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Інформація

про результати проведення моніторингу виконання планів заходів з

реалізації Стратегій розвитку міст, районів та ОТГ

за 2019 рік

Лисичанська міська рада

На теперішній час розробка Стратегії розвитку міста Лисичанська та Плану 
заходів з її реалізації не завершена.

Рубіжанська міська рада

Стратегічний план економічного розвитку міста Рубіжне до 2020 року 
затверджено рішенням сесії від 05.09.2017 №   36/2 (включає План заходів).  На 
теперішній час він потребує актуалізації. 

Протягом  2019 року  розпочато роботи лише за 1 проєктом «Забезпечення 
якісних медичних послуг населенню міста Рубіжне» загальною вартістю 
70469,654 тис. грн. На 2019 рік  запланована сума витрат за проєктом склала 
32418,131 тис. грн, фактичні витрати склали 32372,432 тис. грн. Проєкт 
реалізується за рахунок коштів ДФРР та місцевого бюджету, строк реалізації 
проєкту 2019-2021 роки, роботи тривають.

В зв’язку з необхідністю розширення переліку  заходів та проє ктів розвитку  
планується внесення змін до Стратегічного плану економічного розвитку міста 
Рубіжне.

Сєвєродонецька міська рада

Стратегія розвитку міста Сєвєродонецька на період до 2020 року 
затверджена рішенням сесії міської ради від 24.12.2015 № 15.

План заходів на 2018-2020 роки з реалізації «Стратегії розвитку міста 
Сєвєродонецька на період до 2020 року» затверджено рішенням 48-ї міської 
ради від 26.06.2018 № 2658.

На 2019  рік Планом з аходів передбачено реалізацію  31  проє кта  
регі онального розвитку на суму  680,99   млн грн за 4 стратегічними напрямами, а 
саме:

-  на реалізацію  стратегічного напряму А «Розвиток бізнесу»  у звіт ному 
році спрямовано 3  проє кти,  з яких 2 –  знаходяться на стадії виконання , 1 – не 
виконано, у зв’язку з відсутністю фінансування.

На впровадженн я цих проє ктів передбачено 5 95 ,6 тис грн, що становить 
 0, 09  % від  загального передбаченого Планом заходів обсягу  фінансування 
проєктів.

За  2019 р і к сума вибраних коштів за проє ктами  склала 100,57   тис.   грн, що 
складає 16,89 % від запланованого на рік обсягу.
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- на реалізацію  стратегічного напряму В «Залучення інвестицій»  у  
 звіт ному  році  спрямовано 4 проє кти,  з яких 3 – виконано, 1 –  знаходи ться   на 
стадії виконання.

На впровадження  цих проє ктів передбачено 499,38 2  млн грн, що становить  
73, 33  %  від загального передбаченого Планом заходів  обсягу фінансування 
проєктів.

За  2019 р і к  сума вибраних  коштів за проє ктами склала  42,181   млн   грн,  що 
складає  8,45  % від запланованого на рік обсягу .  Розроблено генплан мі ста 
Сєвєродонецьк.

- на реалізацію  стратегічного напряму С «Безпечне, енергоефективне та 
комфортне місто»  у   звіт ному  році  спрямовано  16  проє ктів,  з   яких 2 виконано,   7 
– знаходяться на стадії виконання, 7 – не виконано.

На впровадження цих проє ктів передбачено  87,92 млн грн, що становить 
12,91 %  від загального передбаченого Планом заходів  обсягу фінансування 
проєктів.

За  2019 р і к сума вибран их коштів за проєктами склала 18 , 62  млн   грн, що  
складає 21,18  % від запланованого на рік обсягу .  Частково   виконані  роботи з 
реконструкції заплавного мосту №1, утеплення фасаду Будинку Фізкультури 
КДЮСШ № 2.  Проє кти «Реконструкція системи внутрішнього освітлення СЗШ  
І-ІІІ   ступенів № 20 м.Сєвєродонецька Луганської обл. (Енергосанація ЗОШ  
 №   20)» та «Реконструкція адміністративної будівлі по вул. Леніна, 32А» 
виконані повністю . По обом проє ктам відбулося коригування суми.  Не виконано 
проє кт «Будівництво пєлєтних котелень для комунальної установи 
Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні» з причини розірвання 
договору з виконавцем робіт.

- на реалізацію  стратегічного напряму D «Здорове суспільство-активна 
громада»  в поточному році спрямовано 8  проє ктів,  з  як их 1 – виконано,  2  –  
знаходяться на стадії виконання, 5 – не виконано.

На впровадження цих проє ктів передбачено  93,09 млн грн, що становить 
13,67 %  від загального передбаченого Планом заходів  обсягу фінансування 
проєктів.

За  2019 р і к сума вибраних к оштів за проє ктами склала 202,28   млн   грн, що 
складає 21 7,3 % від запланованого на рік обсягу.  Перев иконання плану з 
реалізації проє кт у  «Реалізація міської цільової комплексної програми «Освіта 
Сєвєродонецька на 2018-2020 роки»  відбулося  у зв’язку  із збільшенням 
надходження субвенцій на розвиток ІТ-технологій у школах, інклюзивної 
освіти.   Виконано проє кт «Капітальний ремонт ДНЗ № 43»  (здійснено 
коригування суми проє кту).  На реалізацію інших проє ктів кошти не надходили.  
Проє кт «Будівництво стадіону з комплексом спортивних майданчиків, 
розташованих в кварталі 49 - а міста Сєвєродонецька» було  скасовано . Готується 
новий проєкт.
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Біловодська райдержадміністрація

На території Біловодського району утворено об’єднану територіальну 
громаду – Біловодську селищну раду, до складу якої увійшли усі населені 
пункти району.

В зв’язку з тим, що всі ресурси місцевих бюджетів та все комунальне 
майно передано у власність та розпорядження зазначеного органу, то реалізація 
Плану заходів не виявляється за можливе.

Білокуракинська райдержадміністрація

Стратегія розвитку Білокуракинського району до 2020 року, затверджена 
рішенням сесії районної ради 22.11.2017 №   27/3. План заходів з реалізації цієї 
Стратегії затверджений рішенням сесії районної ради 26.02.2018 № 30/6.

Планом  заходів  на 2019 рі к передбачено реалізацію 14 проє ктів за 3 
стратегічними цілями на  загальну вартість 84,367 млн грн:

- за стратегічною ціллю «Розвиток економічного потенціалу регіону» 
передбачено реалізацію  9  проє ктів на суму 70,771 млн грн (8 3,9% від  загального 
передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів ).  Фактичні 
видатки – 36,38 млн грн (51,4 % від плану);

- за стратегічною ціллю «Розвиток територій в умовах децентралізаці ї» 
передбачено реалізацію 2 проє ктів на суму 6,644 млн грн ( 7,9   % від  загального 
передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів);

- за стратегічною ціллю «Розвиток людського капіталу та збереження 
довкілл я» передбачено реалізацію 3 проє ктів на суму 6,952 млн грн (8, 2   % від 
загальної вартості проєктів). Фактичні видатки – 21,53 тис грн (0,3 % від плану).

Станом на 01.01.2020  сума вибраних коштів з а проєктами склала 
36,38  млн   грн, що становить 43,1  % від передб аченого обсягу фінансування 
проєктів на 2019 рік.  За   2019 р і к 11 проє ктів у стадії в иконання (термін 
реалізації проє ктів – 2018-2020 роки ). 3 про є кти не виконано через відсутність 
коштів, з них 2 – подані на конкурс для фінансування за рахунок Державного 
фонду регіональн ого розвитку у 2019 році, 1 проє кт був учасником конкурсу 
проє ктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок 
державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, але не  став 
переможцем. За даними проє ктами проводиться пошук альтернативних джерел 
фінансування, так як кошти в місц евому бюджеті на реалізацію проє ктів 
відсутні.

Кремінська райдержадміністрація

Стратегія розвитку Кремінського району на 2018-2020 роки  затверджена  
рішення м  сесії Кремінської районної ради від 21.08.2017 № 22/20.  План заходів 
є складовою частиною Стратегії.

На 2019  рік Стр атегією передбачено реалізацію  15  проє ктів регіонального 
розвитку на суму 107,502 млн грн, за трьома стратегічними напрямами із шести:

за стратегічним напрямом  «КРИТИЧНЕ ПИТАННЯ С. Розвиток 
туризму»  передбачено реа лізацію 3  проє ктів на суму 22,57  млн грн ( 20,99  %  від 
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загального передбаченого Планом  заходів обсягу фінансування проє ктів ) .  
Фактичні видатки – 949,76 тис грн (4,2% від плану).

Проє кти «База відпочинку «Лісна поляна» - центр розвитку туризму, 2 – 
етап» і «Реконструкція комунальної установи «Позаміський заклад 
оздоровлення та відпочинку «Мрія» за адресою: Луганська область, 
м. Кремінна, вул. Санаторна,   25»   пройшли конкурсний від бір інвестиційних 
програм і проє ктів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР, який 
проводився Регіональною комісією з оцінки та проведення попередньог о 
конкурсного відбору проє ктів, о днак не увійшли до переліку проє ктів, які 
отримали фінансування в 2019 році за рахунок зазначеного фонду.

Проє кт «Виготовлення та розповсюдження сувенірної та 
інформаційно-рекламної продукції із символікою Кремінського району» 
реалізується з а кошти місцевого бюджету (116,564  тис. грн).  Розглядається 
питання продов ження робіт в рамках даного проє кту та збільшення обсягів його 
фінансування;

- за  стратегічним напрямом  «КРИТИЧНЕ ПИТАННЯ   D: Розвиток сфери 
охорони здоров'я»  передбачено реалізацію 10  проє ктів  на суму 58,588  млн  грн 
(52,28 %  від загального передбаченого Планом заходів  обсягу фінансування 
проєктів). Фактичні видатки – 28,762 млн грн (49,09 % від плану);

- за  стратегічним напрямом  «КРИТИЧНЕ ПИТАННЯ  E. Розвиток 
освіти »  передбачено реалізацію  2  проє ктів на суму  26,348  млн грн ( 24,51  %  від 
загального передбаченого Планом заходів  обсягу фінансування проє ктів ) .  
Фактичні видатки – 11,68 млн грн (44,33 % від плану);

Загалом по Плану заходів реалізовано 6 проєктів:

- «Придбання медичного обл аднання», загальна вартість проє кту становить  
2484,200 тис. грн , фактичні видатки на реалізацію п роє кту склали 2446,020 тис. 
грн.

- «Капітальний ремонт   будівлі головного корпусу», загальна вартість 
проекту становить 10636,022 тис.   грн,   сума використаних коштів становить 
10581,9 тис. грн. 

- «Капітальний ремонт   будівлі хірургічного корпусу», загальна вартість 
проекту становить 9626,885 тис.   грн , сума використани х коштів становить 
9523,19 тис. грн.

- «Капітальний ремонт   будівлі стерилізаційного відділення», загальна 
вартість проекту становить 717,289 тис.   грн , сума використа них коштів 
становить 665,6 тис. грн. 

- «Кремінська міська лікарська амбулаторія загальної практики - сімейної 
медицини по вул. Побєди, 1а, в м. Кремінній – реконструкція», загальна 
варт ість проекту становить 3820,122  тис.   грн. Проект реалізується з 2018 року, 
сума використаних коштів становить 3100,96 тис. грн.

- Проєкт «Виготовлення та розповсюдження сувенірної та 
інформаційно-рекламної продукції із символікою Кремінського району» 
реалізується за кошти місцевого бюджету (116,564 тис. грн).
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3  проєкти   з находяться на стадії реалізації, 6  –   не виконано, у зв’язку з 
відсутністю фінансування.

С таном на 01.01.2020  року сума вибраних коштів у звітном у п ер іоді за 
проєктами склала 41,393 млн грн, або 38,5 % від запланованого на рік обсягу.

Марківська райдержадміністрація

У зв’язку зі створенням Марківської ОТГ, яка охопила більшість території, 
було вирішено розробляти Стратегію Марківської ОТГ, у перспективі з 
подальшим приєднанням суміжних громад.

Міловська райдержадміністрація

Стратегію розвитку Міловського району   Луганської області на період до 
2020 року затверджено рішенням сесії районної ради від 26.10.2017 № 20/5.

План заходів з реалізації у 2019-2020 роках Стратегії розвитку Міловського 
району Луганської області на період до 2020 року, затверджений рішенням се сії 
районної ради від 19.04. 2018 № 24/13 (в редакції від 25.07.2018 № 26/14) та 
рішенням про внесення змін від 13.02.2019 № 32/8.

Протягом 2019 року передбачено реалізацію 31  проє кта  регіонального 
розвитку за 4 стратегічними цілями на загальну суму заплан ованого обсягу 
фінансування 141 ,311  млн  грн ,   з яких:   2  – виконано,   5   –  у стадії виконання  та  24  
проєкт а  не виконано  у зв’язку з відсутністю джерел фінансування .   Станом на 
01.01.2020  року сума освоєних к оштів у звітном у періоді за проєктами склала 
17,931 млн грн, що становить 12,69  %  від  запланованого  обсягу  фінансування 
проєктів.

На реалізацію  стратегічної цілі № 1 «Відновлення доступу до критичної 
інфраструктури та послуг»   у   звіт ному  році спрямовано 20 проєктів на суму 
107 , 394  млн .  грн  ( 76 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу 
фінансування проєктів.  Фактичні видатки –  16,561  млн грн ( 15,42  % від плану) . 
З них:

-  1 проєкт реалізовано у повному обсязі «Будівництво Міловської 
лікарської амбулаторії загальної практики вул. Центральна, смт Мілове, 
Міловський район, Луганська область»;

-  2  проє кти   знаходяться у стадії реалізації  та являються перехідними з 2018 
року, а саме: «Будівництво самопливного каналізаційного колектору від вул. 
Миру до очисних споруд смт. Мілове», «Капітальний ремонт Морозівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, Луганська обл., Міловський р-н, с. Морозівка 
вул. Центральна, 24А».

- 17 проєктів не виконано   у зв’ язку з відсутністю фінансування, 
проводиться робота по залученню інвесторів.

На реалізацію  стратегічної цілі № 2  «Відновлення спроможності 
місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації»   у   звіт ному  році 
спрямовано 7 проє ктів на суму 21 , 53  млн   грн.  ( 15,2 % від загального  
передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів ) .  Фактичні 
видатки – 517,32 тис. грн (2,4 % від плану). З них:
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-  реалізовано один проє кт «Покращення роботи Центру надання 
адміністративних послуг Міловської районної державної адміністрації 
Луганської області». Здійснено реконструкцію приміщення ЦНАПу, 
встановлено обладнання для виготовлення біометричного паспорту 
громадянина України, а також підключено Центр до каналу спецзв’язку в  
рамках проєкту «Зміцнення громадської довіри»,  який реалізується за 
підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID;

-  по  проє кту «Реконструкція приміщень Управління соціального захисту 
населення Міловської райдержадміністрації під Центр надання соціальних 
послуг «Прозорий офіс»»  розроблено   проектно-кошторисну документацію 
загальною вартістю 14002,09 тис. грн.

-  три  проє кти втратили свою актуальність, а саме:   « Реконструкція 
(термомодернізація) будівлі Міловської гімназії Міловської районної ради 
Луганської області, 92500, Луганс ька обл., Міловський район, смт  Мілове, 
вул.   Шкільна, буд.1 (санація) ;  «Реконструкція (термомодернізація) будівлі 
Морозівської з агальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів Міловської районної ради 
Луганської області, 92500, Луганська обл., Міловський район, с. Морозівка, вул. 
Центральна, буд. 24-А (санація);   «Реконструкція (термомодернізація) будівлі 
навчально-в иховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад «Сонечко»  - 
Новострільцівська загаль ноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Міловської районної 
ради Луганської області 92500, Луганська обл., Міловський район, 
с. Новострільцівка, вул. Садова, буд. 54 (санація)».

Для реалізації двох проєктів продовжується робота по залученню 
інвесторів.

На реалізацію  стратегічної цілі № 3 «Економічне відновлення та 
перехід до сталого розвитку»   у  звіт ному   році спрямовано 1 проє кт  на суму 
5000,00 тис. грн  «Заходи з озеленення, а саме: реконструкція парку відпочинку 
Дружби На родів, смт Мілове»  ( 3,54 % від загального передбаченого Планом 
заходів обсягу фінансування проєктів).   Департаментом житлово-комун ального 
господарства Луганської  облдержад міністрації розроблено 
проєктно-кошторисну документацію

На реалізацію  стратегічної цілі № 4 «Створення сприятливих умов для 
життя та побудова миру»   спрямовано 3 проє кти на заплановану суму 
7 , 38  млн   грн ( 5,23 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу 
фінансування проєктів). Сума  фактичних видатків 852,11 тис. грн (11,54  %  від 
плану). За звітний період розпочато реалізацію двох проєктів, а саме:

- «Реконструкція тротуарного покриття по ву л. Центральна (Луначарського) 
 –  І І  черга та по вул. Дружби Народів  (І черга) смт Мілове Луганської області». 
Укладено договір на виконання робіт   від 12.09.2019 № 25 з  ФОП Бугайов В.І. 
Роботи виконані.

- «Зміцнення та поліпшення культурно – просвітницького середовища 
шляхом утворення сучасних комунікаційних майданчиків для згуртування 
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мешканц ів району (вікових, професійних  соціальних та суспільн о - 
орієнтованих груп) на базі  Міловської ЦБС» .   За кошти місцевого бюджету 
придбано та замінено віконні блоки адміністративної будівлі.

Для реалізації одного проє кту продовжується робота по залученню 
інвесторів.

Новоайдарська райдержадміністрація

Стратегія сталого розвитку Новоайдарського району на період до 2020 року  
розроблена комітетом по стратегічному плануванню Новоайдарського району за 
підтримки громадської організації «Агенція стійкого розвитку Луганського 
регіону» та затверджен а  рішенням сесії Новоайдарської районної ради «Про 
затвердження Стратегії сталого розвитку Новоайдарського району» від 
19.09.2013 № 18/2. 

Оновлений План заходів з реалізації Стратегії затверджено рішенням сесії 
Новоайдарської районної ради «Про затвердження Плану заходів з реалізації 
Стратегії сталого розвитку Новоайдарського району Луганської області на 
2018-2021 роки» від 11.04.2019 № 24/16 (далі - План заходів).

У  звітному періоді  передбачено  реаліз ацію  102  проє кт ів  за 3 стратегічними 
напрямками на загальну суму запланованого обсягу фінансування 
 82,253  млн   грн, з яких:  79  – виконано у повному обсязі , 14  –  з находяться у 
стадії виконання , 9  – не виконується .  Станом на 01.01.2020  року сума освоєних 
к оштів у звітному періоді за проє ктами склала  34,731  млн грн, що становить  
42,2 % від запланованого обсягу їх фінансування.

З а стратегічним напрямком І «Добробут » передбачено  2 7  проє ктів, з 
яких 21 – виконано у повному обсязі, 5 – у стадії виконання, 1 – не виконано.

На впровадження цих проє ктів сума запланованого  обсягу фінансування 
склала  12,062  млн грн, що становить  14 ,7  %  від загального передбаченого 
Планом заходів  обсягу фінансування проє ктів . Станом на 01. 01 .20 20  сума 
освоєних коштів у звітн ому періоді за проє ктами склала 7,61  млн   грн, або 
63,09 % від плану на рік.

З а стратегічним напрямком ІІ «Майстерність та професійність»  
пер едбачено 33 проє к ти , з яких: 26  – виконано у повному обсязі,  2   -  у стадії 
виконання, по 5 реалізація не розпочата.

На впровадження цих проє ктів  зап ланован ий  обсяг фінансування складає  
39,786  млн грн, що становить  48,37  %  від загального передбаченого Планом 
заходів  обсягу фінансування проє ктів . Станом н а  01.01.2020  сума освоєних 
коштів за проєктами склала 8,973 млн грн, або 22,55 % від плану на рік.

З а стратегічним напрямком ІІІ «Ефективність»  передбачено  4 2  проєкт а ,  
з яких: 32 проєкта виконано у повному обсязі,  реалізаці ю 7 проєктів планується 
закінчити в 2020 році, 3 проєкти не виконано.

На впров адження цих проє ктів сума запланованого обсягу фінансування 
склала  30,404  млн грн, що становить  36,96  % від загального обся гу  
фінансування. Станом на  01.01.2020 сума  освоєних коштів за проє ктами склала  
18,148 млн грн, або 59,7 % від плану на рік.
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Низький рівень реалізації завдань, визнач ених планом заходів обумовлений  
в переважній більшості тим, що реалізація завдань  почалась тільки  з травня 
поточного року.

Новопсковська райдержадміністрація

Стратегія розвитку Новопсковського району на період до 2020 року та 
План заходів з її реалізації затверджена розпорядженням голови  
райдержадміністрації від 19.12.2017 № 1009.

Планом заходів на 2019 рік передбачено реалізацію  13  проє ктів  за  2 
стратегічними цілями  із трьох  на суму 12,763  млн   грн .   Станом на  01.01.2020  
сума вибраних коштів за проє ктами склала  11,262  млн г рн, що становить 88,2   % 
від запланованого обсягу фінансування.

На реалізацію  стратегічної цілі 2 «Покращення стандартів життя»  
направлено 5  проє кт ів на суму 1377,50 тис. грн. (10,79 % від загального 
передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів ) , які  було 
реалізовано в повному обсязі.  Фактичні видатки – 1373,93 тис. грн (99,7  % від 
плану).

На реалізацію  стратегічної цілі 3   «Забезпечення освітнього, 
культурного розвитку та соціального захисту жителів району»  направлено 8 
проєктів на суму 11385,78  тис. грн  ( 89,21  % від  загального передбаченого 
Планом заходів обсягу фінансування проєктів ) . Фактичні видатки  за проє ктами  
– 9887,89 тис. грн (86,8 % від плану). З них:

-  7  проє кт ів  реалізовано в повному обсязі   ( « Оновлення 
матеріально-технічної бази закладів освіти району: придбання навчальних 
кабінетів » ;  «Спорт –  рушійна енергія громади (придбання спортивного 
майданчика)» ; «Придбання  дидактичних матеріалів, шкільних меблів, 
комп'ютерного обладнання для почат кової школи в рамках реалізації  якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» ;  
«Сільський будинок культури - осередок культурного життя громади 
(капітальний ремонт Булавинського сільського будинку культури)»; «Придбання 
персональних комп’ютерів для закладів освіти»;  «Енергозберігаючі технології – 
впевнене майбутнє сільської громади шляхом  капітального ремонту 
Пісківського сільського будинку культури » ; «Капітальний ремонт внутрішніх 
туалетів по Камʼянській ЗОШ І-ІІІ ст, Писарівській ЗОШ І-ІІ ст., Рибʼянцівській 
ЗОШ І-ІІІ ст., Пісківській ЗОШ І-ІІІ ст., Білолуцькій гімназії»);

-  1   проє кт  знаходи ться у стадії реалізації   ( « Придбання послуг з доступу до 
Інтернету закладів загальної середньої освіти»).

Попаснянська райдержадміністрація

Стратегію розвитку Попаснянського району   Луганської області на 
2017-2020 роки затверджено розпорядженням голови районної державної  
адміністрації  –  керівника районної військово-цивільної адміністрації від 
14.09.2017 № 445.
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План заходів на 2019-2020 роки затверджено розпорядженням голови 
районної державної адміністрації  –  керівника   районної військово-цивільної 
адміністрації від 28.03.2018 № 3/7.

Планом заходів у 201 9  ро ці передбачено реалізацію  47  проє ктів   на   суму  
280,553 млн грн за 3 стратегічними цілями, а саме:

- за стратегічною ціллю 1 «Проведення деурбанізації територій району» 
передбачено реалізацію 16 проєктів на суму  108,752  млн  грн (38,76 % від 
загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів).  
Фактичні видатки – 2,93 млн грн (2,69 % від плану);

- за стратегічною ціллю 2 « Реструктуризація  і модернізація сільського 
господарства» передбачено реалізацію 9 проєктів на суму 97,986 млн грн 
( 3 4,93   % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування 
проєктів). Фактичні видатки – 41,406 млн грн (42,26 % від плану);

- за стратегічною ціллю  3  « Розвиток людського капіталу» передбачено 
реалізацію 22  проє к тів на суму 73,816 млн грн (26,3   % від загальної вартості 
проєктів). Фактичні видатки – 11,118 млн грн (15,06 % від плану).

Протягом  звітного періоду   в  повному обсяз і було реалізовано 15  проє ктів; 8  
- у стадії виконання, решта - не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування.

Станом на  01.01.2020  року сума освоєних коштів у звітному пе ріоді за 
проє ктами склала 55,455  млн грн, що становить 19,77  % від  запланованого 
обсягу фінансування.

Щодо проблемних питань, слід відзначити, що низький рівень виконання 
проєктів обумовлений в переважній більшості випадків недостатнім 
фінансуванням. Більшість проєктів мають досить велику кошторисну вартість, а 
в місцевих бюджетах відсутні кошти на їх фінансування.

Сватівська райдержадміністрація

Стратегію розвитку Сватівського району до 2020 року та План заходів з її 
реалізації затверджено  рішенням сесії Сватівської районної ради від 23.11.2017 
№ 24/2.

Планом заходів у звітному п еріоді передбачено реалізацію 1 4  проє ктів  за 
трьома стратегічними цілями  на загальну вартість  35,89  млн грн, з яких  5  - 
виконано в повному обсязі,  5  - у стадії виконання , 4  – не виконується  через 
відсутність коштів.

Слід зазначити, що 4 проєкти реалізуються в рамках Надзвичайної 
Кредитної програми  для  відновлення України за кошти Європейського 
інвестиційного банку. Переважна частина проєктів – це капітальні ремонти 
будівель.

Наприклад:  реалізацію к омплексн ого  проєкт у  з капітального ремонту 
«Сватівського районного територіального медичного об’єднання», який 
включає в себе 5 відділень ,  розпочато за кошти Європейського інвестиційного  
банку.   Н аразі отримано і зараховано аванс в сумі 1048,512 тис. грн  н а рахунок 
підрядної організації ТОВ «ІСТВУД-Україна».
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Станом на 01.01.2020 сума вибраних коштів за проєктами склала 
3,743 млн грн, що становить 10,43 % від запланованого обсягу фінансування.

На реалізацію  стратегічної цілі 1 «Побудова сталого економічного 
розвитку»   у  звіт ному  році спрямовано 1 проєкт на суму 2,544 млн грн (або 7,1 
% від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). 
Фактичних видатків не було.

На реалізацію  стратегічної цілі 2 «Розвиток системи соціального 
захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури як основа розвитку 
людського капіталу та трансформації інституційного середовища»   у 
звіт ному  році спрямовано 8 проєктів н а суму 28,788 млн грн (або 80,21  % від 
загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів) , з них 
3  проєкта  виконано в повному обсязі . Фактичн і видатки склали 3,357  млн  грн , 
або 11,66 % від плану.

На реалізацію  стратегічної цілі 3 « Підвищення спроможності влади в 
умовах децентралізації »  в поточному році спрямовано  5  проєкт ів  на суму  4, 561  
млн грн (або  12,71  % від загального передбаченого Планом заходів обсягу 
фінансування проєктів).  Фак тичні видатки склали 386,0 тис.  грн, або 8,46 % від 
плану.

Станично-Луганська райдержадміністрація

Стратегія соціально-економічного розвитку  Станично-Луганського району  
до 2020 року  затверджена рішенням районної ради від 07.08.2013 
№   27/5, змінена та доповнена розпорядженням голови РДА від 01.12.2017 
№ 381.

План заходів з реалізації Стратегії на 2019-2020 роки затверджений 
рішенням сесії Станично-Луганської районної ради від 28.09.2018 № 28/1.

Рішенням сесії  Станично-Луганської районної ради  від 14.05.2019 № 704  
та від 26.11.2019 № 42/9   затверджені зміни та доповнення до Плану заходів з 
реалізації Стратегії розвитку Ста нично-Луганського району на 2019-2020  роки  
(далі – План), а саме вилучені із Плану проєкти, які на теперішній час втратили 
актуальність.

Кількість актуальних проє ктів ,  включених до План у  заходів  у 2019 році ,  
склала 89  за 4  стратегічними цілями ,   з яких реалізовано –  13, у стадії реалізації 
– 20, не виконується – 56  (у зв’язку з відсутністю  фінансування) .  Н а реалізацію  
проє ктів   Планом заходів  передбачено  видатків на  1003,074   млн грн,   сума 
вибраних коштів за проєктами склала 49,935 млн грн, або 4,98 % від плану:

- за стратегічною ціллю  «Відновлення доступу до критичної 
інфраструктури та послуг»   передбачено  64  проєкти  на суму  902 , 244  млн грн 
( 89,95  %  від загального передбаченого Планом заходів  обсягу фінансування 
проє ктів ).  З них  1 2  проє кт ів реалізовано, 16  –  знаходяться у стадії реалізації, 
 36  – не  виконується у зв’язку з відсутністю фінансування . Освоєно 
48,766 млн грн, або 5,4 % від плану;
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- за стратегічною ціллю  «Підвищення спроможності місцевої влади в 
умовах децентралізації та інформатизації»  передбачено 8  проє ктів  на суму  
29,20 8  млн  грн  ( 2,91  %  від загального передбаченого Планом заходів  обсягу 
фінансування проє ктів ) , реалізаці я яких  не  розпочата  у зв’язку з відсутністю 
фінансування;

- за стратегічною ціллю  «Економічне відновлення та перехід до сталого 
розвитку»  передбачено 9 проє ктів  на суму 56,214 млн грн (5,6  % від загального 
передбаченого Планом заходів  обсягу фінансування проє ктів), реалізація яких 
не розпочата у зв’язку з відсутністю фінансування;

- за стратегічною ціллю  «Створення сприятливих умов для життя та 
побудови миру»  передбачено 8  проє ктів на суму  15,409  млн  грн  ( 1,54  %  від 
загального передбаченого Планом заходів  обсягу фінансування проє ктів ) ,  
освоєно 1,169  млн грн, або  7,6 % від плану.  З них  1 – виконано, 3  проє кти 
знаходяться у стадії реалізації, інші не виконуються у зв’язку з відсутністю 
фінансування.

Старобільська райдержадміністрація

Стратегія розвитку Старобільського району Луганської області на період до 
2020 року «Нова Старобільщина-2020» затверджена рішенням районної ради 
від 16.03.2012 № 14/4. Рішенням сесії Старобільської районної ради від 
30.08.2017 № 21/6 до Стратегії внесені зміни та доповнено її Планом заходів. 

У 2018 році План заходів з реалізації Стратегії було затверджено у новій 
редакції рішенням Старобільської районної ради від 26.07.2018 № 27/10.

Планом заходів (у новій редакції) у 2019 роц і передбачено реалізацію 67 
проє ктів за 3 стратегічними напрямами на загальну суму запланованого обс ягу 
фінансування у 2019 році 221,983 млн  грн, з яких 5 проє ктів  виконано  (2 з яких 
реалізовано у 2018 році),   14  проє ктів – у стадії виконання, по 48  здійснюється 
пошук джерел фінансування.

У звітному періоді було профінансовано  11  заходів  за рахунок місцевих 
бюджетів .  Станом на 01.01.2020  року сума освоєних коштів з а  звітний період 
становить 32,2 млн грн, або 14,5 % від запланованої на рік вартості:

На реалізацію  Стратегічного напряму 1 «Розвиток економічного 
потенціалу та підприємницької діяльності»   у  звіт ному   році спрямовано 5 
проє ктів, з яких 1 – у стадії виконання, 4 – не виконано через відсутність 
фінансування на звітну дату. 

Н а впровадження цих проє ктів сума запланованого на рік о бсягу 
фінансування складає 26,55 млн   грн (або 11,96  %  від загального передбаченого 
Планом заходів  обсягу фінансування проє ктів ).  Фактично у звітному періоді н а 
проє кт «Відновлення інфраструктури автомобільних доріг» профінансовано 
кошти міського бюджету м. Старобільськ в розмірі  3411,63  тис. грн  (12,85 % від 
плану).

На реалізацію  Стратегічного напряму 3 «Забезпечення сталого 
соціального та екологічно безпечного середовища»   у  звіт ному  році  
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спрямовано 41 проєкт, з яких 4 – виконано , у стадії виконання –  10 , не виконано 
через відсутність фінансування на звітну дату –27 проєктів.

На впровадження цих проє ктів сума запланованого  обсягу фінансування 
складає 149 , 81 млн грн (або 67,49  %  від загального передбаченого Планом 
заходів  обсягу фінансування проє ктів ).  Фактично у звітному періоді  освоєно 
коштів у сумі 28,399 млн грн (18,96 % від плану), в т. ч. за проєктами:

- «Реконструкція комунальної автодороги по вул. Лангемака 
м. Старобільськ  Луганської області, а саме проє ктні та вишукувальні роботи» 
профінансовано  в сумі  15960,4  тис. грн  за рахунок коштів міського бюджету 
м. Старобільськ та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;

- «Запровадити ефективні форми роботи з профілактики дитячої 
безпритульності та бездоглядності, здійснення соціального захисту дітей, які 
опинились у складних життєвих обставинах» видатки в сумі 17,0 тис. грн.;

- «Реконструкція комунальної автодороги по вул. Андрющенка 
м. Старобільськ  Луганської області, а саме проє ктні та вишукувальні роботи»  
видатки в сумі  10022,5  тис. грн  за рахунок коштів міського бюджету 
м. Старобільськ та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

- «Медичне обладнання та вироби медичного призначення»   видатки в 
сумі 1990,00 тис. гривень.

Стратегічний напрям 4 «Культурний та духовний розвиток, 
збереження національних традицій»  включає 21 проє кти, з них виконано - 1, 
в стадії виконання –  3, не виконано – 17  через відсутність фінансування на 
звітну дату.   На впровадження цих проє ктів сума запланованого обсягу 
фінансування на рік складає  45,63 млн. грн  (або 20,56  %  від загального 
передбаченого Планом заходів  обсягу фінансування проє ктів ) .   Фактично у 
звітному періоді освоєно коштів у сумі 385,6 тис. грн, або 0,85 % від плану.

Троїцька райдержадміністрація

Стратегія економічного і соціального розвитку Троїцького району до 
2020 року (оновлена)  затверджена  рішенням сесії районної ради від 19.10.2017 
№ 16/18.   План заходів з реалізації Стратегії економічного і соціального 
розвитку Троїцького району на 2019-2020 роки затверджено рішенням сесії 
Троїцької районної ради від 18.04.2019 № 28/2.

Планом заходів  на 2019 рік  передбачено реалізацію  14 проє ктних 
п р опозицій на загальну  суму 149,2  млн г рн по 3 стратегічним цілям, з яких   в  
стадії реалізації знаходяться  7 проєктних пропозицій, по іншим 4  проводяться 
заходи з пошуку інвестицій.

Станом на 01.01 .2 020  сума вибраних кошт ів за проєктами склала 
122,9 млн грн, що становить 82,37 % від запланованого обсягу фінансування.

На реалізацію  стратегічної цілі 1   «Зростання економічного потенціалу 
та відновлення інфраструктури»   у  звіт ному  році спрямовано 6  і нвестиційних 
пропозицій .  На їх реалізацію передбачено  134,074  млн грн , що складає 89,9  %  
від загального передбаченого Планом заходів  обсягу фінансування проє ктів .  У 
стадії виконання знаходиться 3  проє кти,   2 – реалізовано, по 1  проводяться 
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заходи з пошуку інвест орів .  Фак тично освоєно коштів у сумі  122,5 млн грн, або 
91,37 % від плану.

На реалізацію  стратегічної цілі 2   «Створення сприятливих умов з 
надання якісних та доступних державних та муніципальних послуг»  
направлено 5  інвес тиційних пропозиції на суму 14,159  млн  грн, що складає 
9,5  %  від загального передбаченого Планом заходів  обсягу фінансування 
проєктів. Фактично освоєно коштів у сумі 353,33 тис. грн, або 2,5 % від плану.

На реалізацію  стратегічної цілі 3 «Створення сприятливих умов для 
життя та побудови миру»  направлено 3 проє ктних пропозицій на суму 
960  тис.  грн (0,6  %  від загального передбаченого Планом заходів  обсягу 
фінансування проє ктів ) , фактично використано за звітний період 
 108 ,68   тис.  грн, або 11,3  % від плану.  У стад ії реалізації знаходиться 2 проє кти, 
по одному ведеться робота по пошуку коштів.

Біловодська ОТГ

Стратегія розвитку Біловодської об’єднаної територіальної громади 
Луганської області до 2023 року (далі – Стратегія) затверджена рішенням сесії 
Біловодської селищної ради від 21.02.2019 № 24/17, складовою якої є план 
реалізації Стратегії. В цілому до  Стратегії та  плану заходів увійшли 3 
стратегічні цілі, 9 оперативних цілей та 27 завдань, спрямованих на досягнення 
мети. 

В 2019 році запланована повна або часткова реалізація  57  проє ктів 
місцевого розвитку. На реалізацію цих проєктів передбачено 131,452 млн грн.

За  2019 рік  Біловодською о б’єднаною   територіально ю  громадою 
реалізовано 15  проє кт ів , в стадії реалізації  2 1  проє кт , ще не розпочато 
виконання 21 проєктів.

На реалізацію  стратегічної цілі 1 «Підвищення економічної 
спроможності громади»   у звіт ному  році спрям овано 9 проєктів на суму 3 ,782 
млн  грн (або  2,9  %   від загального передбаченого Планом заходів обсягу 
фінансування проєктів) . Факти чно освоєно коштів у сумі 958,86 тис. грн, або 
25,35 % від плану.

На реалізацію  стратегічної цілі 2 «Створення комфортного безпечного 
життєвого простору»   у звіт ному  році спря мовано 17 проєктів на суму 
23,082 млн грн (або 17,56  % від загального передбаченого Планом заходів 
обсягу фінансування проєктів). Факти чно освоєно коштів у сумі 15,71 млн грн, 
або 68,06 % від плану.

На реалізацію  стратегічної цілі 3 «Підвищення якості життя у 
сільських територіях»   у звіт ному  році спрямовано 31 проєкт на суму 104,589 
млн грн (або  79,56  % від загального передбаченого Планом заходів обсягу 
фінансування проєктів). Факти чно о своєно коштів у сумі 30,694 млн грн, або 
29,35 % від плану.

На виконання плану заходів вплинули відсутність актуалізованої  
містобудівної документації, проє ктно-кошторисної документації, обмеженість 
місцевого бюджету.
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Для забезпечення населених пунктів містобудівною документацією на  
місцевому рівні  продовжується  робота по визначенню виконавців для 
укладання договорів з розроблення генеральних планів, планів зонування.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, 
спрямованої на  розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості 
триває будівництво Біловодської амбулаторії для сімейних лікарів (ІІ черга). 

За  кошти державного бюджету продовжується будівництво  дитячого 
будинку сімейного типу.

Проє кт «Капітальний ремонт будівлі Євсузького закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів за адресою вул. Старобільська, 36, с. Євсуг, 
Біловодського району, Луганської області», який реалізується у рамках 
 Н адзвичайної  К редитної   програми  для відновлення України Європейського 
інвестиційного банку. Наразі оголошено тендер для визначення підрядника.

Таким чи ном сума вибраних коштів за проє ктами у звітному періоді склала  
47,364 млн грн, що становить 36,03 % від передбаченого на рік обсягу.

Білокуракинська ОТГ

Стратегія розвитку Білокуракинської об’єднаної територіальної громади до 
2028 року затверджена рішенням 38 сесії від 22.12.2017, питання № 38/8.

План заходів з реалізації Стратегії затверджено рішенням сесії від 
15.05.2018 № 46/11  та відкори говано згідно з рішенням сесії від 21.12.2018 
№ 56/7.

Планом заходів на 2 019 рік заплановано реалізацію 3 3   проє ктів на загальну 
вартість 38,293 млн грн, з них реалізовано 22 проєкти  (в тому числі   – 
облаштування дитячого майданчика по вул. Підгірна смт Білокуракине; 
ефективна система енергоменеджменту та енергомоніторингу; придбання 
комп’ютерної техніки для Шапарівської ЗОШ   І-ІІ ступенів, проведення 
кап італьних ремонтів шкіл тощо), 4  проє кти  знаходяться у стадії реалізації ; не 
реалізовується – 7.

Сума в ибраних коштів за проє ктами  у звітному періоді склала 
15,594 млн грн, що становить 40,7 % від запланованого обсягу фінансування.

Красноріченська ОТГ

Стратегічний план розвитку Красноріченської ОТГ до 2022 року  
затверджений рішенням селищної ради від  21.12.2018  № 21/15. План заходів 
включено до Стратегічного плану розвитку.

Звіт  про ре з ультати виконання заходів з  реа лізації Стратегічного плану 
розвитку Красноріченської ОТГ не надавався.

Лозно-Олександрівська ОТГ

Стратегі чний (перспективний) план  розвитку  Лозно-Олександрівської  
селищної  о б ’ є д н а н о ї       територіальної громади  на 2019-2021 роки  затверджен ий  
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рішенням селищної ради від  15.02.2019 № 19 / 1 2. План заходів включено до 
Стратегії розвитку.

Стратегічним (перспективним) планом розвитку  Лозно-Олександрівської  
селищної  о б ’ є д н а н о ї       територіальної громади на 2019-2021 роки  у 2019 році 
передбачено реалізацію 4 проєктів на суму  1818,182 тис. грн, які  реалізовано  у 
повному обсязі.

Станом на 01.01.2020  сума вибраних коштів у звітному періо ді за 
проєктами склала 1785,247  тис. грн, що становить 33,8 % від передбаченого 
обсягу фінансування проєктів.

Новопсковська ОТГ

Стратегія розвитку Новопсковської селищної територіальної громади до 
2025 року затверджена рішенням селищної ради від 22.09.2016 № 13/2 та 
актуалізована рішенням селищної ради від 25.01.2018 № 37/12. План заходів 
включено до Стратегії розвитку.

Стратегією розвитку Новопсковської селищної об’єднаної територіальної 
грома ди на період до 2025 року у 2019 році перед бачено реалізацію 39 проє ктів 
на суму  29,37 млн грн, з яких виконано – 37 та 2  проє кта  не реалізовано, у 
зв’язку з відсутністю фінансування.

Станом на 01.01.2020  сума вибраних коштів у звітному періо ді за 
проє ктами склала 28,91  млн  грн, що становить  98,4  % від передб аченого обсягу 
фінансування проєктів.

Троїцька ОТГ

Стратегія розвитку Троїцької об’єднаної територіальної громади до 2028 
року затверджена рішенням Троїцької селищної ради сьомого скликання від 
20.12.2017 № 11/5. План заходів включений до Стратегії.

Стратегією  передбачено реалізацію 8  проє ктів . У звітному році  на  їх 
виконання передбачено 2,68 млн грн.

У звітному періоді сума вибраних  ко штів за проє ктами склала 
2,652  млн  грн, що ст ановить  98,95  % від передб аченого обсягу фінансування 
проєктів   (економія за рахунок тендерних процедур) .  Всі проєкти реалізовано в 
повному обсязі.

Чмирівська ОТГ

Стратегія соціально економічного розвитку Чмирівської сільської 
об’єднаної територіальної громади на 2018-2025 роки від 22.12.2017 № 18/04.

Пла н  заходів з реалізації Стратегії розвитку економічного розвитку 
Чмирівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2018-2025 роки  
затверджено рішенням Чмирівської сільської ради від 15.05.2018 № 22/04.

У 2019 році  Планом заходів  передбачено реалізац ію 12  про є ктів  за 2 
стратегічними цілями на загальну вартість 35,691 млн грн.

Запланована сума у звітному роц і на реалізацію проє ктів склала  
24,066 млн грн:
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На реалізацію  стратегічної цілі В «Комфортна громада»   у звітному  році 
спрямовано 7  проєктів , які знаходяться в стані вик онання. На впровадження цих 
проє ктів сума запланованого на рік обсягу фінансування склада є 3,34  млн грн.  
Сума видатків за звітний період склала 2,376 млн грн, або 71,14 % від плану.

На реалізацію  стратегічної цілі С « Г ромада  соціального розвитку »   у 
звітному  році спрямовано 5  проє ктів ,  з яких 4 – виконано, 1  знаходяться в стані 
вик онання. На впровадження цих проє ктів сума запланованого на рік обсягу 
фінансування складає  20,726  млн  грн, за з вітн ий період було використано 17,453  
млн грн, або 84,21 % від плану.

Таким чином у  звітному пері оді сума вибраних коштів за проє ктами склала  
19,829  млн грн, що становить 82,39  % від передбаченого  на рік  обсягу 
фінансування проєктів.

В стадії розробки знаходяться Стратегії розвитку в Нижньодуванськой  та 
Привільськой об’єднаних територіальних громадах.


