
Аналітична записка 

про основні результати виконання Плану заходів  

на 2021–2023 роки з реалізації Стратегії розвитку  

Луганської області на 2021–2027 роки за І квартал 2021 року 

 

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації від 26.03.2020 № 246 затверджено 

Стратегію розвитку Луганської області на 2021–2023 роки (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 01.04.2020 № 262 затверджено План 

заходів на 2021–2023 роки з реалізації Стратегії (далі – План заходів). 

Розпорядженнями голови обласної державної адміністрації – керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації від 07.09.2020 № 588, від 23.10.2020 

№ 719, від 20.11.2020 № 815 та від 01.12.2020 № 834 до Плану заходів внесені 

зміни. 

За підсумками І кварталу 2021 року проведено моніторинг реалізації 

проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів. 

У звітному періоді передбачено реалізацію 59 технічних завдань на 

проєкти регіонального розвитку за 4 стратегічними цілями на загальну суму 

запланованого обсягу фінансування 2,619 млрд грн, з яких: 2 – виконано; 25 – 

знаходяться у стадії виконання; 32 – не виконуються, здійснюється пошук 

коштів та інвестиційних донорів. 

Станом на 01.04.2021 сума вибраних коштів у звітному періоді за 

проєктами склала 82,8 млн грн, що становить 3,2 % від запланованого обсягу їх 

фінансування.  

Недостатній рівень реалізації завдань, визначених Планом заходів, 

обумовлений в переважній більшості випадків відсутністю джерел 

фінансування на початку бюджетного року. 

 

На реалізацію стратегічної цілі № 1 «Економічне зростання регіону: 

конкурентоспроможність, смарт-спеціалізація, сприятливе бізнес-

середовище» в звітному періоді спрямовано 20 технічних завдань, з яких: 1 – 

виконано, 10 – знаходяться у стадії виконання, 9 – не виконуються через 

відсутність фінансування на звітну дату. 

На реалізацію цих технічних завдань сума запланованого обсягу 

фінансування складає 345,1 млн грн, що становить 13,2 % від загального 

запланованого на 2021 рік обсягу фінансування за Планом заходів. Станом на 

01.04.2021 сума вибраних коштів у звітному періоді склала 24,0 млн грн, або  

6,9 % від запланованого на 2021 рік обсягу по цілі № 1. 

В стадії виконання заходи технічного завдання «Створення сучасної  

ІТ-школи на базі СНУ ім. В. Даля» (запланована сума витрат на 2021 рік – 
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18750,0 тис. грн, фактична сума – 1300,0 тис. грн, рівень використання коштів – 

6,9 %). Облдержадміністрацією в партнерстві зі Східноукраїнським 

національним університетом імені Володимира Даля (далі – СНУ ім. В. Даля) 

та компанією «ГоуЛокал» підготовлено техніко-економічне обґрунтування, 

підготовлено бізнес-план, створено фінансову модель, проведено публічну 

презентацію для зацікавлених сторін, на даний час триває інженерна оцінка 

обраного приміщення. 

Не виконуються у зв’язку з відсутністю джерел фінансування заходи 

наступних технічних завдань: 

- «Створення установки із газифікації вугілля та виробництва 

синтетичного природного газу» (запланована сума витрат на 2021 рік –  

3500,0 тис. грн); 

- «Створення центру колективного користування науковим обладнанням 

на базі СНУ ім. В. Даля» (запланована сума витрат на 2021 рік –  

8000,0 тис. грн); 

- «Нарощування інноваційного потенціалу університетів Луганської 

області та підтримка стартапів» (запланована сума витрат на 2021 рік – 

1000,0 тис. грн). 

На виконання технічного завдання «Створення індустріальних парків у 

Луганській області» (запланована сума витрат на 2021 рік – 16900,0 тис. грн, 

фактична сума у звітному періоді відсутня) створено індустріальний парк 

«Східний регіон» на території м. Попасна площею 15,4 га строком на 30 років  

(функціональне призначення – розбудова сучасного виробничо-промислового 

комплексу разом із розвиненою інженерною і транспортною інфраструктурою, 

складськими та адміністративними приміщеннями). Попаснянською міською 

військово-цивільною адміністрацією у 2021 році заплановані роботи щодо: 

проведення оцінки впливу на довкілля, отримання науково-технічного звіту 

(висновку) про інженерно-геологічні вишукування, проведення еколого-

містобудівної оцінки території, а також початок підготовчих робіт з 

благоустрою парку, проведення інженерних комунікацій, доріг тощо.  

У 2021 році планується подати проєкт щодо створення інфраструктури 

індустріального парку «Східний регіон» для участі у конкурсному відборі 

інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР. 

Виконуються заходи наступних технічних завдань в сфері підтримки 

аграрного сектору економіки: 

- «Створення Центру цифрового землеробства та сільгосппереробки» 

(запланована сума витрат на 2021 рік – 1000,0 тис. грн, фактичні витрати у 

звітному періоді відсутні). У березі 2021 р. у режимі відеоконференцзв’язку 

проведено обласну науково-практичну конференцію щодо особливостей 

проведення весняно-польових робіт і догляду за озимими культурами на 

Луганщині у 2021 році. Окрім іншого, обговорено можливість використання 

новітніх технологій при внесенні добрив та засобів захисту рослин. 

Національним науковим центром «Інститут ґрунтознавства та агрохімії  

ім. Соколовського та Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України, 
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Луганської філії ДУ «Держгрунтохорони» надані відповідні рекомендації 

сільгосптоваровиробникам для застосування у 2021 році; 

- «Покращення епідеміологічної, епізоотичної, фітосанітарної ситуацій в 

Луганській області» (запланована сума витрат на 2021 рік – 100000,0 тис. грн, 

фактичні витрати у звітному періоді відсутні). Заплановано будівництво 

сучасної державної акредитованої лабораторії Держпродспоживслужби в 

Луганській області з визначення показників безпечності та окремих показників 

якості на об’єктах санітарних заходів відповідно до міжнародних стандартів. 

Досягнуто домовленості про фінансування проєкту міжнародним банком 

реконструкції та розвитку; 

- «Контроль за якістю ґрунтів та невиснажливого їх використання. 

Підвищення родючості ґрунтів» (запланована сума витрат на 2021 рік –  

3629,15 тис. грн, фактичні витрати у звітному періоді відсутні). У 2021 році 

заплановано агрохімічну паспортизацію сільськогосподарських угідь. 

«Інститутом охорони ґрунтів України» Луганської філії  

ДУ «Держгрунтохорона» передбачається обстеження земель загальною площею 

19,0 тис. га. У звітному періоді обстежено 2,4 тис. га сільськогосподарських 

угідь за кошти землекористувачів або власників земельних ділянок. За 

результатами обстежень агрохімічними службами області буде розраховано 

повну потребу культур у поживних речовинах і складено план використання 

добрив у залежності фізіологічної потреби культур, що зупинить процес 

зниження ґрунтової родючості та значно підвищить рентабельність 

сільськогосподарського виробництва; 

- «Формування мережі сільськогосподарських кооперативів» (запланована 

сума витрат на 2021 рік – 2600,0 тис. грн, фактичні витрати у звітному періоді 

відсутні). За ініціативою Дніпропетровської обласної громадської організації 

«Сільськогосподарська консультаційна служба» у рамках Проєкту розвитку 

підприємництва для постраждалого від конфлікту сільського населення в 

Східній Україні для сільськогосподарських кооперативів області проведено 

вебінари із розуміння кооперації. До участі у Міжнародній конференції 

Луганського національного аграрного університету з розвитку кооперації 

залучено представників фермерських та сільськогосподарських підприємств 

області. Надані консультації ведення бухгалтерського обліку і звітності в 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах Луганської області:  

СОК «Харино», СОК «Стрільцівка-Нова», СОК «Кругле-2018»,  

СОК «Землеробець». 

Не виконуються заходи наступних технічних завдань з підтримки розвитку 

малого та середнього підприємництва через відсутність джерел фінансування: 

- «Надання фінансової підтримки суб’єктам підприємництва шляхом 

часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за 

кредитами, що надаються банками» (запланована сума витрат на 2021 рік – 

1000,0 тис. грн). Облдержадміністрацією 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 
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такий механізм надання фінансової підтримки суб’єктам підприємництва 

Луганщини протягом поточного періоду не впроваджений; 

- «Створення регіонального бізнес-інкубатора та формування мережі 

бізнес-центрів Луганської області «Business Network East» на базі Агенції 

регіонального розвитку Луганської області» (запланована сума витрат на  

2021 рік – 11577,4 тис. грн); 

- «Центри підтримки бізнесу» (запланована сума витрат на 2021 рік – 

450,0 тис. грн). 

На виконання заходів технічного завдання «Інформаційно-консультаційне 

забезпечення та популяризація підприємництва» (запланована сума витрат на 

2021 рік – 300,0 тис. грн, фактичні витрати у звітному періоді відсутні) 

протягом звітного періоду 47 суб’єктів підприємництва отримали 

кваліфіковану консультаційну підтримку, 84 суб’єктів прийняли участь у 

заходах з популяризації та демонстрації своїх бізнесів на місцевому, 

регіональному та міжнародному рівнях (виставкові заходи, бізнес-форуми, 

фестивалі, конференції, урочистості), 125 підприємців прийняли участь у 

навчальних візитах, тренінгах, семінарах та презентаціях програм з підтримки 

бізнесу. 

Виконано заходи технічного завдання «Надання фінансової підтримки 

суб’єктам малого та середнього підприємництва в рамках Програми 

«FinancEast» проєкту «Підтримка Європейського Союзу для Сходу України», 

що реалізується Німецьким державним банком розвитку (KFW) через 

Німецько-український фонд (НУФ), у вигляді компенсації вартості їх 

інвестиційних проектів» (запланована сума витрат на 2021 рік –  

22500,0 тис. грн, фактична сума – 22500,0 тис. грн, рівень використання  

коштів – 100 %). Мета Програми «FinancEast» – відновлення фінансування 

інвестиційних проєктів суб’єктів МСП Донецької та Луганської областей через 

банківські та лізингові установи. Підприємець, який реалізує інвестиційний 

проєкт та бере участь у Програмі, отримує через установи-партнери 

компенсацію у розмірі 50 % від власного внеску та суми кредиту/лізингу.  

В рамках Програми фінансову підтримку у вигляді субсидій і компенсацій у  

І кварталі 2021 року отримали 10 суб’єктів для реалізації інвестиційних 

проєктів на суму 22,5 млн грн). У зв’язку з повним використанням бюджету 

Програми її реалізація закінчилась. 

В стадії виконання заходи технічного завдання «Сприяння розвитку 

туристичної інфраструктури, зокрема туристичних кластерів, комунальних 

закладів розміщення з урахуванням вимог доступності для маломобільних груп 

населення та належної санітарно-гігієнічної інфраструктури» (запланована 

сума витрат на 2021 рік – 56227,106 тис. грн, фактична сума – 16,1 тис. грн, 

рівень використання коштів – 0,03 %). В рамках виконання технічного завдання 

передбачено реалізацію 13 проєктів, зокрема: відновлення гідрологічного і 

санітарного стану р. Борова з реконструкцією існуючої водозливної греблі, 

реставрація Меморіального комплексу «Україна – визволителям» у  

смт Міловому. З них виконуються 2 проєкти: «Створення туристичної бази при 

КЗПО "Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді» (придбано 
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3 комплекти туристичного обладнання на 16,1 тис. грн) та «Реставрація 

пам’ятки історії національного значення «Меморіальний комплекс «Україна – 

визволителям» у смт Міловому» (проведено науково-дослідні роботи, 

розроблено проєктно-кошторисну документацію, здійснюються заходи згідно 

графіку відповідно до програми Президента України "Велике будівництво"). 

Не виконувались у звітному періоді заходи технічного завдання 

«Проведення родинного фестивалю активного відпочинку «Туризм-Фест» 

(запланована сума витрат на 2021 рік – 56227,106 тис. грн) через відсутність 

коштів, триває пошук джерел фінансування. 

В стадії виконання технічне завдання «Регіональний центр дуальної освіти 

на базі СНУ ім. В. Даля» (запланована сума витрат на 2021 рік – 500,0 тис. грн). 

СНУ ім. В. Даля включено до пілотного проєкту Міністерства освіти та науки 

України з впровадження дуальної освіти, створено спеціалізовані лабораторії 

для діяльності регіонального центру та впровадження дуальної освіти. 

Не виконувались заходи з «Відновлення діяльності Луганського 

національного аграрного університету як унікального мережевого аграрного 

ЗВО на Сході України» (запланована сума витрат на 2021 рік – 93500,0 тис. грн) 

через відсутність фінансування. 

В рамках виконання технічного завдання «Формування позитивного 

іміджу інвестиційних можливостей та просування туристичного продукту 

Луганщини» (запланована сума витрат на 2021 рік – 830,0 тис. грн, фактичні 

витрати у звітному періоді – 143,0 тис. грн, рівень використання коштів –  

17,2 %) виготовлено 10280 буклетів та презентаційних матеріалів, в наступних 

періодах буде розроблено інвестиційний паспорт області та прийнято участь у 

виставкових заходах. 

Не виконувалось протягом звітного періоду технічне завдання «Створення 

Офісу залучення та супроводження інвестицій на базі Агенції регіонального 

розвитку Луганської області» (запланована сума витрат на 2021 рік –  

2020,0 тис. грн) через відсутність фінансування, триває пошук джерел 

фінансування. 

 

На реалізацію стратегічної цілі № 2 «Відновлення критичної 

інфраструктури регіону» у звітному періоді спрямовано 7 технічних завдань, з 

яких: 3 – в стадії виконання, 4 – не виконуються через відсутність 

фінансування. 

На впровадження цих завдань сума запланованого обсягу фінансування 

складає 918,6 млн грн, що становить 35,1 % від загального запланованого на 

2021 рік обсягу фінансування за Планом заходів. Станом на 01.04.2021 сума 

вибраних коштів у звітному періоді склала 2,0 млн грн, або 0,2 % від 

запланованого на 2021 рік обсягу по цілі № 2. 

Не виконувались протягом звітного періоду технічні завдання з 

відновлення транспортно-логістичної інфраструктури: 

- «Будівництво ділянки залізниці, яка з’єднає гілку Кіндрашівська-Нова – 

Лантратівка із залізничною системою України» (запланована сума витрат на 

2021 рік – 10000,0 тис. грн). Листом від 02.12.2020 № Ц-2/3-80/3816-20  
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АТ «Укрзалізниця» погоджено технічну складову Завдання на проєктування 

будівництва залізничної лінії, яка з’єднає ділянку Лантратівка – Кіндрашівська-

Нова із залізничною мережею України, розробленого облдержадміністрацією за 

підтримки Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України». До 

Завдання на проектування будівництва залізничної лінії, яка з’єднає ділянку 

Лантратівка – Кіндрашівська-Нова із залізничною мережею України, увійшли 

такі варіанти шляху проходження гілки: Рубіжне – Новий Айдар, Рубіжне – 

Старобільськ, Сватове – Старобільськ, Сватове – Білокуракине. З остаточним 

варіантом будівництва можливо буде визначитися після оцінки вартості 

реалізації кожного варіанту будівництва, що може бути здійснено тільки після 

виконання проєктно-вишукувальних робіт (розробки ТЕО, предпроєктної 

документації), а також проєктно-кошторисної документації. Невизначеність 

джерел фінансування перешкоджає проведенню предпроєктних та проєктних 

робіт. Облдержадміністрація готова виступати замовником робіт, однак на цей 

час в обласному бюджеті необхідні кошти відсутні. Без державної підтримки 

реалізувати цей важливий для регіону проєкт неможливо. Постановою 

Верховної Ради України від 02.12.2020 № 1046-ІХ встановлено забезпечити 

фінансування будівництва цієї залізничної лінії за рахунок коштів Державного 

бюджету України, для чого передбачити відповідні видатки на 2021 рік. За 

інформацією Міністерства фінансів України, у Державному бюджеті України 

на 2021 рік видатки на фінансування будівництва не передбачено, оскільки 

Мінінфраструктури відповідних пропозицій не надавало. Міністерством 

розвитку громад та територій України запропоновано порушене питання 

вирішити за рахунок коштів державного бюджету в межах призначень для 

регіону, місцевих бюджетів та інших джерел відповідно до законодавства, 

Мінінфраструктури – здійснити будівництво в рамках державного 

інвестиційного проєкту, головним розпорядником коштів за яким буде 

Луганська обласна державна адміністрація як замовник будівництва. 
- «Електрифікація залізничної гілки Попасна – Куп’янськ» (запланована 

сума витрат на 2021 рік – 5000,0 тис. грн). Експлуатаційний стан залізничної 
інфраструктури Луганської області не відповідає сучасним потребам. Беручи до 
уваги проведену АТ «Укрзалізниця» роботу із впровадження швидкісного руху 
та оновлення колій в інших областях України, питання комфортного 
перевезення пасажирів територією Луганської області залишається 
невирішеним. Залізниця регіону потребує невідкладного вжиття заходів щодо 
оновлення та електрифікації, а також прискорення темпів впровадження 
швидкісного руху. Очікувані результати та показники – запровадження на 
території області швидкісних перевезень залізничним транспортом; збільшення 
обсягів перевезень; зниження негативного впливу на навколишнє середовище; 
зменшення логістичних витрат місцевих товаровиробників; покращання 
інвестиційного клімату області; підвищення мобільності сил і засобів, задіяних 
під час попередження та усунення наслідків надзвичайних ситуацій; 
підвищення транзитного рейтингу держави. Без державної підтримки 
реалізувати цей важливий для регіону проєкт неможливо. Невизначеність 
джерел фінансування перешкоджає проведенню предпроєктних та проєктних 
робіт.  
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- «Будівництво, капітальний та поточний ремонти автомобільних доріг 
загального користування та комунальної власності Луганської області та 
штучних споруд на них» (запланована сума витрат на 2021 рік – 112000,0 тис. 
грн). Протягом І кварталу 2021 року роботи не проводились. 

Виконуються заходи технічного завдання «Відновлення транспортно-
логістичної  інфраструктури та покращення транспортного сполучення» 
(запланована сума витрат на 2021 рік – 683331,3 тис. грн, фактичні витрати 
відсутні). За бюджетною програмою 3131090 «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту та утримання автодоріг місцевого значення, вулиць і 
доріг комунальної власності у населених пунктах» на 2021 рік передбачено 
видатки у сумі 539609,20 тис. грн та за рахунок залишків коштів, 
невикористаних у попередні роки, передбачено видатки у сумі  
32371,98 тис. грн. 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 2021 році (далі – 
Перелік) та Перелік за рахунок залишків коштів, невикористаних у попередні 
роки погоджено листами Укравтодору від 16.01.2021 № 255/1/5.1-6-104/08-21, 
від 26.02.2021 № 1089/1/06-01/09-304/08-21 та затверджені розпорядженнями 
голови обласної держадміністрації – керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 02.03.2021 № 126 та від 12.03.2021 № 153. 

Виконуються заходи технічного завдання «Відновлення функціонування 

закладів охорони здоров’я, які надають третинну (високоспеціалізовану) 

медичну допомогу» (запланована сума витрат на 2021 рік – 33900,0 тис. грн, 

фактичні витрати відсутні). Зокрема, виконується проєкт «Реконструкція 

інфекційного корпусу за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк,  

вул. Сметаніна, 5Т, під розміщення хірургічного корпусу КНП ЛОР "Луганська 

обласна клінічна лікарня». Проектом реконструкції передбачено розробку 

проектної документації, проведення тендерних процедур та укладання 

договорів з переможцем тендерних процедур, реконструкцію будівель.  

В 2020 році розроблено проектну документацію. У звітному періоді тривають 

тендерні торги по визначенню генерального підрядника будівництва об’єкту. 

Відсутнє виконання заходів технічного завдання «Створення умов для 

доступної та якісної освіти на територіях, прилеглій до зони розмежування» 

(запланована сума витрат на 2021 рік – 62417,0 тис. грн) через відсутність 

фінансування. 

Виконуються заходи технічного завдання «Капітальний ремонт 

адміністративних будівель Станично-Луганського району» (запланована сума 

витрат на 2021 рік – 11912,10 тис. грн, фактичні витрати за звітний період – 

2013,5 тис. грн, рівень використання коштів – 16,9 %). Зокрема, здійснюється 

капітальний ремонт адміністративної будівлі ЦНАП Станично-Луганської 

селищної ради (витрати – 2013,5 тис. грн), та триває пошук джерел 

фінансування для капітального ремонту адміністративної будівлі з прибудовою 
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та ганками КУ «Станично-Луганського територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)». 

 

На реалізацію стратегічної цілі № 3 «Ефективне управління, 

орієнтоване на людину» у звітному періоді спрямовано 27 технічних завдань, 

з яких: 12 – знаходиться у стадії виконання, 15 – не виконуються через 

відсутність фінансування на звітну дату.  

На впровадження цих технічних завдань сума запланованого обсягу 

фінансування складає 1,336 млрд грн, що становить 51,0 % від загального 

запланованого на 2021 рік обсягу фінансування за Планом заходів. Станом на 

01.04.2021 сума вибраних коштів у звітному періоді склала 56,9 млн грн, або  

4,3 % від запланованого на звітний період обсягу по цілі № 3. 

Не виконувались протягом звітного періоду наступні технічні завдання з 

удосконалення управління регіональним розвитком через відсутність 

фінансування: 

- «Електронне урядування – як форма демократичного  управління 

орієнтованого на задоволення потреб громадян» (запланована сума витрат на 

2021 рік – 7000,0 тис. грн). Заходами технічного завдання передбачається 

впровадження електронного документообігу в органах місцевого 

самоврядування та проведення навчання спеціалістів; 

- «Формування партнерської освітньої коаліції «Муніципальна майстерня» 

та нарощування компетенцій сучасного менеджера на місцевому рівні» 

(запланована сума витрат на 2021 рік – 2000,0 тис. грн). Передбачається 

проведення навчальних семінарів та обмінних поїздок з питання реформування 

місцевого самоврядування; 

- «Підтримка проектів місцевого розвитку та формування спроможних 

громад області» (запланована сума витрат на 2021 рік – 12050,0 тис. грн); 

- «Створення мережі сучасних інклюзивних просторів громадської 

активності в громадах області» (запланована сума витрат на 2021 рік –  

2000,0 тис. грн). Передбачається створення не менше 10 центрів за різними 

напрямками діяльності в громадах області та облаштування просторів для 

навчання, творчої діяльності, просторів ділового конференц-сервісу для 

проведення зустрічей, обговорень, нарад, неформальних заходів спілкування 

тощо. 

Виконуються заходи, передбачені технічним завданням «Розроблення 

містобудівної документації: 1. Генеральних планів з планами зонування 

населених пунктів; 2. Комплексних планів просторового розвитку (схем 

планування територій) об'єднаних територіальних громад» (запланована сума 

витрат на 2021 рік – 14225,72 тис. грн, фактичні видатки відсутні). У 1 кварталі 

2021 року розроблено та затверджено 4 детальних планів територій. В стадії 

розробки знаходиться 43 проекти містобудівної документації на 23 населених 

пункти, а саме генеральних планів – 17, планів зонування – 17, детальних 

планів територій – 9 та історико-архітектурний опорний план – 1. 

Через відсутність фінансування не здійснювались заходи з відновлення 

регіонального архівного фонду та функцій архівної системи (запланована сума 
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витрат на 2021 рік – 65,98 тис. грн), що передбачають закупівлю сучасних 

сканерів для архівних установ області для оцифровки архівних документів. 

Частково виконувались проєкти технічного завдання «Створення умов для 

підготовки провідних та перспективних спортсменів області» (запланована 

сума витрат на 2021 рік – 51201,03 тис. грн, фактичні витрати відсутні). 

Зокрема, розроблено проєктно-кошторисну документацію з будівництва 

чотирьох будинків для тимчасового розміщення спортсменів  

КУ ЛОФЦ "Олімп", в рамках виконання програми Президента України "Велике 

будівництво" за рахунок коштів ДФРР виконуються 3 проєкти (реконструкція 

тренажерного залу КУ ЛОФЦ "Олімп", будівництво залу спортивної гімнастики 

КУ ЛОФЦ "Олімп" та капітальний ремонт КУ ЛОФЦ "Олімп" (благоустрій 

вхідної частини, облаштування приміщення охорони, вело- та автопарковки, 

розміщення навісів, лавок, урн тощо)). 

В стадії виконання проєкти технічного завдання «Покращення якості 

медичних послуг закладами охорони здоров’я вторинного рівня та 

налагодження роботи госпітальних округів» (запланована сума витрат на  

2021 рік – 85269,24 тис. грн, фактична сума витрат у звітному періоді – 

39348,07 тис. грн, рівень використання коштів 46,1 %). Зокрема, протягом 

звітного періоду виконувались 5 проєктів щодо закупівлі та встановлення 

обладнання на КНП "Біловодська багатопрофільна лікарня", КНП "Рубіжанська 

центральна міська лікарня", КНП "Лисичанська багатопрофільна лікарня",  

КНП "Сватівська багатопрофільна лікарня", КНП "Старобільське районне 

територіальне медичне об’єднання". 

Виконуються проєкти технічного завдання «Забезпечення надання вчасної 

та якісної медичної допомоги первинного рівня» (запланована сума витрат на 

2021 рік – 26522,72 тис. грн, фактична сума витрат у звітному періоді –  

5677,31 тис. грн, рівень використання коштів – 21,4 %). Зокрема, протягом 

звітного періоду виконувались 7 проєктів – будівництво амбулаторій в с. Піски 

Новопсковської громади Старобільського району, с. Новолимарівка 

Біловодської громади Старобільського району, смт Лозно-Олександрівка 

Лозно-Олександрівської громади Сватівського району, с. Лісна Поляна 

Марківської громади Старобільського району, с. Велика Чернігівка 

Нижньотеплівської громади Щастинського району, с. Широкий Широківської 

громади Щастинського району, с. Лиман Старобільської громади 

Старобільського району. 

Продовжується виконання заходів з розширення мережі центрів надання 

адміністративних послуг (запланована за технічним завданням сума витрат на 

2021 рік – 8300,0 тис. грн, фактична сума витрат у звітному періоді –  

11840,0 тис. грн, рівень використання коштів – 142,7 %). У звітному періоді 

рамках реалізації міжнародних програм (ПРООН та «U-LEAD з Європою»)  

3 громади області у звітному періоді отримали мобільні ЦНАП (Новоайдарська, 

Гірська, Марківська громади). Процес розширення мережі ЦНАП, їх віддалених 

робочих місць в територіальних громадах області з метою наближення 

адміністративних послуг до громадян триває. 
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Виконуються наступні технічні завдання з розвитку інфраструктури та 

надання послуг в громадах: 

- «Створення мережі зарядних станцій для електроавтомобілів у 

Луганській області» (запланована сума витрат на 2021 рік – 303,0 тис. грн, 

фактичні витрати у звітному періоді відсутні). Проведено перемовини з 

місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування у обраних 

громадах щодо підтримки проєктів зі створення муніципальних зарядних 

станцій. Здійснюється підготовка спільних з громадами проєктів. Підготовлено 

матеріали для грантової заявки щодо створення зарядної станції для 

електромобілів на грантові конкурси Посольства Німеччини в Україні та 

Міністерства закордонних справ Естонії від Сєвєродонецької міської ВЦА, а 

також для участі у Програмі соціальних інвестицій «Україна – житниця 

майбутнього» Компанії «BAYER». Триває пошук шляхів фінансування заходу; 

- «Створення гуртків із робототехніки в опорних школах Луганської 

області» (запланована сума витрат на 2021 рік – 587,4 тис. грн, фактичні 

витрати у звітному періоді відсутні). Триває пошук інвестиційних донорів; 

- «Створення спортивної інфраструктури для занять фізичною 

культурою і спортом» (запланована сума витрат на 2021 рік –  

125999,94 тис. грн). В рамках виконання технічного завдання передбачено 

реалізацію 3 проєктів: капітальний ремонт СДЮСТШ ВВС «Садко» у  

м. Сєвєродонецьку, капітальний ремонт спортивного майданчику 

Попаснянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21, капітальний 

ремонт стадіону "Хімік" КДЮСШ № 2 м. Сєвєродонецька. Проєкти 

реалізуються за рахунок ДФРР. 

Не виконувались протягом звітного періоду через відсутність 

фінансування наступні технічні завдання: 

- «Створення належних умов виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу» 

(запланована сума витрат на 2021 рік – 26250,0 тис. грн). Передбачено 

придбання 21 мікроавтобуса для дитячих будинків сімейного типу; 

- «Створення пожежно-рятувальних підрозділів місцевої, добровільної 

пожежної охорони, центрів безпеки громадян на території Луганської 

області» (запланована сума витрат на 2021 рік – 59782,7 тис. грн). Проєкт не 

виконується у зв'язку з реформуванням адміністративно-територіального 

устрою, реорганізацією районів, розмежуванням повноважень між районами та 

громадами. Питання щодо створення та утримання пожежно-рятувальних 

підрозділів місцевої, добровільної пожежної охорони, центрів безпеки будуть 

розглядатися місцевою владою на територіях; 

-  «Здійснення капітального ремонту будівель закладів культури області» 

(запланована сума витрат на 2021 рік – 39863,23 тис. грн); 

- «Реконструкція парків культури та відпочинку» (запланована сума 

витрат на 2021 рік – 33200,0 тис. грн). 

В рамках програми Президента України «Велике будівництво» триває 

виконання заходів технічного завдання «Забезпечення надання якісних послуг 

закладами дошкільної та загальної середньої освіти» (запланована сума на 
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2021 рік – 138962,4 тис. грн, фактичні витрати у звітному періоді відсутні). 

Виконуються 13 проєктів з капітальних ремонтів та реконструкцій дошкільних 

навчальних закладів (3 об’єкти в м. Лисичанськ, Кремінна, смт Троїцьке) та 

закладів середньої шкільної освіти (10 об’єктів у смт Красноріченське,  

м. Попасна, м. Гірське, смт Біловодськ, смт Марківка, смт Новопсков,  

смт Новоайдар, смт Станиця Луганська, с. Рудівка та с. Куземівка Сватівського 

району). Проєкти реалізуються за рахунок коштів ДФРР. 

Триває виконання технічного завдання «Забезпечення житлом внутрішньо 

переміщених осіб» (запланована сума на 2021 рік – 67992,99 тис. грн, фактичні 

витрати у звітному періоді відсутні). В рамках виконання технічного завдання 

реалізуються проєкти «Реконструкція будівель по вул. Чехова, 9 та Чехова, 9-Б 

під житловий будинок в м. Рубіжне Луганської області» та «Будівництво 

об’єкта незавершеного будівництва, недобудованого житлового будинку, 

розташованого за адресою: Луганська область, Кремінський район, м. 

Кремінна, вул. Центральна (Октябрьська), буд. 12». Проєкти надано на розгляд 

комісії Мінрегіону з відбору та оцінки проектів, які можуть реалізовуватись за 

рахунок коштів ДФРР. 

Не виконувались заходи технічного завдання «Будівництво центрального 

об’єкта поводження з відходами» (запланована сума на 2021 рік –  

31528,0 тис. грн, фактичні витрати відсутні). Центральний об’єкт поводження з 

відходами передбачає у собі влаштування заводу механізованої переробки 

твердих побутових відходів у складі сміттєсортувального комплексу з 

допоміжною лінією для переробки та полігону під поховання кінцевого 

продукту переробки, та приймання відсортованих відходів від інших 

сортувальних станцій області, з метою отримання звалищного газу і подальша 

його переробка на блоці когенераційних установок. Фінансування заходів 

відсутнє. 

Виконуються технічні завдання у сфері раціонального використання 

водних ресурсів: 

- «Модернізація об’єктів та мереж водопостачання та водовідведення 

комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства» 

(запланована сума витрат на 2021 рік – 230000,0 тис. грн, фактична сума витрат 

в звітному періоді відсутня). На цей час розроблено проєктну документацію по 

заходам «Реконструкція міських очисних споруд № 3 

ЛКСП «Лисичанськводоканал» м. Привілля», «Реконструкція міських очисних 

споруд № 4 (мікрорайону заводу ГТВ), м. Лисичанськ», «Реконструкція міських 

очисних споруд № 5 ЛКСП «Лисичанськводоканал» м. Новодружеськ», 

«Реконструкція існуючої каналізаційної насосної станції, що розташована за 

адресою: м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, 16б під модульні очисні споруди», 

«Реконструкція очисних споруд м. Гірське, Попаснянський район», 

«Реконструкція очисних споруд м. Золоте-2, Попаснянський район», 

«Реконструкція очисних споруд с. Тошківка-1, Попаснянський район», 

«Реконструкція очисних споруд м. Попасна», «Реконструкція очисних споруд 

м. Золоте-1, Попаснянський район». Всі заходи включено до Регіональної 

програми з охорони навколишнього природного середовища Луганської області 
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на 2019-2025 роки. У звітному періоді кошти на виконання проектів не 

виділялися; 

- «Будівництво та реконструкція об'єктів водовідведення та очистки 

стічних вод, гідротехнічних споруд, підземних та поверхневих джерел питної 

води» (запланована сума витрат на 2021 рік – 198000,0 тис. грн, фактична сума 

витрат в звітному періоді відсутня). У 2021 році планується реалізація заходів 

«Реконструкція очисних споруд у с. Половинкине Старобільського району 

Луганської області», «Будівництво блочно-модульних очисних споруд у  

м. Кремінна Луганської області» за рахунок коштів обласного бюджету в 

рамках реалізації Регіональної програми з охорони навколишнього природного 

середовища Луганської області на 2019-2025 роки. По заходам «Реконструкція 

очисних споруд в м. Сватове», «Будівництво очисних споруд господарсько-

побутових стічних вод м. Сєвєродонецька», «Будівництво напірного 

каналізаційного колектору в смт Біловодськ», «Реконструкція очисних споруд в 

смт Біловодськ» необхідно розробити проектну документацію. Фінансування 

відсутнє. 

Не виконувалось протягом звітного періоду технічне завдання 

«Будівництво станцій очищення шахтних вод» (запланована сума витрат на 

2021 рік – 70000,0 тис. грн, фактична сума витрат в звітному періоді відсутня). 

Заходи з будівництва станцій очищення шахтних вод включено до 

комплексного проекту із реконструкції комплексу Західної фільтрувальної 

станції (далі – ЗФС) КП «Попаснянський районний водоканал», який 

планується реалізувати за умови надання позики уряду Франції. У звітному 

періоді кошти на виконання проєктів не виділялися. 

Не здійснювались заходи зі створення на базі Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля міжкафедральної науково-

дослідної лабораторії «Моніторингу навколишнього середовища та прикладних 

екологічних досліджень» (запланована сума витрат на 2021 рік – 250,0 тис. грн). 

Проєктом передбачається закупівля лабораторного аналітичного обладнання, 

розробка програми моніторингових спостережень стану навколишнього 

середовища, проведення періодичних та систематичних спостережень, 

створення та наповнення бази даних про стан компонентів довкілля, 

впровадження результатів розробок лабораторії у виробництво та навчальний 

процес. Триває пошук інвесторів та зацікавлених організацій. 

Не виконувались заходи з будівництва біогазової станції на території 

Сватівської міської ради Луганської області (запланована сума витрат на  

2021 рік – 90000,0 тис. грн). Триває пошук інвесторів. 

Реалізуються заходи технічного завдання «Використання поживних 

рештків для потреб регіональної енергетики Луганської області» (запланована 

сума витрат на 2021 рік – 15000,0 тис. грн, фактичні витрати у звітному періоді 

відсутні). У рамках реалізації ініціативи Проєкту USAID «Економічна 

підтримка Східної України» ПАТ «Бондарівське» подано проєкт «Виробництво 

альтернативних джерел опалення PINI-KEY (євродрова)». Експертами 

здійснено фінансово-економічний аналіз підприємства щодо спроможності 

ефективної реалізації проєкту. 




