичної системи
України та забезпечення надійного енергопостачання реалізується проект з
будівництва ПС 500 кВ «Кремінська» із заходами ПЛ 500 кВ «Донбаська Донська» та ПЛ 220 кВ «Кремінська – Ювілейна». Передбачено фінансування
в сумі 1,82 млрд грн. за власні кошти ДП НЕК «УКРЕНЕРГО».
У 2017 році за цим проектом відбувся тендер на закупівлю обладнання,
матеріалів та виготовлення документації землеустрою, підписано договір
підряду між ДП НЕК «УКРЕНЕРГО» і ТОВ «Київська енергетична будівельна
компанія». Розроблено та затверджено документацію із землеустрою,
державної реєстрації земельних ділянок та обмежень, державної реєстрації
права та обтяжень на земельні ділянки, проведено закупівлю обладнання.
Видатки склали 830,00 млн грн.
Для відновлення енергопостачання окремих населених пунктів
Новоайдарського району ведуться роботи з розробки проектів та будівництва
нових та додаткових ліній електропередач – дволанцюгової ПЛ-35 кВ –
відпайка від ПЛ 35 кВ «Слов’яносербська – Трьохізбенка» до ПС 110 кВ
«Райгородська» (6 км); будівництво ПЛ 6 кВ від ПС 110 кВ «Райгородська» до
с. Лобачево та Лопаскіне (13 (18) км); реконструкція ПС 110/6 кВ
«Райгородська».
Проект реалізується за власні кошти ТОВ «Луганське енергетичне
об’єднання» в сумі 60,4 млн грн. За 2017 рік профінансовано роботи на суму
1,41 млн грн.
Відновлення транспортно-логістичної інфраструктури та покращення
транспортного сполучення здійснюється відповідно до Регіональної цільової
програми дорожнього будівництва в Луганській області на 2016-2019 роки.
У 2017 році продовжено роботи з відновлення автодоріг, що зруйновані
в результаті бойових дій, за маршрутом «Кільце життя», які зв’язують районні
центри Луганщини та область з іншими регіонами України.
Завершено роботи з поточного та середнього ремонту на ділянках:
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- автомобільної дороги (далі а/д) загального користування державного
значення Р-07 Чугуїв – Мілове (через Старобільськ) на ділянці км 175+000 –
км 188+000, освоєно 19,98 млн грн;
- а/д загального користування державного значення Р-66 КПП
«Демино – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км
113+000 – км 115+000, освоєно 10,48 млн грн;
- а/д загального користування місцевого значення О130501 Кремінна –
Торське на ділянці км 3+000 – км 10+200, освоєно 43,18 млн грн.
Ведуться роботи на ділянках автодоріг:
- а/д Р-07 Чугуїв – Мілове, 3 ділянки загальною протяжністю 8,0 км,
вартість робіт 59,00 млн грн; план робіт виконано на 41%, освоєно
24,33 млн грн;
- а/д Р-66 КПП «Демино-Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ –
Луганськ, три ділянки загальною протяжністю 7,7 км, вартість робіт
55,15 млн грн; на одній ділянці роботи завершені, відновлено 2 км покриття;
усього на об’єктах ремонту виконано 36 % обсягів робіт, освоєно
20,04 млн грн;
- а/д Т-13-02 КПП «Танюшівка» – Старобільськ – Бахмут, 2 ділянки
протяжністю 6,1 км, вартість робіт 36,00 млн грн; роботи виконано на 40 %,
освоєно 14,35 млн грн;
- а/д Т-13-13 Троїцьк – Білокуракине – Старобільськ, одна ділянка
довжиною 3,75 км вартістю 36,95 млн грн; виконано робіт на суму
20,21 млн грн або 54,7 % до плану;
у вересні 2017 року розпочато роботи з капітального ремонту
мосту через р. Лугань у с. Троїцькому на а/д О131201 (ПП «Танюшівка» –
Старобільськ – Бахмут) – Комишуваха – Попасна – МиронГРЕС; завершені
роботи з бетонування опор, очікується поставка прогонових будов; освоєно
4,00 млн грн, що становить 43 % до плану.
Здійснено капітальний ремонт мосту через р. Сіверський Донець на а/д
Т-13-02 КПП Танюшівка – Старобільськ – Артемівськ в районі м. Рубіжне,
освоєно 13,5 млн грн;
За кошти ПРООН виконано роботи з капітального ремонту мосту через
р. Айдар на км 195+199 а/д Р-07 Чугуїв – Мілове у м. Старобільську; уточнена
вартість робіт склала 4,6 млн грн, міст введений в експлуатацію.
На відновлення систем централізованого водопостачання та
водовідведення у звітному періоді передбачено впровадження 3-х проектів:
«Підвищити ефективність та забезпечити надійність надання послуг з
водопостачання та водовідведення населення Луганської області»
(9,36 млн грн); «Розвиток системи водопостачання та водовідведення
Луганської області» (0,18 млн грн); «Відновлення систем централізованого
водопостачання та водовідведення Луганської області» (38,72 млн грн).
Станом на 01.01.2018 сума вибраних коштів за проектами склала
41,79 млн грн.
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На виконання розпорядження голови ЛОДА від 13.03.2017 № 143 «Про
заходи щодо організації робіт з проектування та будівництва Луганської
обласної клінічної лікарні за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна»,
розпочато роботи по відведенню земельної ділянки під будівництво об’єкту
потужністю 360 ліжок.
В рамках виконання проекту «Відновлення системи надання медичної
допомоги на території Луганської області» відповідно до розпорядження
голови ЛОДА від 05.05.2017 № 270 придбано 25 одиниць медичного та іншого
обладнання, 60 спеціалізованих автомобілів, 12 рентгенодіагностичних
систем, мобільний рентгенодіагностичний апарат.
Виконано заплановані на 2017 рік роботи з: капітального ремонту
Луганської обласної дитячої клінічної лікарні у м. Лисичанськ; реконструкції
нежитлової будівлі за адресою м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова 2В для
розташування централізованої лабораторії з діагностики ВІЛ, вірусних
гепатитів та TORH- інфекцій, клініко-діагностичної лабораторії Луганського
обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІД.
На реалізацію проекту «Забезпечення доступності до медичних, освітніх
та соціальних послуг» було витрачено 90,51 млн грн. Проведено наступні
роботи:
розроблено проектно-кошторисну документацію з капітального
ремонту, реконструкції та виконано будівельні роботи в 17-ти лікувальних
закладах області;
розроблено проектно-кошторисну документацію з капітального
ремонту будівель та виконано будівельні роботи в 15-ти дошкільних
навчальних закладах, 22-х загальноосвітніх навчальних закладах, 2-х школахінтернатах, 3-х професійних учбових закладах області.
Також проведено ремонти 16-ти об’єктів дошкільних навчальних
закладів, виконано капітальний ремонт будівель в 4-х спортивних закладах
області.
На реалізацію стратегічної цілі № 2 «Підвищення спроможності
місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації» в поточному
році спрямовано 9 проектів, з яких: 3 – виконано у повному обсязі,
1 – в стадії виконання, по 5 – проводиться інформаційна компанія,
здійснюється пошук інвестиційних донорів. На впровадження цих проектів
передбачено 34,70 млн грн, що становить 1,5 % від загального запланованого
обсягу фінансування проектів за Планом заходів. Станом на 01.01.2018 сума
вибраних коштів за проектами склала 34,70 млн грн (100 %).
В рамках реалізації проекту «Модернізація системи теплопостачання
Луганської області» розроблено та затверджено розпорядженням голови
обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної
адміністрації від 04.10.2017 № 716 «Регіональну програму модернізації систем
теплопостачання Луганської області на 2017-2020 роки». Освоєно
0,16 млн грн.
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В стадії виконання проект «Рівний доступ до якісної освіти». Станом на
01.01.2018 функціонують 8 опорних закладів загaльної середньої освіти в
Біловодському, Кремінському, Старобільському, Попаснянському та
Троїцькому районах. На цей час завершено процес юридичного оформлення 5
з них. На проведення ремонтів, закупівлю обладнання фактично витрачено
28,78 млн грн, у тому числі за рахунок коштів ДФРР – 9,12 млн грн; з
обласного бюджету – 1,22 млн грн; з місцевих бюджетів – 6,19 млн грн; за
рахунок коштів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не
заборонених чинним законодавством – 12,25 млн грн.
Завершено виконання проекту «Регіональна цільова програма зі
створення містобудівного кадастру Луганської області на 2016-2018 роки»,
освоєно коштів 4,70 млн грн.
На реалізацію стратегічної цілі № 3 «Економічне відновлення та
перехід до сталого розвитку» у поточному році спрямовано 20 проектів, з
яких: 4 – виконані у повному обсязі, 7 – знаходяться у стадії виконання,
по 9 – проводиться інформаційна компанія, здійснюється пошук інвестиційних
донорів. На впровадження цих проектів передбачено 26,23 млн грн, що
становить 1,1 % від загального запланованого обсягу фінансування проектів за
Планом заходів. Станом на 01.01.2018 сума вибраних коштів за проектами
склала 25,23 млн грн, або 96,2 % від запланованого на рік обсягу.
В рамках виконання проекту «Втілення моделі планування управління
побутовими відходами на регіональному рівні» розроблено та затверджено
розпорядженням голови обласної держадміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації від 31.03.2017 № 195 зміни до «Регіональної
програми поводження з твердими побутовими відходами у Луганській
області». Сума вибраних коштів за проектом за 2017 рік склала 0,11 млн грн.
В стадії виконання проект «Розвиток екологічного та зеленого туризму,
як планомірна складова економічного розвитку Кремінщини». Заходи з
реалізації проекту приймають участь в конкурсах проектів, які фінансуються
за кошти ЄС та Державного фонду регіонального розвитку. Сума вибраних
коштів склала 0,16 млн грн.
Реалізується проект «Створення територій та об’єктів природнозаповідного фонду». Розроблено 4 проекти створення територій та об’єктів
місцевого значення та розпорядженнями голови облдержадміністрації –
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.07.2017
№ 425, 426, 427, 428 оголошено:
- ландшафтний заказник місцевого значення «Великий ліс» площею
152,00 га на території Новоайдарського району;
- комплексну пам’ятку природи місцевого значення «Гора Куца»
площею 156,00 га на території Новоайдарського району;
- гідрологічну пам’ятку природи місцевого значення «Лісова
прохолода» площею 0,10 га на території Кремінського району;
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- гідрологічну пам’ятку природи місцевого значення «Новокраснянські
джерела» площею 0,10 га на території Кремінського району.
Фінансування робіт здійснювалось в попередніх періодах в рамках
реалізації програми «Регіональна цільова програма формування та розвитку
екологічної мережі Луганської області на 2010-2020 роки», затвердженої
рішенням Луганської обласної ради від 03.12.2009 № 32/19 (зі змінами).
Реалізовано проект «Покращення сівообігу сільських угідь під посів
гречки» за власні кошті сільгоспвиробників з подальшим відшкодуванням з
обласного бюджету. Як результат – площа посіву гречки при прогнозному
показнику 1,2 тис. га склала 1,5 тис. га.
Виконується проект «Закупівля племінних тварин великої рогатої
худоби», рівень виконання 91 % (закуплено 109 голів) за власні кошті
сільгоспвиробників з подальшим відшкодуванням згідно постанови Кабінету
Міністрів України від 28.10.2015 № 884 «Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки
галузі тваринництва, та визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України».
Реалізовано проект «Оновлення машино-тракторного парку». Станом на
01.01.2018 компенсовано 20 % вартості 99 господарствам області на
придбання 168 одиниць сільськогосподарської техніки та обладнання.
На виконання проекту «Створення нових сільськогосподарських
кооперативів» створено 5 сільськогосподарських кооперативів: в
Сватівському районі – 3, в Новоайдарському районі – 1, в Троїцькому районі
– 1. Завдяки спільній співпраці з міжнародною організацією FAO два
обслуговуючі кооперативи Міловського та Старобільського району отримали
сільгосптехніку та обладнання на загальну суму 600 тис грн.
На реалізацію стратегічної цілі № 4 «Створення сприятливих умов
для життя та побудова миру» в поточному році спрямовано 17 проектів, з
яких: 1- виконано; 2 – знаходяться у стадії виконання, по 14 – проводиться
інформаційна компанія, здійснюється пошук інвестиційних донорів.
На впровадження цих проектів передбачено 210,82 млн грн, що
становить 9,1 % від загального запланованого обсягу фінансування проектів за
Планом заходів. Станом на 01.01.2018 сума вибраних коштів за проектами
склала 204,20 млн грн, або 96,9 % від запланованого на рік обсягу.
В рамках виконання проекту «Поліпшення соціальної, житлової та
побутової інфраструктури» вибрано кошти в сумі 97,20 млн грн, зокрема:
- завершено роботи з капітального ремонту 13-ти житлових будинків у
м. Сватове;
- здійснено демонтаж аварійного будинку № 17, кв. Жовтневої революції
м. Лисичанськ;
- завершено реконструкцію приміщень стоматологічного відділення
Міловського РТМО під житлові квартири;

