
Додаток 2  

Цілі та завдання Стратегії розвитку Луганської області на 2021-2027 роки 

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. Економічне зростання регіону: конкурентоспроможність, смарт-спецалізація, сприятливе бізнес-середовище 

Оперативна ціль 1.1. Розвиток інноваційних галузей економіки з високою доданою вартістю 

1.1.1. Сприяти сталому розвитку 

галузей промисловості з високою 

доданою вартістю з урахуванням 

принципів недискримінації та 

гендерної рівності 

 Сприяння розвитку виробничих кластерів (галузі ‒ хімічна, біохімічна, фармацевтична, відновлювальна 

енергетика та інші) та створенню нових підприємств, що орієнтуються на місцеві джерела сировини 

 Сприяння створенню біохімічного кластеру з використанням в якості сировини місцевої с/г продукції  

 Підвищення ефективності дії механізму стандартизації та сертифікації продукції, захисту інтелектуальної 

власності, дотримання авторського права та суміжних прав, забезпечення досягнення високих стандартів якості, 

безпеки, екологічності продукції 

 Запровадження ефективних iнструментiв та меxанiзмiв стимулювання місцевого економічного розвитку 

(кластерiв, національних проектів, меxанiзму державно-приватного партнерства тощо) 

1.1.2. Підтримати розвиток 

регіональної інноваційної екосистеми 

 Сприяння розвитку кластеру інжинірингу 

 Сприяння розвитку науково-дослідних інституцій (інститутів, наукових хабів лабораторій, наукових виробництв) 

та їх співпраці з виробництвом, а також системи правової, кадрової та інформаційної підтримки інноваційної 

діяльності на принципах гендерної рівності 

 Збирання та оновлення даних щодо  наявних в області інвестиційних майданчиків типу «Браунфілд» 

(невикористовувані промислові будівлі і споруди) та «Грінфілд» (вільних від забудови) для розміщення нових 

виробництв  

 Сприяння створенню індустріальних парків та технопарків, зокрема на території Лисичансько ‒ Рубіжансько ‒

Сєвєродонецької агломерації (Лисичанська міська рада, Сєвєродонецька міська рада, м.Рубіжне, Кремінський 

район 

 Сприяння створенню освітнього та практичного ІТ-середовища на базі освітніх закладів області для розвитку та 

впровадження інноваційних технологій (ІТ-хаби, школи, лабораторії, простори, майданчики тощо) 

Оперативна ціль 1.2. Розвиток сільських територій на базі партнерства та кооперації 

1.2.1. Сприяти підвищенню 

продуктивності та ефективності 

сільського господарства 

 Підтримка засад сталого розвитку в сільському господарстві 

 Сприяння розвитку екологічного та органічного сільськогосподарського виробництва 

 Сприяння розвитку підприємств заготівлі, збуту, постачання матеріально-технічних та інших ресурсів, в першу 

чергу, на засадах кооперації  

 Сприяння створенню логістичних центрів та Хабів сільськогосподарського призначення; 

 Сприяння розвитку міжгалузевих інноваційних екосистем, у тому числі у співпраці з хімічним виробництвом для 

реалізації концепції «точного землеробства», яка передбачає надання рекомендацій щодо підвищення родючості 

земель та врожайності культур на підставі лабораторних досліджень та аналізів хімічного складу грунтів 

 Підтримка інституційної мережі щодо розвитку агропромислового комплексу, зокрема дорадчих служб та 

співробітництва науки та виробництва в сфері с/г 

 Сприяння розвитку альтернативних видів економічної діяльності (вирощування енергетичних культур, заліснення 

територій, рекреаційна діяльність тощо) 

 Підтримка господарського використання деградованих земель.  

 Контроль за якістю ґрунтів та невиснажливого їх використання. 

 Сектор автоматизації та ІКТ, підприємства галузі приладобудування 
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1.2.2. Сприяти підвищенню 

ефективності переробки 

сільськогосподарської продукції 

 Сприяння розвитку переробки сільськогосподарської (с/г) продукції, формуванню агропромислових ланцюгів  та 

розширенню ринків збуту 

 Впровадження європейських стандартів якості продукції та управління 

Оперативна ціль 1.3. Системна підтримка бізнесу та його диверсифікація 

1.3.1. Надавати підтримку для 

розвитку малого та середнього 

підприємництва (МСП) та сприяти  

самозайнятості населення з фокусом 

на підтримку жінок, молоді та 

представників вразливих груп 

 Спрощення процедури та збільшення обсягів надання фінансової підтримки суб’єктам малого підприємництва, у 

тому числі мікрокредитів для започаткування та провадження підприємницької діяльності, компенсації відсотків, 

запровадження ваучерної системи та стартапів з урахуванням принципів недискримінації та гендерної рівності 

 Підтримка навчання і стажування представників МСП та самозайнятого населення, особливо вразливих груп, у 

тому числі жінок та молоді 

 Підтримка жіночого підприємництва, включаючи надання підтримки жінкам в сільській місцевості щодо 

започаткування та розвитку малого та середнього підприємництва, фермерства та кооперативів 

 Активізація роботи інфраструктури підтримки МСП (обласної торгово-промислової палати, місцевих агенцій, 

центрів підтримки бізнесу, професійних асоціацій, бізнес-об’єднань) та підвищення ефективності їх роботи - 

надання консультації з розвитку планування бізнесу, популяризації успішних практик 

 Надання підтримки підприємствам – експортерам (забезпечення ефективної роботи ТПП з надання послуг із ЗЕД 

та сертифікації) 

 Створення платформи для  ефективного діалогу між органами державної влади та суб'єктами підприємництва 

1.3.2. Розвинути туристично-

рекреаційну інфраструктуру та 

туристичні продукти з урахуванням 

вимог інклюзивності  

 Підтримка розвитку різних форм туризму: спортивного, молодіжного, фестивального, релігійного, культурно-

пізнавального, сільського зеленого туризму тощо 

 Сприяння розвитку туристичної інфраструктури, зокрема туристичних кластерів, комунальних закладів 

розміщення з урахуванням вимог доступності для маломобільних груп населення та належної санітарно-

гігієнічної інфраструктури 

 Сприяння розвитку туристичних кластерів, створення нових та підтримка існуючих туристичних продуктів 

(етнокультурні події, фестивалі тощо 

 Формування позитивного іміджу регіону у сфері туризму на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринку 

 Активізація роботи територіально-інформаційних центрів, центрів історико-культурної спадщини 

 Сприяння створенню історико-культурних заповідників, зокрема на базі конезаводів  

 Впровадження виставкового маркетингу в туризмі, онлайн та офлайн реклама 

1.3.3. Сприяти реіндустріалізації та 

модернізації вугледобувної галузі 

регіону 

 Сприяння реновації вугледобувної галузі області 

 Сприяння модернізації шахт для забезпечення  діяльності підприємств теплової генерації, зокрема Луганської 

ТЕС 

 Забезпечення здійснення заходів щодо адаптації населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та 

вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації) до змін структури ринків праці  

 Участь в розробленні та виконанні спеціальних державних програм економічного розвитку територій, які 

знаходяться в несприятливих умовах 

 Система підтримка промислових підприємств базових галузей економіки області (машинобудування та 

металообробка, деревообробка та виробництво меблів, виробництво паперу та картону в тощо) 
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1.3.4. Наблизити систему підготовки 

кадрів у відповідність до потреб 

регіональної економіки з 

урахуванням принципів 

недискримінації та гендерної рівності 

 Упорядкування та розвиток системи закладів професійної (професійно-технічної) освіти, у тому числі - 

навчально-практичних центрів 

 Перепідготовка кадрів / підвищення кваліфікації у відповідності до ринку праці  із забезпеченням рівного доступу 

для жінок та чоловіків, у тому числі з уразливих груп населення, насамперед осіб з інвалідністю й осіб, які 

перебувають в уразливому становищі 

 Проведення регулярних ярмарків вакансій із залученням ресурсів Центрів зайнятості 

 Посилення матеріально-технічної бази Закладів вищої освіти 

 Розвиток дуальної освіти  

 Сприяння відновленню роботи переміщеного до м. Старобільська аграрного університету  

 Партнерства закладів вищої освіти регіону 

 Розвиток компетенцій та замовлення на професії 

1.3.5. Підвищити інвестиційну 

привабливості та міжнародній 

промоції регіону 

 Формування сприятливого та позитивного інвестиційного іміджу, просування на зовнішній ринок інвестиційних 

можливостей регіону 

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. Відновлення критичної інфраструктури регіону 

Оперативна ціль 2.1. Відновлення інфраструктури: логістика, енергозабезпечення 

Завдання Орієнтовні сфери реалізації проектів 

2.1.1.  Забезпечити стале 

енергопостачання  та підвищити 

рівень енергетичної безпеки 

 Модернізація існуючих енергогенеруючих підприємств та будівництво нових, зокрема реконструкція ДП 

“Сєвєродонецька ТЕЦ” 

2.1.2. Відновити транспортно-

логістичну  інфраструктуру та 

покращити транспортне сполучення з 

урахуванням вимог інклюзивності 

 Будівництво ділянки залізниці, яка з’єднає гілку Кіндрашівська-Нова ‒Лантратівка із залізничною системою 

України  

 Електрифікація залізничної гілки Попасна ‒ Куп’янськ 

 Модернізація ділянки залізниці Новозолотарівка – Лиман  

 Відновлення та розбудова автомобільних доріг області та відповідної транспортної інфраструктури з урахуванням 

вимог доступності особам з обмеженими фізичними можливостями та іншим маломобільним групам населення  

Оперативна ціль 2.2. Відновлення та розвиток регіональної системи надання послуг населенню 

Завдання Орієнтовні сфери реалізації проектів 

2.2.1. Відновити та розбудувати 

систему надання спеціалізованої 

медичної допомоги з урахуванням 

принципів недискримінації та 

гендерної рівності 

 Будівництво Луганської обласної клінічної лікарні з урахуванням вимог інклюзивності 

 Будівництво Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру з урахуванням вимог інклюзивності 

 Забезпечення житлом висококваліфікованих медичних працівників для надання медичної допомоги ІІІ рівня 

 Створення обласного стоматологічного лікувально-діагностичного центру з урахуванням вимог інклюзивності 

2.2.2. Покращити доступ до якісних 

соціальних послуг на території, 

прилеглій до зони розмежування з 

урахуванням принципів 

недискримінації та гендерної рівності 

 Налагодження системи медичної допомоги, першої допомоги на місці події, у тому числі екстреної медичної 

допомоги 

 Підтримка соціальної інфраструктури (заклади дошкільної та загальної середньої освіти, медичні заклади І рівня, 

установи та заклади соціального обслуговування, заклади культури,  спортивна інфраструктура, пошта тощо) 
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 Збирання даних розподілених за статтю, віком, місцем проживання, з увагою до певних вразливих груп населення 

за всіма напрямами реалізації стратегії 

 Будівництво та модернізація системи централізованого водопостачання та водовідведення населених пунктів, а 

саме: свердловини питної води, магістральні та розподільчі водоводи, каналізаційні колектори, насосні станції, 

очисні споруди, тощо 

2.2.3. Відновити та розбудувати 

регіональну інфраструктуру для 

надання соціальних послуг з 

урахуванням принципів 

недискримінації та гендерної рівності 

 Забезпечення надання комплексних реабілітаційних послуг  особам та дітям з інвалідністю, дітям групи ризику по 

реалізації інвалідності шляхом будівництва корпусів, облаштуванням необхідним обладнанням комунальної 

установи Луганський обласний центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів «Відродження» задля створення 

умов для його повноцінної діяльності. 

 Формування системи надання соціальних послуг жінкам, чоловікам та дітям, які постраждали від домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі шляхом утворення спеціалізованих притулків та кризових кімнат. 

 Розбудова системи надання соціальних послуг  підтриманого проживання та паліативного догляду для громадян 

похилого віку та осіб з інвалідністю в обласних інтернатних установах шляхом будівництва нових приміщень 

діючих інтернатних установ. 

 Розбудова системи надання дітям області послуг з оздоровлення та відпочинку на регіональному рівні 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. Ефективне управління, орієнтоване на людину 

Оперативна ціль 3.1. Ефективне управління, комунікації та партнерства 

3.1.1. Удосконалити управління 

регіональним розвитком з 

урахуванням принципів 

недискримінації та гендерної рівності 

 Формування ефективної системи управління регіоном в рамках реформи децентралізації 

 Розроблення містобудівної документації: Генеральних планів з планами зонування населених пунктів; 

Комплексних планів просторового розвитку 

 Запровадження програм: е-урядування, е-медицина, е-освіта  з урахуванням доступності для усіх категорій 

населення. 

 Розробка та впровадження дієвих механізмів кооперації, мобілізації  ресурсів громад для вирішення місцевих 

проблем 

 Надання організаційно-методичної допомоги громадам в процесі реформи децентралізації, розбудові 

організаційної структури, навчання та перепідготовки кадрів з урахуванням доступності для усіх категорій 

населення 

3.1.2. Сприяти розвитку 

демократичних інструментів в 

системі управління з урахуванням 

принципів недискримінації та 

гендерної рівності 

 Сприяння розбудові мереж неурядових організацій, у тому числі в сільській місцевості 

 Посилення залучення мешканців до управлінських рішень шляхом налагодження ефективних форм громадської 

взаємодії (профільні громадські ради, бюджети участі, шкільний бюджет, у тому числі забезпечення рівних 

можливостей для ВПО та інших уразливих груп населення) 

 Створення діалогових майданчиків для обговорення проблем і вироблення рішень серед всіх груп населення, 

незалежно від статі, віку, стану здоров'я, місця проживання, етнічності, місця проживання, статусу (ВПО та ін) 

3.1.3. Сприяти формуванню 

ефективної системи 

міжрегіонального партнерства 

 Сприяння виконанню угод щодо торговельно-економічного, науково-технічного та культурного співробітництва, 

розширення переліку регіонів-партнерів шляхом укладення відповідних протоколів намірів, програм та планів 

заходів 

 Сприяння організації та проведенню форумів, зустрічей представників ділових кіл, презентацій, виставково-

ярмаркових заходів тощо 
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 Розроблення та реалізація міжрегіональних програм допомоги ВПО 

Оперативна ціль 3.2. Сприяння розвитку інфраструктури надання послуг 

Завдання Орієнтовні сфери реалізації проектів 

3.2.1. Відновити та розбудувати 

інфраструктуру інституцій обласного 

підпорядкування  з урахуванням 

принципів недискримінації та 

гендерної рівності 

 Реалізація реформи системи екстреної медичної допомоги на регіональному рівні 

 Відновлення регіонального архівного фонду та функцій архівної системи 

 Відновлення та розбудова регіональної системи надання позашкільної освіти (обласні заклади позашкільної освіти) 

 Розбудова регіональної системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівників закладів освіти.  

 Розвиток мережі інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ) для надання послуг дітям з особливими освітніми потребами, 

які проживають (навчаються) у відповідній об’єднаній територіальній громаді (районі), місті  

 Покращення доступу до інфраструктури закладів культури та підтримка розвитку культури  

 Покращення доступу до спортивної інфраструктури та підтримка розвитку спорту в т.ч і маломобільних груп 

населення  

 Підтримка лікувально-оздоровчих комплексів, зокрема «Луганськкурорт» 

3.2.2. Сприяти розвитку 

інфраструктури та надання послуг в 

громадах на засадах 

співфінансування з урахуванням 

принципів недискримінації та 

гендерної рівності 

 Надання фінансової допомоги в розбудові спроможних громад на конкурсних засадах (конкурс місцевого 

самоврядування) 

 Створення системи місцевих та добровільних пожежно-рятувальних підрозділів, розбудова інфраструктури із 

забезпечення їх функціонування, у тому числі будівництво центрів безпеки 

 Поліпшення інформаційно-освітньої, соціальної інфраструктури (дошкільні заклади, школи, медичні заклади І та ІІ 

рівнів, установи та заклади соціального обслуговування, заклади культури,  спортивна інфраструктура, пошта 

тощо), включаючи вразливі категорії, такі як люди похилого віку, особи з інвалідністю, внутрішньо переміщені 

особи, особи, які живуть з ВІЛ тощо 

 Створення мережі закладів освіти для навчання за дистанційною та мережевою форми здобуття освіти (з 

одночасним розвитком мережі Інтернет) 

 Сприяння забезпеченню житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), молоді, фахівців соціальної сфери, 

учасників антитерористичної операції (АТО) 

 Розширення мережі центрів надання адміністративних послуг, їх територіальних підрозділів та віддалених робочих 

місць адміністраторів центрів в об’єднаних територіальних громадах 

 Розвиток електротранспорту та його інфраструктури 

 Створення належних умов для забезпечення повноцінного розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу 

 Запровадження ефективої системи відеоспостереження 

Оперативна ціль 3.3. Безпечне, енерго-,  ресурсозберігаюче  та енергоефективне середовище 

Завдання Орієнтовні сфери реалізації проектів 

3.3.1. Створити систему поводження з 

твердими побутовими відходами 

 Проектування та будівництво центрального об’єкту поводження з твердими побутовими відходами 

 Проведення діяльності, яка спрямована на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, сортування, 

зберігання, оброблення, перероблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за 

цими операціями та нагляд за місцями видалення 
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3.3.2. Сприяти раціональному 

використання водних ресурсів та 

зменшення забруднення природного 

середовища скидами стічних вод  

 Будівництво та модернізація системи централізованого водопостачання та водовідведення населених пунктів, а 

саме: свердловини питної води, магістральні та розподільчі водоводи, каналізаційні колектори, насосні станції, 

очисні споруди, тощо 

 Будівництво станції очищення шахтних вод шахт регіону 

3.3.3. Створити системи 

спостережень за забрудненням 

навколишнього природного 

середовища відповідно до вимог 

Директив ЄС 

 Розширення існуючої мережі спостережень за забрудненням атмосферного повітря 

 Розширення існуючої мережі спостережень та лабораторного контролю за станом поверхневих вод  

 Впровадження ефективних заходів щодо забезпечення контролю за використанням хімічних речовин в сільському 

господарстві та їх впливу на поверхневі та підземні води 

3.3.4. Сприяти енергоефективності та 

розвитку альтернативної енергетики 

 Впровадження заходів, спрямованих на поступове заміщення нерентабельних котелень на нові блочно-модульні 

котельні з сучасним теплогенеруючим обладнанням, яке здатне працювати на альтернативному паливі та має 

значно вищій ККД 

 Термомодернізація будівель 

 Впровадження енергоефективних заходів в рамках підтримки донорської допомоги ПРООН, GiZ 

 Впровадження ЕСКО-механізму 

 Навчання енергоменеджерів в регіоні 

3.3.5 Сприяти охороні та 

розширенню мережі територій та 

об'єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення 

 Розширення територій природно-заповідного фонду (шляхом оголошення нових територій та об’єктів природно-

заповідного фонду) 

 Впровадження ефективних заходів щодо додержання  вимог щодо охорони територій та  об’єктів природно-

заповідного фонду  під  час  здійснення  господарської, управлінської  та  іншої  діяльності, проведення інших 

заходів з метою збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

 Підвищення рівня обізнаності населення щодо цінностей територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4. Безпека, національна ідентичність та цілісний інформаційний простір 

Оперативна ціль 4.1. Безпечна територія 

4.1.1. Створити безпечні умови для 

проживання та пересування 

територією області з урахуванням 

гендерно-орієнтованого підходу 

 Організація гуманітарного розмінування на територіях та акваторіях регіону, у тому числі об’єктах природно-

заповідного фонду  

 Реконструкція територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення 

 Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях з урахуванням гендерно-орієнтованого підходу 

 Розбудова єдиної комплексної системи відеоспостереження області 

 Профілактика, попередження та розвиток системи реагування,  на випадки ґендерно-зумовленого насильства 

(особливо, в населених пунктах, що розташовані на лінії розмежування, та в умовах проведення бойових дій) 

Оперативна ціль 4.2. Формування системи цінностей на засадах загальноукраїнської єдності та соціальної згуртованості 

4.2.1. Активізувати інформаційні 

кампанії та сприяти протидії 

пропаганді російських телеканалів 

 Сприяння розбудові мережі телерадіомовлення на території області 

 Активізація національних інформаційних кампаній та протидія пропаганді російських телеканалів, у тому числі на 

непідконтрольних Україні територіях 

 Проведення медіа-компаній, спрямованих на інформаційну реінтеграцію тимчасово непідконтрольних українській 

владі територій Луганської області 
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 Вивчення історії регіону, формування єдиної системи цінностей навколо історико-культурного та соціального 

життя регіону 

4.2.2. Сприяти формуванню 

активного громадянського 

суспільства з урахуванням гендерно-

орієнтовного підходу 

 Проведення комунікаційної, освітньої, інформаційної компанії по боротьбі з гендерними та іншими стереотипами, 

що породжують дискримінацію, просування культури толерантності та миру, формування нульової терпимості до 

гендерного зумовленого насильства 

 Створення (поліпшення) умов для зменшення відтоку молоді з регіону, у т. ч. з сільської місцевості: створення 

молодіжних консультативно-дорадчих органів з метою залучення молоді до активної участі в житті громади; 

профорієнтаційна робота з молоддю; розвиток неформальної освіти молоді; створення молодіжних центрів та 

просторів тощо 

 Створення Центрів розвитку громад 

 Підтримка організацій громадянського суспільства, діяльність яких спрямована на вирішення загальносуспільних 

проблем, підтримка громадянської участі 

Оперативна ціль 4.3. Інформаційний простір регіону 

4.3.1. Забезпечити покриття 

телерадіоканалами території області 

 Розміщення цифрових передавачів для забезпечення килимового поширення українського сигналу на всій території 

області 

 Забезпечення входження в телерадіоефір регіону національних та регіональних каналів та програм 

4.3.2. Сприяння розбудові «Єдиного 

цифрового простору» в регіоні 

 Сприяння розбудові широкосмугового доступу (ШСД) до Інтернет на сільських територіях  

 Забезпечення доступу до інформаційно-комунікаційних технологій для уразливих груп населення 

 


