Аналітична записка
про основні результати виконання Плану заходів на 2019-2020 роки
з реалізації Стратегії розвитку Луганської області
до 2020 року за І півріччя 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).
За підсумками І півріччя 2020 року проведено моніторинг реалізації
проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів.
У звітному періоді передбачено реалізацію 53 проєктів регіонального
розвитку за 4 стратегічними цілями на загальну суму запланованого обсягу
фінансування 1,769 млрд грн, з яких: 1 – виконано; 11 – знаходяться у стадії
виконання; 41 – не виконуються, проводиться інформаційна компанія,
здійснюється пошук коштів та інвестиційних донорів.
Виконання 25 проєктів на суму 494,8 млн грн з передбаченою Планом
заходів реалізацією у 2019 році у зв’язку з їх невиконанням у відповідному
періоді передбачається у 2020 році.
Станом на 01.07.2020 сума вибраних коштів у звітному періоді за
проєктами склала 2,3 млн грн, що становить 0,13 % від запланованого обсягу їх
фінансування.
Вкрай низький 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 28 проєктів, з яких:
1 – виконано, 5 – знаходяться у стадії виконання, 22 – не виконуються через
відсутність фінансування на звітну дату.
На реалізацію цих проєктів сума запланованого обсягу фінансування
складає 1,400 млрд грн, що становить 79,11 % від загального запланованого на
2020 рік обсягу фінансування проєктів за Планом заходів. Станом на 01.07.2020
сума вибраних коштів у звітному періоді за проєктами склала 2,19 млн грн, або
0,16 % від запланованого на звітний період обсягу по цілі № 1.
В стадії виконання проєкт «Реконструкція та модернізація теплових
мереж, котелень, будівництво модульних котелень» (вартість проєкту на
2020 рік – 41201,42 тис. грн, фактична сума витрат – 67,6 тис. грн, рівень
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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.
Виконується
проєкт
«Відновлення
систем
централізованого
водопостачання та водовідведення Луганської області» (вартість проєкту на
2020 рік – 93006,52 тис. грн, фактична сума витрат – 2126,774 тис. грн, рівень
виконання – 2,3 %). В рамках проекту передбачається виконання 15 заходів з
реконструкції об’єктів та мереж водопостачання та водовідведення. З них
тривають будівельно-монтажні роботи по 2 заходах, розроблено проєктнокошторисну документацію по 2 заходам.
Через відсутність фінансування не виконувався протягом звітного періоду
проєкт «Будівництво залізничної гілки Білокуракине – Сватове» (вартість
проєкту на 2020 рік – 1,0 млрд грн). Фінансування заходів проєкту у звітному
періоді відсутнє. Для впровадження цього проєкту в першу чергу необхідно
виконати проєктні роботи, вартість яких за попередніми підрахунками
складатиме 10 млн грн (у тому числі вартість техніко-економічного
обгрунтування у виконанні ПрАТ «Хардіпротранс» – майже 3,5 млн грн). В
обласному бюджеті відсутні необхідні кошти, тому облдержадміністрацією
вживаються заходи із залучення інвестицій: направлено звернення до
міжнародних партнерів (Посольство Угорщини в Україні), великих
товаровиробників (ТОВ ДТЕК, ТОВ СП «НІБУЛОН», ПрАТ «Агротон») щодо
співфінансування передпроєктних та проєктних робіт, за підтримки Проєкту
USAID «Економічна підтримка Східної України» розроблено та 29.10.2019
презентовано на Першому інвестиційному форумі «RE:think. Invest in Ukrаine»
(м. Маріуполь) інвестиційну ідею «Відновлення цілісності мережі залізниць
Луганської області». 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».
Важливим напрямом у реалізації стратегічної цілі є відновлення автодоріг.
Загальна вартість 12 проєктів за цим напрямком – 353453,0 тис. грн, з них по
11 проєктам на суму 333253,0 тис. грн у зв’язку з їх невиконанням у 2019 році
виконання очікується у 2020 році. Видатки на реалізацію цих заходів у звітному
періоді не проводились, заходи не здійснювались. Державне агентство
автомобільних доріг України листом від 31.01.2020 № 687/1/5.1-6-143/08
визначило перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та
поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування
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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.
Вищезазначені проєкти до переліку не включені у зв’язку з обмеженим обсягом
фінансування.
Виконано проєкт «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.
В стадії виконання проєкт «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
проєкту на 2019 рік – 73295,83 тис. грн, фактична сума витрат –
22523,9 тис. грн, рівень виконання – 30,7 %). За рахунок коштів обласного
бюджету придбано 3 автомобіля швидкої допомоги на суму 8846,9 тис. грн. В
якості гуманітарної допомоги станом у 2019 році отримано 7 спеціалізованих
автомобілів швидкої медичної допомоги загальною балансовою вартістю
13677,0 тис. грн. У І півріччі 2020 року закупівля не здійснювалась.
Не виконувалися у звітному періоді проєкти 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). Протягом попередніх
періодів здійснено наступні заходи: відведено земельну ділянку під
будівництво Луганської обласної клінічної лікарні; прийнято розпорядження
голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військовоцивільної адміністрації від 13.03.2017 № 143 «Про заходи щодо організації
робіт з проєктування та будівництва Луганської обласної клінічної лікарні за
адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна»; інвестиційний проєкт
презентовано на Першому інвестиційному форумі «RE:think. Invest in Ukrаine»
у м. Маріуполь; проведено тендер на виготовлення проектно-кошторисної
документації, але торги не відбулися;
- «Реконструкція системи водопостачання Сватівської обласної
психіатричної лікарні» (вартість проєкту – 3940,69 тис. грн, у зв’язку з його
невиконанням у 2019 році виконання очікується в 2020 році). Підготовлено
пакет документів, вироблено проектно-кошторисну документацію, в якій не
було враховано всі необхідні підготовчі роботи, що унеможливлює реалізацію
проекту, вживаються заходи з видалення проєкту з Плану заходів;
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- «Будівництво Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру
у м. Рубіжному» (вартість проєкту 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 компанії
VAMED 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, до складу якої разом із представниками структурних підрозділів
обласної державної адміністрації увійшли представники громадської організації
«Українське лікарське товариство». На даний час триває пошук коштів.
Інвестиційний проєкт презентовано на Першому інвестиційному форумі
«RE:think. Invest in Ukrаine» в 2019 році у м. Маріуполь. У І півріччі 2020 році
заходи не здійснювались.
В стадії виконання проєкт «Відновлення фактичної роботи Луганського
обласного центру соціально-психологічної допомоги, що розташований за
адресою: Луганська обл., Кремінський район, с. Михайлівка» (вартість проєкту –
3700,0 тис. грн). У зв’язку з невиконанням проєкту в 2019 році виконання
очікується у 2020 році. Фактичні видатки у І півріччі 2020 року відсутні.
Попередньо заплановане відновлення роботи центру у цілодобовому форматі в
селищі Михайлівка Кремінського району визнано недоцільним через
відсутність необхідної інфраструктури у селищі та складність подальшого
утримання обраного варіанту приміщення. З IV кварталу 2018 року установа
розташована та працює в денному форматі за адресою: просп. Гвардійський,
буд. 30, м. Сєвєродонецьк. Фахівцями ведеться прийом стаціонарно та у
виїзному форматі. 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.
Виконується проєкт «Розвиток та впровадження інноваційних соціальнореабілітаційних послуг на базі комунальної установи «Луганський обласний
центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів «Відродження» (Луганська
область, м. Кремінна, вул. Підвільшанська, 73)» (вартість проєкту –
21550,0 тис. грн). У зв’язку з невиконанням проєкту в 2019 році виконання
очікується у 2020 році. Фактичні видатки у І півріччі 2020 року відсутні.
У 2017 році в м. Кремінна відновлено роботу Центру в орендованих
приміщеннях, що не дозволяє надавати реабілітаційні послуги всім
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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 проєкт «Запровадження електронного документообігу в
архівних установах області» (вартість проєкту на 2020 рік – 873,6 тис. грн,
фактичні видатки у звітному періоді не здійснювались). 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, 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».
Через відсутність фінансування не виконувалися проєкти:
- «Створення
на
базі
відділення
відновлювального
лікування
Білокуракинської центральної районної лікарні міжрайонного реабілітаційного
центру для надання кваліфікованої і більш розширеної допомоги усім
категоріям населення Білокуракинського району та інших районів Луганської
області» (вартість проєкту на 2020 рік – 3432,82 тис. грн). Кошти на реалізацію
в районному бюджеті відсутні. Проводиться робота по пошуку альтернативних
джерел фінансування;
- «Модернізація стадіону «Хімік», м. Рубіжне» (вартість проєкту на
2020 рік – 7500,0 тис. грн). Розроблено ескізний макет, однак кошти на
розробку проєктно-кошторисної документації в міському бюджеті м. Рубіжне, в
підпорядкуванні якого перебуває стадіон та яке згідно ст. 89 Бюджетного
кодексу має здійснювати витрати на його функціонування, відсутні;
- «Модернізація стадіону «Хімік», м. Сєвєродонецьк» (вартість проєкту на
2020 рік – 25000,0 тис. грн). Розроблено проєктно-кошторисну документацію, у
2019 році проєкт надавався для участі у конкурсному відборі інвестиційних
програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР та не
був відібраний, фінансування відсутнє;
- «Будівництво залу єдиноборств на території комунальної установи
«Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп», м. Кремінна» (вартість
проєкту на 2020 рік – 18500,0 тис. грн). Розроблено проєктно-кошторисну
документацію, проєкт не реалізовано у зв’язку з відсутністю фінансування;
- «Створення умов для розвитку водних видів спорту (СДЮСТШ ВВС
«Садко»)» (вартість проєкту на 2020 рік – 5000,0 тис. грн). Розроблено
проєктно-кошторисну документацію, у 2019 та 2020 роках проєкт надавався для
участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР та не був відібраний.
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На реалізацію стратегічної цілі № 2 «Підвищення спроможності
місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації» в поточному
році спрямовано 7 проєктів, з яких: 3 – в стадії виконання, 4 – не виконуються
через відсутність фінансування на звітну дату.
На впровадження цих проєктів сума запланованого обсягу фінансування
складає 215,4 млн грн, що становить 12,17 % від загального запланованого на
2020 рік обсягу фінансування проєктів за Планом заходів. Станом на 01.07.2020
сума вибраних коштів у звітному періоді за проєктами склала 102,9 тис. грн,
або 0,05 % від запланованого на звітний період обсягу по цілі № 2.
Не виконувались у І півріччі 2020 року наступні проєкти:
- «Будівництво очисних споруд господарсько-побутових стічних вод
м. Сєвєродонецька» (вартість проєкту на 2020 рік – 180,0 млн грн). Відсутня
проєктно-кошторисна документація та фінансування. Сєвєродонецька міська
рада планує звернутися до Міністерства розвитку громад та територій України
щодо передачі очисних споруд, розташованих на території Сєвєродонецького
об'єднання "Азот", у комунальну власність громади;
- «Створення прозорого соціального офісу» (вартість проєкту на 2020 рік –
9500,0 тис. грн). На даний час відсутня проєктно-кошторисна документація,
відсутні джерела фінансування, проєкт потребує залучення інвестицій;
- проєкт розвитку Новоайдарського району «Створення сприятливих умов
для перебування та отримання якісної освіти в навчальних закладах району»
(вартість проєкту на 2020 рік – 6000,0 тис. грн), яким передбачено
фінансування 5 заходів. У звітному періоді фінансування відсутнє. У
попередніх періодах по одному заходу (капітальний ремонт ДНЗ «Сонечко»
смт Новоайдар) розроблено проєктно-кошторисну документацію та подано
документи для фінансування до Українського фонду соціальних інвестицій.
Захід, що передбачає ремонт та придбання обладнання для Новоайдарської
школи-гімназії, надавався для участі у конкурсному відборі інвестиційних
програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР та не
був відібраний;
- «Реконструкція приміщень шкіл під дитячі садки» (вартість проєкту –
2500,0 тис. грн). У зв’язку з невиконанням проєкту в 2019 році його виконання
очікується в 2020 році. Оскільки демографічна динаміка в с. Дем’янівка
Білокуракирського району має негативну тенденцію, відкриття дитячого садка є
недоцільним. По реконструкції приміщень під дитячий садок в с. Павлівка у
2018 році виготовлена проектно-кошторисна документація. Кошти в місцевому
бюджеті відсутні, ведеться пошук альтернативних джерел фінансування.
В стадії виконання проєкт «Створення нового освітнього простору та
покращення умов навчально-виховного процесу в Міловській гімназії
розташованої за адресою: смт Мілове, вул. Шкільна, 1 Міловського району
Луганської області» (вартість проєкту на 2020 рік – 6200,0 тис. грн). У зв’язку з
тим, що в червні 2018 року у Міловському районі створено опорний
навчальний заклад «Міловська гімназія Міловської районної ради Луганської
області», виникла необхідність актуалізації даного проєкту. На даний час
проєкт актуалізовано, змінено назву на «Комплексні заходи з капітального

7

відновлення Опорного навчального закладу «Міловська гімназія Міловської
районної ради Луганської області» розташованого за адресою: Луганська
область, Міловський район, смт Мілове вул. Шкільна, буд 1» та відкориговано
вартість до 17627,6 тис. грн. Проєкт включено до 3 пулу Надзвичайної
кредитної програми для відновлення України. Згідно наказу Міністерства
розвитку громад та територій України від 03.03.2020 № 67 «Про внесення змін
до наказу Мінрегіону від 07 червня 2019 року № 128» на 2020 рік передбачено
використання коштів субвенції на загальну суму 1731,501 тис. грн.
Розпорядженням голови РДА від 16.03.2020 № 90 затверджено розподіл
субвенції з уточненням річних та місячних планів. Підписано Угоди про
передачу коштів позики, схвалено тендерну документацію, відкориговано ПКД
з урахуванням зауважень ПРООН, 20.05.2020 укладено договір підряду.
Триває виконання проєкту «Покращення якості надання освітніх послуг в
сільській місцевості Білокуракинського району» (вартість проєкту на 2020 рік –
6050,0 тис. грн). У звітному періоді заходи проєкту не здійснювались через
відсутність фінансування. Проєкт поширюються на території, які стали
частиною
Білокуракинської
та
Лозно-Олександрівської
об’єднаних
територіальних громад. За інформацією Білокуракинської селищної ради, у
2019 році за рахунок бюджету селищної ради в сумі 5,9 тис. грн виготовлена
проектно-кошторисна документація та за рахунок субвенції на розвиток
інфраструктури об’єднаних територіальних громад частково проплачені роботи
по капітальному ремонту Курячівської ЗОШ І-ІІІ ст. в сумі 1434,5 тис. грн;
ремонт Дем’янівської ЗОШ І-ІІ виконано за рахунок субвенції на соціальноекономічних розвиток окремих територій з державного бюджету в сумі
754,2 тис. грн та місцевого бюджету в сумі 1,0 тис. грн, оплата проведена
повністю.
Виконується проєкт «Створення опорного навчального закладу на базі
Біловодської гімназії та організація експериментальної та науководослідницької діяльності в умовах нового освітнього округу» (вартість на
2020 рік – 7609,0 тис. грн, сума видатків у звітному періоді склала
102,9 тис. грн, або 1,4 % від запланованої на рік суми). Виготовлено проектнокошторисну документацію на облаштування захисту від блискавки
18,9 тис. грн) та придбано меблі для їдальні (84,0 тис. грн). Також підписано
договір на суму 5637,4 тис. грн на проведення реконструкції стадіону
Біловодської гімназії; за рахунок коштів освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам за кодом 41033900 ведеться капітальний ремонт
санвузлів ІІІ поверху гімназії на суму 197,3 тис. грн (кошти не освоєні –
перерахування виконавцю робіт буде здійснено після підписання актів
виконаних робіт); триває кваліфікація переможця по капітальному ремонту
м’якої покрівлі будівлі гімназії на суму 4088,4 млн грн за рахунок коштів
державного та місцевого бюджетів; проведено тендерні торги на придбання
протипожежних матеріалів та обладнання в сумі 48,4 тис. грн, підписано
договір з постачальником за рахунок бюджету селищної ради; розроблено
проектно-кошторисну документацію влаштування пожежної сигналізації
будівлі гімназії (40,0 тис. грн); станом на 01.07.2020 виділені кошти з місцевого
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бюджету на монтаж пожежної сигналізації в сумі 1154,5 тис. грн (кошти не
освоєні, перерахування виконавцю робіт буде здійснено після підписання актів
виконаних робіт).
На реалізацію стратегічної цілі № 3 «Економічне відновлення та
перехід до сталого розвитку» у поточному році спрямовано 10 проєктів, з
яких: 2 – знаходяться у стадії виконання, 8 – не виконуються через відсутність
фінансування на звітну дату.
На впровадження цих проєктів сума запланованого обсягу фінансування
134,8 млн грн, що становить 7,62 % від загального запланованого на 2020 рік
обсягу фінансування проєктів за Планом заходів. Станом на 01.07.2020
фінансування заходів по цілі № 3 не здійснювалось.
Протягом звітного періоду не виконувались наступні проєкти з підтримки
підприємництва:
- «Створення індустріального парку (технопарку) на території
Лисичансько-Сєвєродонецько-Рубіжанського промислового вузла Луганської
області, який зможе забезпечити розширення потенційних економічно вигідних
зв’язків співробітництва науки і виробництва» (вартість проєкту на 2020 рік –
24000,0 тис. грн) через відсутність фінансування;
- «Створення бізнес-інкубатора» (вартість проєкту на 2020 рік –
3500,0 тис. грн, фактичні видатки відсутні). Учасниками реалізації проєкту є
Агенція регіонального розвитку Луганської області, міжнародні організації,
Департамент економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та
туризму облдержадміністрації. Джерела фінансування: кошти місцевого
бюджету, МТД. Через дефіцит обласного бюджету, фінансові труднощі в
діяльності Агенції реалізувати цей проєкт до кінця 2020 року не буде
можливим;
- «Надання на безповоротній основі прямої фінансової підтримки
суб’єктам малого і середнього підприємництва» (вартість проєкту на 2020 рік –
20000,0 тис. грн). Розпорядженнями голови обласної державної адміністрації –
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 15.02.2018 № 132 та
від 02.04.2018 № 269 затверджено порядок надання фінансової допомоги та
створено конкурсну комісію з підготовки та проведення конкурсного відбору
суб’єктів підприємництва, яким буде надано фінансову підтримку з обласного
бюджету. Через дефіцит обласного бюджету такий механізм надання на
безповоротній основі прямої фінансової підтримки суб’єктам підприємництва
Луганщини не впроваджується.
- «Надання фінансової підтримки суб’єктам підприємництва шляхом
часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за
кредитами, що надаються банками» (вартість на 2020 рік – 1000,0 тис. грн).
Облдержадміністрацією у 2018 році запроваджено механізм надання фінансової
підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва шляхом часткової
компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що
надаються на реалізацію їх проєктів. Через дефіцит обласного бюджету такий
механізм надання фінансової підтримки суб’єктам підприємництва Луганщини
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протягом 2020 року впроваджуватися не буде.
Не виконуються проєкти сільськогосподарського напрямку:
- «Відновлення зрошувальних систем в Білокуракинському та
Новопсковському районах Луганської області» (вартість проєкту на 2020 рік –
23000,0 тис. грн). Проєкт не реалізується у зв’язку з відсутністю джерел
фінансування. Виконавець – Регіональний офіс водних ресурсів у Луганській
області – передбачав фінансування заходу за кошти ДФРР. Через існуючу
заборгованість на підприємстві з виплати заробітної плати, проєкт не подавався
на конкурсний відбір. Інші джерела реалізації відсутні;
- «Створення сільськогосподарського кооперативу по збору молока у
населення району та переробці м’ясо-молочної продукції» (вартість проєкту –
1300,0 тис. грн). У зв’язку з невиконанням у 2019 році його виконання
очікується в 2020 році. 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.
Не виконуються протягом І півріччя 2020 року наступні проєкти у сфері
екології та захисту довкілля:
- «Впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з
твердими побутовими відходами» (вартість проєкту на 2020 рік – 11500,0 тис.
грн). Проєктом передбачено будівництво п’яти сміттєперевантажувальних
станцій, центрального об’єкта поводження з відходами та придбання техніки
для місць видалення відходів. Виготовлення проєктно-кошторисної
документації на будівництво та придбання техніки не фінасувались через брак
коштів. Виконання проекту регіонального розвитку потребує продовження,
оскільки проблема поводження з твердими побутовими відходами на сьогодні є
нагальною для області;
- «Поліпшення гідрологічного режиму та покращення екологічного стану
р. Сіверський Донець в межах Луганської області» (вартість проєкту на
2020 рік – 43643,3 тис. грн). Метою проєкту є відновлення водності малих і
середніх річок в басейні р. Сіверський Донець в межах Луганської області,
відновлення плес в руслах річок в межах населених пунктів для збереження
запасів води та забезпечення сталого водопостачання галузей економіки і
населення. У звітному періоді захід не виконувався у зв’язку із відсутністю
фінансування;
- «Будівництво,
розширення
та
реконструкція
протиерозійних,
гідротехнічних, противокарстових, берегозакріплювальних, протизсувних,
протиобвальних і протилавинних і протиселевих споруд» (вартість проєкту на
2020 рік – 650,0 тис. грн). Метою проєкту є відслідкування та запобігання
розвитку небезпечних геологічних процесів (зсувів) на території м. Лисичанськ
та його околицях з метою покращення ситуації та визначення їх впливу на
населені пункти та виробничі об’єкти в Луганській області. У I півріччі
2020 року захід не виконувався у зв’язку із відсутністю фінансування;
- «Відновлення гідрологічного і санітарного стану річки Борова з
реконструкцією існуючої водозливної греблі» (вартість проєкту на 2020 рік –
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7500,0 тис. грн) заходи не здійснювалися у зв’язку з відсутністю проєктнокошторисної документації та фінансування.
На реалізацію стратегічної цілі № 4 «Створення сприятливих умов для
життя та побудова миру» в поточному році спрямовано 8 проєктів, з яких:
1 – знаходяться у стадії виконання, 7 – не виконуються через відсутність
фінансування на звітну дату.
На впровадження цих проєктів сума запланованого обсягу фінансування
складає 19,3 млн грн, що становить 1,09 % від загального запланованого на
2020 рік обсягу фінансування проєктів за Планом заходів. Станом на 01.07.2020
фінансування заходів по цілі № 4 не здійснювалось.
Не виконуються станом на 01.07.2020 у зв’язку з відсутністю фінансування
наступні проєкти:
- «Будівництво мереж зовнішнього електропостачання сел. Боброво»
(вартість проєкту – 11732,39 тис. грн). У зв’язку з невиконанням проєкту в
2019 році виконання очікується у 2020 році;
- «Будівництво двох водонапірних веж, насосної станції з резервними
накопичувальними баками в мікрорайоні «Центральна частина міста» у місті
Попасна Луганської області» (вартість проєкту на 2020 рік – 18000,0 тис. грн);
- «Середній ремонт проїзної автомобільної дороги загальною площею
830,34 м2» (вартість проєкту – 357,76 тис. грн). У зв’язку з невиконанням у
2019 році його виконання очікується в 2020 році. Проєктно-кошторисна
документація відсутня;
- «Побудова та технічна модернізація системи централізованого
оповіщення Луганської області» (вартість проєкту на 2020 рік –
584,96 тис. грн). Проєкт був поданий до регіональної комісії з оцінки та
забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм, що
можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2019 році, набрав найбільшу
кількість балів за рейтингом проєктів, але через відсутність співфінансування у
розмірі 10 % не був реалізований.
- «Виробництво паливних брикетів для обігріву промислових площ
підприємства та місцевого населення» (вартість проєкту – 6500,0 тис. грн). У
зв’язку з невиконанням проєкту в 2019 році виконання очікується у 2020 році.
Проєктно-кошторисна документація відсутня;
В стадії виконання проєкт «Будівництво телевежі у Попаснянскому
районі» (вартість проєкту за Планом заходів – 24000,0 тис. грн; у зв’язку з
невиконанням проєкту в 2019 році його виконання очікується в 2020 році).
Фінансування із державного бюджету на виконання бюджетної програми
КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України» складає
22548,9 тис. грн, субвенції на соціально-економічний розвиток окремих
територій у Луганській області за рахунок державного бюджету 18375 тис. грн,
власні кошти підприємства 3895,2 тис. грн. Проєкт реалізується в рамках
проведення конкурсного відбору проєктів регіонального розвитку, які можуть
реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від
Європейського Союзу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

