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Інформація

про результати проведення моніторингу виконання планів заходів з

реалізації Стратегій розвитку міст, районів та ОТГ

за 2020 рік

Місто Лисичанськ

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

Місто Рубіжне

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

Протягом  2020  року  в рамках виконання П лану заходів про водились   роботи 
за 4 проєктами:

-   Забезпечення якісних медичних послуг населенню міста Рубіжне в 
рамках реалізації проєкту «Реконструкція будівлі терапевтичного корпусу 
центральної міської лікарні в м. Рубіжне» . Реалізація ведеться за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку при  співфінансуванні  з 
місцевого  бюджету .   Загальна вартість проє кту  70469,65  тис. грн , на 2020 рік 
передбачено за  проєктом  38709,357 тис. грн .   Сума витрат на реалізацію проє кту 
в звітному періоді склала 38479,65 тис. грн;

- Створення навчально-методичного центру із  симуляційним  
забезпеченням в рамках реалізації проєкту « Капітальний ремонт будівлі за  
адресою : м. Руб іжне, вул. Будівельників, 32-А» .   Станом на 01.01.2021 
ремонтно-будівельні роботи завершено, ведеться  встановлення   симуляційн ого  
обладнання.  Загальна вартість проє кту  25146,68  тис. грн , з них на 2020 рік 
передбачено 15703,323 тис. грн .   Сума витрат на реалізацію проє кту в звітному 
періоді склала 15063,035 тис. грн;

- « Рубіжанська  спеціалізована школа І-ІІІ ступеня №7  Рубіжанської  міської 
ради по вул.   Визволителів, 53, в м.   Рубіжному» в рамках якого передбачається 
реконструкція ( термомодернізація ) (санація) будівлі школи.  Загальна вартість 
проє кту 15353,032  тис. грн.   Сума витрат на реалізацію проє кту в звітному 
пе ріоді склала 15050,468 тис. грн  (в т.   ч. за ра хунок ДФРР – 13520,374 тис. грн , 
місцевого бюджету – 1530,094 тис. грн);

-   К апіталь ний ремонт  будівлі ДЮСШ №1 по вул.   Смирнова, 27а, м.  
Рубіжне. Про є кт реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету 
місц евим бюджетам на реалізацію проє ктів в рамках Надзвичайної кредитної 
програми  для відновлення України  при  співфінансуванні  з місцевого  бюджету. 
Загальна вартість проє кту складає 9863,521 тис. грн. Сума витрат на реалізацію 

Департамент економічного розвитку та

зовнішньоекономічної діяльності Луганської обласної

державної адміністрації

№ 09/02-06/00279 від 05.02.2021



2

про є кту в звітному періоді склала 5803,621 тис. грн (в т.   ч. субвенція  з 
державного  бюджету  – 5800,871 тис. грн, з мі сцевого бюджету - 2,75 тис. грн ).  
Завершення робіт планується у 2021 році.

На 2020  рік  запланована сума витрат за проєкт ами  склала 
76747,19   тис.   грн. Ф актичні витрати  склали 74396,77  тис. грн  або 96,94  % від 
запланованого на рік обсягу.

Місто Сєвєродонецьк

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 2020  рік Планом з аходів передбачено реалізацію 6  проє ктів  
регі онального розвитку на  суму  495,89   млн грн за  трьома  стратегічними 
напрямами із чотирьох, а саме:

- на реалізацію  стратегічного напряму В «Залучення інвестицій»  у  
звітному  році  спрямовано  проє кт  «Впровадження Програми розвитку 
інвестиційної діяльності м.   Сєвєродонецька на 2016-2020 роки» ,  яки й  не 
завершено в повному обсязі за підсумками року.

Загальна вартість проєкту становить 588 млн грн. У 2020 році  планувалось 
витратити 456481,23 тис. грн, що становить 92,05  % від загального 
передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів.

Станом на 01.01.2021 проєкт профінансовано на суму 75,916 млн грн. 

У 2020 році Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в 
Україні за підтримки уряду Канади в рамках передала місту мобільний Центр 
надання адміністративних послуг (мобільний ЦНАП) на суму 5696 тис. грн.

У звітному році  у місті Сєвєродонецьк закінчена реалізація проєктів 
Програми розвитку муніципальної інфраструктури та Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення України з будівниц тва двох  пелетних   котелень  НВК 
«Спеціалізована школа колегіум»  та  Сєвєродонецького  міського палацу 
культури за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку, 
триває будівництво ще трьох  пелетних   котелень .  У 2020  році   профінансовано  з 
державного бюджету у  сумі  1407,661   тис.   грн , та 1063,092   тис.   грн  з  місцевого  
бюджету.

В рамках національного проєкту  « Велике будівництво »  у 2020 році 
завершені роботи з реконструкції ( термомодернізації ) трьох загальноосвітніх 
шкіл міста  Сєвєродонецьк  № 5,   10,   13 за рахунок коштів ДФ РР на загальну суму 
50 млн. грн при співфінансуванні з міського бюджету. 

У 2020 році в рамках Проєкту «Сприяння розвитку соціальної 
інфраструктури, УФСІ  VI » реалізовано  субпроє кт  «Покращення умов надання 
послуг шкільної освіти у КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 11 
м.   Сєвєродонецьк, Луганська область / KfW ». Виконані ремонтні роботи з 
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утеплення фасаду та часткової заміни вікон та дверей у ДНЗ №11 .   Вартість  
будівельних робіт –   3 773,130 тис.  грн. З місцевого бюджету у 2020 році 
профінансовано 24,7  тис. грн  на коригування проєкту . В рамках Проєкту  
«Сприяння розвитку соціальної інфраструктури, УФСІ VI» т риває 
реконструкція  будівлі гуртожитку  за  адресою : м. Сєвєродонецьк, пр.  
Космонавтів, 18-а, як житла для внутрішньо переміщених осіб. У 2020 році було 
виконано робі на суму 2603,548 тис. грн.

У 2020 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій реалізовано три  проєкти  з будівництва футбольних полів у  
загальноосвітніх школах міста на загальну суму 9613,225тис.грн:

-   Будівництво футбольного поля із штучним покриттям за  адресою : 
Луганська область, селище міського типу Борівське, вул. Шкільна, 27, 
Борівський навчально-виховний комплекс. Вартість проєкту – 2936,079 тис. грн;

-   Будівництво футбольного поля із штучним покриттям за  адресою :  
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 47, 
загальноосвітньої школи № 10. Вартість проєкту - 3353,961 тис. грн;

-   Будівництво футбольного поля із штучним покриттям за  адресою :  
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 97, загальноосвітньої 
школи № 16. Вартість проєкту – 3323,185 тис. грн.

У 2020 році у Сєвєродонецьку в парку по проспекту Космонавтів, 29 було 
створено сучасний вуличний майданчик «Спортивне містечко». Проєкт 
«СПОРТИВНЕ МІСТЕЧКО: «СПОРТ ОБ’ЄДНУЄ ГРОМАДУ» створено за 
фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та 
проєкту «Демократичне врядування у Східній Україні» в  партнерстві з  
сєвєродонецькою  громадою. В рамках г рантов ої   угоди було встановлено та 
передано у власність територіальної громади міста вуличні тренажери на 
загальну суму 346,480 тис. грн.

В рамках меморандуму про взаєморозуміння з ГО  « Фонд  «Професійний 
розвиток Харкова»  у 2020 році з місцевого бюджету було профінансовано 
99,9   тис.   грн. на придбання обладнання на створення  « Скейт -парку» , отримано 
обладнання на суму 49,2 тис. грн.

Здійснена реалізація проєкту зі створення «Англійського міні-парку» 
спільно з ГО «Успішна дія» на суму  612,050тис.грн , в т.   ч. внесок ГО «Успішна 
дія»  у сумі 280 тис. грн ,  співфінансування  місцевого бюджету у сумі 
332,050 тис. грн.

За  2020 рік  с ума вибраних коштів за  стратегічним напрямом  склала 
80,042 млн грн, що складає 17,53 % від запланованого на рік обсягу.

- на реалізацію  стратегічного напряму С «Безпечне, енергоефективне та 
комфортне місто»  у   звітному  році  спрямовано  3   проє кт и , як і не  заверше но , а 
саме: 
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1) будівництво мереж зовнішнього електропостачання сел. Боброво;
2) б удівництво мереж зовнішнього електропостачання території в районі 

озера Чисте, м. Сєвєродонецьк;
3) реконструкція заплавного мосту № 1 м. Сєвєродонецьк.
На впровадження цих проє ктів передбачено  30 , 686  млн грн, що становить 

 6 ,1 9  %  від загального передбаченого Планом заходів  обсягу фінансування 
проєктів.

За   2020 рік   сума вибран их к оштів за проєктами  склала 10,425   млн   грн, що  
складає 33,97  % від запланованого на рік обсягу .  Фінансування  за проєктами  
здійснювалось за кошти ДФРР та міського бюджету. 

- на реалізацію  стратегічного напряму D «Здорове суспільство-активна 
громада» в поточному році спрямовано 2 проєкти, які не реалізовувались.

На впровадження цих проє ктів передбачено  8,725  млн грн, що становить 
1, 76  %  від загального передбаченого Планом заходів  обсягу фінансування 
проєктів. У звітному періоді видатки не проводились.

Біловодський район

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.

Білокуракинський район

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 20 20  рі к передбачено реалізацію 10  проє ктів за  двома  
стратегічними цілями із чотирьох на суму 68,993 млн грн:

- за стратегічною ціллю «Розвиток економічного потенціалу регіону» 
передбачено реалізацію  8  проє ктів на суму 64,9 млн грн (94,07  % від  загального 
передбаченого Пла ном заходів обсягу фінансування ).  Фактичні видатки – 82,33 
млн грн (126,86 % від плану);

- за стратегічною ціллю «Розвиток людського капіталу та збереження 
довкілл я» передбачено реалізацію 2  проє ктів на суму 4,093  млн грн ( 5,93   % від 
загальної вартості проєктів). Фактичні видатки не проводились.

Станом на 01.01.2021  сума вибраних коштів з а проєктами  Плану заходів  
склала  82,33  млн   грн, що стано вить 119,33   % від запланованого  обся гу  їх  
фінансування на 2020 рік.

4   проє к ти  реалізовано в повному обсязі ,  а саме: « Розвиток 
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу », « Оновлення 
машино-тракторного парку », « Організація поливу на зрошувальних площах », 
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« Закупка  установок індивідуального доїння »  ( проєкти  реалізовані власними 
коштами сільгоспвиробників, з’явилась можливість додаткового фінансування);

3  проєкта   реалізовано частково , а саме: « Відкриття свиноферми », 
« Розвиток тваринництва в особистих селянських господарствах », « Розвиток 
тваринництва в особистих селянських господарствах » (реалізація про є ктів 
відбулась в межах наявного фінансування, при можливості буде продовжена в 
наступні роки);

3   проєкта   не  виконано через відсутність коштів  (проєкт   «Створення на базі 
відділення відновлювального лікування  Білокуракинської  центральної районної 
лікарні міжрайонного реабілітаційного центру для надання кваліфікованої і 
більш розширеної допомоги усім категоріям населення  Білокуракинського  
району та інших районів Луганської області»  став неактуальним і 
реалізовуватись не буде , проєкт « Збільшення посівних площ  крупяних  культур, 
в  т.ч .   гречки »  та  проєкт « Придбання медичного обладнання для  
Білокуракинської   центральної районної лікарні з метою створення на базі  
Білокуракинської  ЦРЛ лікарні інтенсивного лікування І рівня »  не було 
можливості реалізувати через відсутність коштів).

Кремінський район

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 20 20  рік Стр атегією передбачено реалізацію  16  проє ктів регіонального 
розвитку на суму 39,105 млн грн, за чотирма стратегічними напрямами із шести:

- за стратегічним напрямом  «КРИТИЧНЕ ПИТАННЯ С. Розвиток 
туризму»  передбачено реа лізацію 3  проє ктів на суму 9,284  млн грн ( 23,74  %  від 
загального передбаченого Планом  заходів обсягу фінансування ) .  Фактичні 
видатки у звітному періоді склали 1,348 млн грн (14,5 % 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 2020  році за рахунок зазначеного фонду .   На основі 
попереднього проєкту розроблено новий п роєкт «Капітальний ремонт 
адміністративної будівлі комунальної установи «Позаміський заклад 
оздоровлення та відпочинку «Мрія» за  адресою : Луганська область, 
м.   Кремінна, вул. Санаторна, 25» ,   на реалізацію якого виділено кошти в сумі  
1,348 млн грн із районного бюджету. Роботи завершено.

Проє кт «Виготовлення та розповсюдження сувенірної та 
інформаційно-рекламної продукції із символікою  Кремінського  району»  
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передбачає  фінансування  з місцевого бюджету в  2020 році на 47,8   тис. грн , 
однак у з’вязку із введенням карантину проведено перерозподіл фінансування;

- за  стратегічним напрямом  «КРИТИЧНЕ ПИТАННЯ   D: Розвиток сфери 
охорони здоров'я»  передбачено реалізацію 9  проє ктів  на суму 14 , 691  млн  грн 
(37,57  %   від загального передбаченого Планом заходів  обсягу фінансування ) . 
Фактичні видатки – 5,750 млн грн (39,14  % від плану) .   Реалізовано в повному 
обсязі 4  проєкти , а саме: « Капітальний ремонт  будівлі головного корпусу КНП 
« Кремінська  багатопрофільна лікарня  Кремінсь кої  районної ради» , за  адресою : 
Луганська область, м. Кремінна, вул.  Побєди , 1А », « Капітальний ремонт будівлі 
хірургічного  корпусу КНП " Кремінська  багатопрофільна лікарня  Кремінської  
районної ради", за  адресою : Луганська область, м. Кремінна, вул.  Побєди , 1А », 
« Капітальний  ремонт будівлі харчоблоку КНП « Кремінська  багатопрофільна 
лікарня  Кремінської  районної ради» , за  адресою : Луганська область, м. 
Кремінна, вул.  Побєди , 1А », « Забезпечення доступності  маломобільних  груп 
населення до лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я первинної 
ланки  Кремінського  району (встановлення 15 металевих зварних п андусів 
відповідно до умов ДБН)»;

- за  стратегічним напрямом  «КРИТИЧНЕ ПИТАННЯ  E. Розвиток 
освіти »  передбачено реалізацію  проє кта  « Будівництво каркасної спортивної 
зали для  Кремінської  ЗОШ № 2 I-III ст. за  адресою : Луганська область, 
м.   Кремінна, вул. Титова, 18 »  на суму  6,596  млн грн ( 1 6,87   %  від загального 
передбаченого Планом заходів  обсягу фінансування проє ктів ) .   Фактичні 
видатки – 4,6 млн грн (69,74 % від плану);

- за стратегічним напрямом  «КРИТИЧНЕ ПИТАННЯ  F . Розвиток 
інженерної інфраструктури»  передбачено ре алізацію 3 проєктів на суму 
8,53 3 млн грн ( 21,82  % від загального передбаченого Планом заходів обсягу 
фінансування). Фактичні видатки –  8,062  млн  грн ( 94,48  % від плану) .  
Реалізовано в повному обсязі 2  проєкта , а саме: « Ліквідація джерел забруднення 
підземних вод та земельних ресурсів (несанкціоновані звалища ТПВ) », 
« Модернізація систем електропостачання, у тому числі зовнішнє освітлення 
вулиць; заміна та ремонт мережі електропостачання; заміна ламп розжарювання 
на енергозберігаючі люмінесцентні лампи; ремонт мережі зовнішнього 
освітлення території та її оснащення автоматичною системою управління».

За підсу мками 2020 року 7  проє ктів   Плану заходів  реалізовано в повному 
обсязі, 5  –   з находяться  у  стадії реалізації , 4  – не виконується через відсутність 
фінансування.

С таном на 01.01.2021  року сума вибраних коштів у звітном у п ер іоді за 
проєктами  Плану заходів  склала 19,760 млн грн, або 50,53   % від запланованого 
на рік обсягу.
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Марківський район

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

Міловський район

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 2020 року передбачено реалізацію  4 5  проє ктів  регіонального 
розвитку за 4 стратегічними цілями на загальну суму заплан ова ного обсягу 
фінансування  283,95  млн  грн ,   з яких:   6  – виконано,  10   –  у стадії виконання  та  29  
проєкта не виконується у зв’язку з відсутністю джерел фінансування.

На реалізацію  стратегічної цілі № 1 «Відновлення доступу до критичної 
інфраструктури та послуг»   у   звітному  році спрямовано  33  проєктів на суму 
225 , 049  млн   грн  ( 79,25  % від загального передбаченого Пла ном заходів обсягу 
фінансування). З них:

-  5  проє ктів  реалізовано в повному обсязі, а саме: «Будівництво  Міловської  
лікарської амбулаторії загальної практики вул. Центральна, смт  Мілове ,  
Міловський  район, Луганська область» ,  «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 », « Капітальн ий ремонт 
системи опалення ДНЗ «Зірочка»  за  адресою : с.  Зориківка ,  пров . Робочий, 2,  
Міловського  району Луганської області » та « Капітальний ремонт (заміна 
віконних блоків та дверей)  Новострільцівського  НВК розташованого за  адресою  
с.Новострільцівка, вул. Садова, 54»;

- 6 проєктів знаходяться у стадії реалізації;
- 22  проєктів  не виконуються  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   звітному  році 
спрямовано 4   проє кта  на суму  1 8 , 53  млн   грн   ( 6,52  % від загального 
передбаченого Планом заходів обсягу фінансування). З них:

-  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  
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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 со ціальних 
послуг «Прозорий офіс»  загальною вартістю 14 , 00  млн  грн  розроблено  
проєктно-кошторисну документацію.

Для реалізації двох проєктів продовжується робота по залученню 
інвесторів.

На реалізацію  стратегічної цілі № 3 «Економічне відновлення та 
перехід до сталого розвитку»   у  звітному   році спрямовано 1 проє кт  на суму 
5000,00 тис. грн  «Заходи з озеленення, а саме: реконструкція парку відпочинку 
Дружби На родів, смт  Мілове »  ( 1,76  % від загального передбаченого Планом 
захо дів обсягу фінансування ).   Р озроблено  проєктно -кошторисну документацію , 
ведеться пошук інвесторів.

На реалізацію  стратегічної цілі № 4 «Створення сприятливих умов для 
життя та побудова миру»   спрямовано 7  проє ктів  на заплановану суму 
35 , 37   млн   грн ( 12,45  % від загального передбаченого Планом заходів  обсягу 
фінансування проєктів), з яких  3  знаходиться у стадії реалізації, інші не 
виконуються через відсутність фінансування.

У  звітн ому  період і   продовжено  реалізацію  проєкту  «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 Бугай ов В.І. Роботи 
будуть продовжені в 2021 році.

Проєкт  «Зміц нення та поліпшення культурно- просвітницького середовища 
шляхом утворення сучасних комунікаційних майданчиків для згуртування 
мешканців району (вікових,  професійних  соціальних та суспільн о - 
орієнтованих груп) на базі Міловської ЦБС» потребує актуалізації.

Проєкт  « Капітальний ремонт будівлі сільського будинку культури за  
адресою  село  Морозівка , вул. Центральна, 24  Міловського  району Луганської 
області»  с таном на 01.01.2021 частково реа лізовано на суму 217,9 тис. грн  за 
рахунок коштів сільської ради (проведено заміну вікон та дверей).

Проєкт «Забезпечення житлом вчителів та медичних працівників, у тому 
числі з числа внутрішньо-переміщених осіб та військовослужбовців» 
реалізується за рахунок коштів районного бюджету (980,0 тис. грн): придбано 3 
службових квартири для працівників суду, прикордоників, медпрацівників.

Для реалізації інших  проє кт ів  продовжується робота по залученню 
інвесторів.

Станом на 01.01.2021  року  сума вибраних коштів у звітному періоді за 
проєктами склала 66,688 млн грн, або 23,49 % від запланованого на рік обсягу.
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Новоайдарський район

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

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 
2018-2020 роки» від 11.04.2019 № 24/16 (далі - План заходів).

У звітному періоді передбачено реалізацію  50  проєкт ів  за 3 стратегічними 
напрямками на загальну суму запланованого обсягу фінансування 
 85,049  млн грн, з яких:  40  – виконано у повному обсязі , 7  – знаходяться у стадії 
виконання, 3 – не виконується. 

За стратегічним напрямком І «Добробут »  в поточному році спрямовано   4  
проє кти , з яких  3  – виконано у повному обсязі ,  реалізацію  1  про єкта  планується  
завершити в 2021 році.

На впровадження цих проєктів сума запланованого обсягу фінансування  у 
2020 році складає   1,748  млн грн, що становить  1,98  % від загального 
передбаченого Планом заходів  обсягу фінансування проє ктів.  Станом на 
01.01.2021 року освоєно всі заплановані на рік кошти.

За стратегічним напрямком ІІ «Майстерність та професійність»   у  
звітному  році спрямовано  1 3 проєк тів, з яких: 7  – виконано у повному обсязі,  5  - 
у стадії реалізації, 1 – не виконується через відсутність джерел фінансування.
На впровадження цих проєктів запланований обсяг фінансування складає 
 46, 580   млн  грн, що становить  52,81  % від загального передбаченого Планом 
заходів обсягу фінанс ування . Станом на 01.01 .202 1  сума освоєних ко штів за 
проєктами склала 2,803 млн грн, або 6,02 % від запланованого на рік обсягу.

За стратегічним напрямком ІІІ «Ефективність»   в  звітн ому році 
спрямовано   33   проєкт и ,  з яких: 3 0 – виконано у повному обсязі, 1  – знаходи ться  
у стадії реалізації, планується завершити в 2021 році.

На впровадження цих проєктів сума запланованого обсягу фінансування 
склала  39,873  млн грн, що становить  45,2  % від загального  передбаченого  
Планом  заходів   обсягу   фінансування  проєктів . Станом на 01.01.2021  сума  
освоєних коштів за проєктами склала  24,198  млн грн, або  60,69  % від  
запланованого на рік обсягу.

На виконання Плану заходів реалізовувались  проєкти  з реконструкції та 
капітальних ремонтів закладів охорони здоров’я, адміністративних будівель. 
Проведено ремонт системи водопостачання в с.  Новоохтирка , поточний ремонт 
місць загального користування в с.  Михайлюки . Реалізація заходів відбувалася 
за рахунок бюджетних коштів (державного та районного бюджетів). Закуплено 
апарати та обладнання для КНП «Новоайдарська багатопрофільна лікарня».
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Станом на 01.01.2021  року сума фактичних видатків за проєктами Плану 
заходів склала  28,748 млн грн, що становить 32,6  %  від запланованого обсягу їх 
фінансування.

Новопсковський район

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

Планом заходів на 2020  рік передбачено реалізацію  11  проє ктів  за  2 
стратегічними цілями із трьох на суму 4,405 млн грн. 

Н а реалізацію  стратегічної цілі 2 «Підвищення стандартів життя»  у 
звітному році спрямовано 3  проєкти  на суму 257,62 тис. грн (5,85 %  від 
загального передбаченого Планом обсягу фінансування ) , які реалізовані в 
повному обсязі. А саме:

- «П ридбання медичного технологічного обладнання для сільських 
л ікарських амбулаторій загальної  практики сімейної медицини (ваги 
зважувальні для немовлят - 1 од.; вимірювач артеріального тиску - 14 од.) »  за 
рахунок коштів підприємства (КНП « Новопсковський  ЦПМСД  Новопсковської  
районної ради») на загальну суму 7,9 тис. грн;

- «З акупівля ко мп’ютерного обладнання для КНП « Новопсковське  Т МО  
Новопсковської  районної ради»  (комп’ютери - 16 од., МФУ - 6 од.) »  з а  рахунок  
коштів районного бюджету на загальну суму 184,220 тис. грн;

- «П ридбання   медичного   обладнання  для  надання   неві дкладної   медичної  
допомоги  КНП  « Новопсковське  Т МО  Новопсковської   районної  ради »  ( кисневий  
концентратор - 2 од.; УФ - камера  мобільний  - 1 од.) за  рахунок   коштів  
районного бюджету на загальну суму 65,5 тис. грн.

Н а реалізацію  стратегічної цілі 3 «Забезпечення освітнього, 
культурного розвитку та соціального захисту жителів району»   у звітному 
році спрямовано 8 проєктів  на суму 4,147 млн грн (94,15 %  від  загального 
передбаченого Планом обсягу фінансування), які повністю реалізовані.

Для закладів освіти  Новопсковського  району, за рахунок коштів цільової 
субвенції з державного бюджету (90%) та  співфінансування  коштів з місцевого 
бюджету (10%) проведено закупівлю на придбання дидактичних матеріалів, 
меблів, комп’ютерного обладнання для початкової школи на загальну суму 
978,4   тис. грн. За рахунок залишків освітньої субвенції  проведено закупівлю 
комплектів обладнання для початкової школи (мультимедійна дошка та 
проектор) – 949,9 тис. грн,  розроблено  робочий проєкт та монтаж  системи 
протипожежного захисту  в  Ганусівському  та  Донцівському   закладах загальної 
середньої освіти І-ІІ ступенів  Новопсковської  районної ради  на загальну суму 
256,7   тис. грн, проведено заходи з р еконструкції  вузлів обліку газу в  
Новорозсошанському ,  Танюшівському ,   Пісківському ,  Кам’янському ,  
Можняківському  закладах загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  
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Новопсковської  районної ради на загальну суму 259,4 тис. грн, придбано 
обладнання (7 комплектів) для вивчення іноземних мов (лінгафонних кабінетів) 
на суму 1585,122 тис. грн.

Станом на 01.01.2021  року  сума вибраних коштів за проєктами  Плану 
заходів  склала  4,287 млн грн , або 97,34 % від запланованого на рік обсягу .  
Проєкти  реалізовано в повному обсязі. Економія коштів виникла за рахунок 
тендерних процедур.

Попаснянський район

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.

План заходів на 2019-2020 роки затверджено розпорядженням голови 
районної державної адміністрації  –  керівника   районної військово-цивільної 
адміністрації від 28.03.2018 № 3/7.

Листом від 10.04.2020 № 03-28-944 в. о. голови  Попаснянської  районної 
державної адміністрації повідомлено, що розпорядженням го лови 
райдержадміністрації від 23.12.2019 № 2043  «Про  упорядкування структури, 
чисельності та штату працівників структурних підрозділів  Попаснянської  
райдержадміністрації» 5   березня  2020 року  ліквідовано структурний підрозділ 
райдержадміністрації – у правління   економічного розвитку і торгівлі  з 
виведенням зі структури і штатної чисельності всіх 6 одиниць управління.

У зв’язку з цим, інформацію щодо виконання Плану заходів не надано.

Сватівський район

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 9  проє ктів  за 
трьома стратегічними цілями  загальною  вартіст ю   46,397  млн грн, з яких  6  -  у 
стадії виконання, 3 – не виконується через відсутність коштів.

На реалізацію  стратегічної цілі 1 «Побудова сталого економічного 
розвитку»   у звітному  році спрямовано  проєкт  « Комплексний  проє кт  МКП 
« Сватівський  водоканал» з капітального ремонту аварійних ділянок та об’єктів 
розташованих за адресами:  кв .   Будівельників, вул. Привокзальна, 
вул.   Челюскінців,  кв .   Мирний, 1 вул.   Водоп`янова, вул. Польова, 
 кв .   Залізничників, вул. Дружби, 72а, вул. Садова, 74,кв. Будівельників, 6а, 
 кв .   Докучаєва, 8а в м.   Сват ове, Луганської області»  на суму  848,16 тис. грн (або 
2,24   % від загального передбаченого Планом заході в обсягу фінансування , який 
реалізується в рамках Надзвичайної кредитної програми  для  відновлення 
України.
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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 
звітному  році спрямовано 5  проєктів н а суму 33,318 млн грн (або 88,15  % від 
загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів) , з них 
3   проєкта  з находяться у стадії виконання, 2  – не виконуються через відсутність 
джерел фінансування.

На реалізацію  стратегічної цілі 3 « Підвищення спроможності влади в 
умовах децентралізації »  в поточному році спрямовано  3   проєкт а  на суму 
 3,632   млн грн (або  9,68 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу 
фінансування проєктів)  ), з них 2  проєкта  знаходяться у  стадії виконання, 1 – не 
виконується через відсутність джерел фінансування.

Станом на 01.01.2021  сума вибраних коштів у звітному періоді за 
проєктами  Плану заходів  склала 2,88 млн грн, або 7,6  % від запланованого на 
рік обсягу.

Станично-Луганський район

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

План заходів з реалізації Стратегії на 2019-2020 роки затверджений 
рішенням сесії  Станично -Луганської районної ради від  28 .0 9 .201 8 № 28/1  (далі 
– План заходів).

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  проєкти , які на теперішній час втратили 
актуальність.

Кількість актуальних проє ктів ,  включених до План у  заходів  у 2020  році ,  
склала 79  за 4  стратегічними цілями ,   з яких реалізовано –  11, у стадії реалізації 
– 4, не виконується – 64  (у зв’язку з відсутністю  фінансування) .  Н а реалізацію  
проє ктів   Планом заходів  передбачено  видатків на  454,61   млн грн,   сума 
вибраних коштів за проєктами склала 7,276 млн грн, або 1,6 % від плану:

- за стратегічною ціллю  «Відновлення доступу до критичної 
інфраструктури та послуг»   передбачено  56 проєктів  на суму  354,289  млн грн 
( 77,93  %  від загального передбаченого Планом заходів  обсягу фінансування ).  З 
них  10  проє кт ів реалізовано, 3  –  знаходяться у стадії реалізації,  43   – не  
виконується у зв’язку з відсутністю фінансування . Осво єно 7,276   млн   грн, або 
2,05 % від плану;

- за стратегічною ціллю  «Підвищення спроможності місцевої влади в 
умовах децентралізації та інформатизації»  передбачено 8  проє ктів  на суму  
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29,20 8  млн  грн  ( 6,42  %  від загального передбаченого Планом заходів  обсягу  
фінансування ) , 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 (12,37  % від 
загального передбаченого Планом заходів  обсягу фінансування ), реалізація яких 
не розпочата у зв’язку з відсутністю фінансування;

- за стратегічною ціллю  «Створення сприятливих умов для життя та 
побудови миру»  передбачено 6  проє ктів на суму  14,897  млн  грн  ( 3,28  %  від 
загального передбаченого Планом заходів  обсягу фінансування проє ктів ) .   З них  
1  проєкт  « Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,   клубів центрів 
дозвілля та інших клубних закладів » реалізовано,   1  проє кт знаход ит ься у стадії 
реалізації, інші не виконуються у зв’язку з відсутністю фінансування.

Старобільський район

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.

У 2020 році було передбачено реалізацію 4 4  проєктів за трьома 
стратегічними напрямами на загальну суму запланованого обсягу фінансування 
у 2020 році –  153,766  млн  грн, з яких  15  виконано,  3  знаходяться  у стадії 
виконання, 26 – не виконано через відсутність джерел фінансування.

С ума вибраних  коштів за 2020 рік  на реалізацію  проєктів становить 
 729 ,4   млн грн, або  в 4,74  рази більше  від  запл ановано го обсягу  фінансування .  
Перевиконання обумовлено  реаліз ацією програми Президента України «Велике 
будівництво» ,  в рамках якої на території  Старобільського  району зроблено 
капітальний ремонт дороги Н-21 на 649,6 млн грн державних коштів.

На реалізацію  Стратегічного напряму 1 «Розвиток економічного 
потенціалу та підприємницької діяльності»  у звітному  році було спрямовано 
4   проєкта , з яких 1 – виконано   (« Відновлення інфраструктури автомобільних 
доріг ») , 3   – не виконано через відсутність фінансування на звітну дату. Загалом 
на впровадження цих проєктів  у 2020 році  було заплановано – 24,1  млн  грн, 
використано у звітному періоді – 669,7 млн грн , що у 27,8 раз більше від 
запланованого обсягу   (державн ий бюджет, місцеві бюджети)   (за п рограмою 
 « Велике будівництво »  20км державної дороги   Н-21  - 649,6 млн  грн коштів 
державного бюджету; вул.   Южна  – 16,9 млн  грн коштів обласного бюджету та 
комунальних доріг міс та  Старобільськ  на суму 3,2 млн грн коштів міського 
бюджету).
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На реалізацію  Стратегічного напряму 3 «Забезпечення сталого 
соціального та екологічно безпечного середовища»  у звітному  році 
спрямовано  28  проєктів, з яких  10  – виконано,  2 знаходяться у стадії виконання,  
не виконано через відсутність фінансування на звітну дату – 16 проєктів.

Загалом на впровадження цих проєкт ів у 2020 році  сума запланованого 
обсягу фінансування складає  88,48   млн  грн , з яких  використано у звітному 
періоді 49,045 млн грн або 55,4% від запланованого обсягу.

Стратегічний напрям 4 «Культурний та духовний розвиток, 
збереження національних традицій»  включає 12 проєктів, які було 
заплановано завершити в 2020 році,  з них 3  – виконано ,  2  –  знах о диться   у стадії  
виконання, не виконано – 7 через відсутність фінансування на звітну дату.

За даною стратегічною ціллю реалізовано такі проєкти:
- П ілотний проєкт: «Нова Українська школа» - 1032,1 тис.   грн з державного 

бюджету;

- Придбання обладнання за програмою Нової Української школи – 
2633,4 тис. грн коштів районного бюджету;

- Придбання підсилюючої апаратури, одягу сцени, нових меблів  –  
723   тис.   грн , з яких:   500,5   тис.   грн районний бюджет, 141,4 тис. грн  інші 
джерела, 81,0 тис. грн міжнародна допомога (ЄС «HouseofEurope»).

Продовжується реалізація проєктів:
-  Капітальний ремонт  Старобільської  ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів №4  

Старобільської  райради на  кв . Ватутіна, 53 а, м.  Старобільськ , Луганської 
області , на який у 2020 році витрачено  4352,1 тис. грн (4329,2 тис. грн – 
державний бюджет, 22,9 тис. грн – районний бюджет) (проєкт 
реалізується в рамках  Надзвичайної кредитної програми для відновлення 
України);

- Реконструкція навчальних корпусів  Старобільської  гімназії по 
вул. Володарського,   25, м.  Старобільськ , Луганської області ,   на який у 
2020 році витрачено 1818,1 тис. грн.

Загалом на впровадження проєктів, визначених стратегічним напрямом 4, 
потреба у фінансуванні в  2020 році становила  41,173   млн  грн, з яких освоєно  
10,633 млн грн, або 28,82 % від запланованого обсягу.

Внаслідок  направлення коштів різних рівнів на фінансування заходів 
протидії поширення  коронавірусної  хвороби COVID-19 з березня  місяця 2020 
року, не усі проєкти змогли бути профінансовані в повному обсязі.

Троїцький район

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 
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розвитку Троїцького району на 2019-2020 роки затверджено рішенням сесії 
Троїцької районної ради від 18.04.2019 № 28/2.

Звіт про виконання Плану заходів з реалізації стратегії  розвитку Троїцького 
району  до 2 020 року не надано  у зв’язку з ліквідацією Троїцької районної 
державної адміністрації.

Біловодська ТГ

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 2020  році запланована повна або часткова реалізація  82  проє ктів 
місцевого розвитку. На реалізацію цих проєктів передбачено 205,813 млн грн.

За  2020 р ік  Біловодською о б’єднаною   територіальною  громадою 
реалізовано  13  проє кт ів , в стадії реалізації  40  проє кт ів , ще не розпочато 
виконання 29 проєктів.

На реалізацію  стратегічної цілі 1 «Підвищення економічної 
спроможності громади»   у звітному  році спрям овано  15  проєктів на суму 
 1 0 , 3 01  млн  грн (або  5,0  %   від загального передбаченого Пла ном заходів обсягу 
фінансування ) . Факти чно освоєно коштів у сумі 3,723   млн  грн, або 
36,15 % від плану.

На реалізацію  стратегічної цілі 2 «Створення комфортного безпечного 
життєвого простору»   у звітному  році спря мовано 21 проєкт  на суму 
40,279 млн грн (або 19,57  % від загального передбаченого Планом захо дів 
обсягу фінансування ). Факти чно освоєно коштів у сумі 9,745  млн грн, або 
24,19 % від плану.

На реалізацію  стратегічної цілі 3 «Підвищення якості життя у 
сільських територіях»   у звітному  році спрямовано 46  проєкт ів  на суму 
 164,978   млн грн (або  75,42  % від загального передбаченого Планом захо дів 
обсягу фінансування ). Факти чно о своєно коштів у сумі 32,454 млн грн, або 
15,77 % від плану.

На виконання плану заходів вплинули відсутність актуалізованої  
містобудівної документації,  проє ктно -кошторисної документації, обмеженість 
місцевого бюджету.

Повністю вдалось реалізувати такі проєкти: 
- « Забезпечення підвищення кваліфікації адміністраторів Центру надання  

адміністративних послуг Біловодської селищної ради»;

- «Покращення медичного обслуговування населення, особливо в сільській 
місцевості Біловодської ОТГ, шляхом придбання пересувного медичного 
обладнання»;



16

- «Капітальний ремонт підвідного водопроводу від  св . № 5 в 
смт. Біловодськ». Роботи завершені, об’єкт  готується для здачі в експлуатацію;

-  «Організація банку крові в К Н П  «Біловодська центральна районна 
лікарня»»;

-  «Забезпечення о світлення прилеглої території К Н П   « Біловод с ька 
центральна районна лікарня»;

-  «Будівництво дитячого будинку  сімейного типу в смт.   Біловодс ьк»  
(реалізація проєкту розпочата в минулі роки, завершальні роботи були здійснені 
в 2019 році, фактично об’єкт введений в експлуатацію в січні 2020 року) ;

-  «Створення сучасного  коворкінг -центру на базі читальної зали 
Біловодської центральної районної бібліоте ки», вартість реалізованого проє кту 
390,138 тис. грн;

- «Створення підприємства з виробництва брикетів та  пелетів » .   Фактично 
проє кт реалізовано в 2019 році. Діючий ФОП  завдяки грантовій підтримці 
проєкту UNDP та Polish aid налагодив випуск продукції;

- «Капітальний ремонт терапевтичного відділення КНП «Біловодс ька 
центральна районна лікарня» .  В   червні 2020 року відбулось відкриття 
оновленого терапевтичного відділення;

-  «Будівництво твердопаливної модульної котельні для адміністративних 
будівель Біловодської селищної ради Луганської області із застосуванням 
енергоефективних технологій » . Об’єкт введено в експлуатацію в вересні 2020 
року;

- «Капітальний ремонт тротуару по вул. Центральна смт. Біловодськ (ІІ 
черга)»;

-  «Капітальний ремонт відділення невідкладної (екстреної) медичної 
допомоги КНП «Біловодська центральна районна лікарня»;

- «Реконструкція приміщень першого поверху п'ятиповерхового корпусу 
КНП «Біловодська центральна районна лікарня» з обладнанням приміщень 
кардіологічного відділення з ліжками кардіореанімації»;

Не реалізованими станом на 01.01.2021 року залишається 29 проєктів. 

Таким чи ном сума вибраних коштів за проє ктами  Плану заходів  у звітному 
періоді склала  45,923  млн г рн, що становить 0,22  % від  передбаченого на рік  
обсягу.

Білокуракинська ТГ

Стратегія розвитку  Білокуракинської  об’єднаної територіальної громади до 
2028 року затверджена рішенням 38 сесії від 22.12.2017, питання № 38/8.   В 
цілому до Стратегії та  плану заходів увійшли 4  стратегічні  напрями, 13 
оперативних цілей та 83 завдання, спрямованих на досягнення мети.

План заходів з реалізації Стратегії затверджено рішенням сесії від 
15.05.2018 № 46/11  та  відкори говано  згідно з рішенням сесії від 2 4 .12.201 9 
№ 73/15.
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Планом заходів на 2 020 рік заплановано реалізацію 52   проє ктів на  суму  
61,133  млн грн,  з яких   33   проєкт а   повністю реалізован о, 10  – зна ходиться у 
стадії реалізації, 9 – не реалізується, у зв’язку з відсутністю фінансування.

На реалізацію  стратегічного  напрям у   А   « Розвиток екологічно 
дружнього бізнесу та залучення інвестицій »  у звітному році спрямовано 8  
проєктів на суму 1 ,7  млн грн (або  2,78  % від загального передбаченого Пла ном 
заходів обсягу фінансування), фінансування яких не розпочато.

На реалізацію  стратегічного  напрям у В   « Безпечна, комфортна та 
енергоефективна громада »  у звітному році спрямовано 6 проєктів на суму 
28,682  млн грн (або  46,92  % від загального передбаченого Пла ном заходів 
обсягу фінансування) .  Фактично о своєно коштів у сумі 1,243 млн грн, або 4,3  % 
від плану.

На реалізацію  стратегічного  напрям у С   « Цілісний гуманітарний 
простір громади та ефективне врядування »  у звітному році спрямовано 38 
проєктів на суму 30,751  млн грн (або  50,3  % від загального передбаченого 
Пла ном заходів обсягу фінансування).  Фактично о своєно коштів у сумі 10,592 
млн грн, або 34,4 % від плану.

Сума в ибраних коштів за проє ктами  у звітному періоді склала 
11,835 млн грн, що становить 19,36 % від запланованого обсягу фінансування.

Красноріченська ТГ

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 надано.

Лозно-Олександрівська ТГ

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  
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 20 20 році 
передбачено реалізацію  7  проєктів на суму  26,092  млн грн, що знаходяться у 
стані реалізації.

Станом на 01.01.2021  сума вибраних коштів у звітному періо ді за 
проєктами склала 17,335 млн грн, що становить 66,44  % від передбаченого 
обсягу фінансування проєктів.

Новопсковська ТГ

Стратегія розвитку   Новопсковської  селищної територіальної громади до 
2025 року затверджена рішенням селищної ради від 22.09.2016 № 13/2 та 
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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 2020  році перед бачено реалізацію 44  проє кт ів  
на суму 7,498 млн грн.

Загальна кількість реалізованих проєктів – 42, у стадії реалізації - 2 
проєктів. З них:

- в стадії реалізації та будуть завершені у 2021 році   проєкти  «Розробка 
Генерального плану смт.   Новопсков   Новопсковського  району Луганської 
області. Оновлення з розширенням меж  населенного  пункту та План зонування 
смт.  Новопсков   Новопсковського  району Луганської області (у складі 
Генерального плану)» ,  «Капітальний ремонт будівлі комунальної установи 
Центр надання соціальних послуг  Новопсковської  селищної ради за  адресою : 
вул.   Магістральна, 307-Б, смт  Новопсков , Луганської області» .  П ланова вартість  
проєктів  у 2020 році  – 946,473   тис.  грн, сума вибраних коштів  – 
885,432 тис. грн.

- реалізовано 42  проєкти   планов ою  вартіст ю на  2020 рі к  6551,308 тис.   грн,  
сума вибраних коштів за проєктами – 6172,064 тис. грн):

З них  34  проєкти  реалізовано за рахунок коштів бюджету  Новопсковської  
селищної територіальної громади (загальна вартість проєктів – 4997,048 
тис. грн, сума вибраних коштів у 2020 році  – 4702,651 тис. грн).

П роєкт  « Придбання оргтехніки, меблів спецпризначення, обладнання для 
пісочної терапії »  реалізовано за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 
надання підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету (у закладах загальної освіти) . 
З агальна вартість  проєкту  – 25,289 тис.   грн ,  сума вибраних коштів  у 2020 р оці  – 
25,289 тис. грн.

П роєкт  « Придбання меблів спецпризначення, медичний  логопедичний 
кабінет, оргтехніка »  реалізовано за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 
надання підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету (у закладах дошкільної освіти) . 
З агальна вартість  проєкту  – 33,604 тис.   грн , сума вибраних коштів у 2020 році  – 
33,602 тис. грн).

П роєкт  «Придбання комп ̀ютерного обладнання для початкових класів »  
реалізовано за рахунок коштів бюджету  Новопсковської  селищної 
територіальної громади, субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (загальна вартість проєкту 
– 324,800 тис. грн, сума вибраних коштів у 2020 році – 323,036 тис. грн.

5 проєктів реалізовано за рахунок коштів бюджету  Новопсковської  
селищної територіальної громади, залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду .   З агальна вартість проєктів – 
1170,567 тис. грн, сума вибраних коштів у 2020 році – 1087,486 тис. грн.
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Станом на 01.01.2021  сума вибраних коштів у звітному періо ді за 
проє ктами склала 7,058  млн  грн, що становить  94,13   % від передб аченого 
обсягу фінансування проєктів.

Троїцька ТГ

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.

Планом  заходів  на 2020 рі к передбачено реалізацію  8  проєктів за  трьома  
стратегічними цілями із тринадцяти на загальну вартість 7,541 млн грн:

- за стратегічною ціллю  «Енергоефективне управління та інфраструктура»  
передбачено реалізацію  1   проє кта  на суму 638,07 тис.  грн (8,46  % від загального 
передбаченого Планом заходів на 2020 рік обсягу фінансування)

- за стратегічною ціллю « Чисте довкілля, якісний благоустрій » передбачено 
реалізацію  3  проє ктів на суму 3,583  млн грн (47,51  % від  загального 
передбаченого Планом заходів на 2020 рік обсягу фінансування);

- за стратегічною ціллю « Креативний освітній та культурний простір » 
передбачено  реалізацію 3  проє ктів на суму 2,65  млн грн ( 35,14  %  від загального 
передбаченого Планом заходів на 2020 рік обсягу фінансування);

- за стратегічною ціллю « Розвиток туризму, відпочинку та активного 
дозвілля » передбачено  реалізацію 1   проє кта  на суму 670 тис.  грн ( 8,88  %  від 
загального передбаченого Планом заходів на 2020 рік обсягу фінансування);

Станом на 01. 01 .2021  сума  вибраних   коштів  у  звітному   періоді  за 
 проє ктами  Плану  заходів   склала  6,968   млн   грн ,  що  становить 92,39  %  від  
передбаченого обсягу фінансування.

Чмирівська ТГ

Стратегія соціально- економічного розвитку  Чмирівської  сільської 
об’єднаної територіальної громади на 2018-2025 роки  затверджена рішенням  
Чмирівської сільської ради 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 2020  році  Планом заходів  передбачено реалізац ію 13  про є ктів  за 2 
стратегічними напрямами із трьох на суму 23,202 млн грн.

На реалізацію  стратегічного напряму  В «Комфортна громада»   у 
звітному  році спрямовано 7 проєктів ,  з яких 6 – виконано,  1  знаход и ться в стані 
вик онання. На впровадження цих проє ктів сума запланованого на рік обсягу 
фінансування склада є 3,965  млн   грн , за звітни й період було використано 1,392 
млн грн, або 35,1 % від плану.
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На реалізацію  стратегічного напряму  С « Г ромада  соціального 
розвитку »   у звітному  році спрямовано 6  проє ктів ,   з яких 3 – виконано, 3 –   не  
викон уються . На впровадження цих проє ктів сума запланованого на рік обсягу 
фінансування складає  19,236  млн  грн, за з вітн и й період було використано 
19,027 млн грн, або 98,9 % від плану.

Повністю реалізовано за 2020 рік 9 проєктів, а саме:

- поточний ремонт комунальної дороги с. Бутове;

- улаштування освітлення вулиць населених пунктів  Чмирівської  об'єднаної  
територільної громади Старобільського району Луганської області;

-   придбання та в с тановлення засобів примусового зниження швидкості 
дорожнього руху;

-  к онкурс проєктів Громадського бюджету . Проведено встановлення 5 
майданчиків та однієї альтанки;

-  створення єдиного освітнього простору  Чмирівської  ОТГ як шлях до 
забезпечення якісних та доступних освітніх послуг в громаді;

- «Дошкільний навчальний заклад «Колосок» по вул. Шкільній , 1, с. Бутове  
Чмирівської   обєднаної  територіальн ої громади - капітальний ремонт», у серпні 
2020 року проведено відкриття закладу;

- р еконструкція одноповерхової будівлі під розташування 
спортивно-оздоровчого корпусу «Веселий вулик»  Бутівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів 
с. Бутове, вул. Шкільна,1, Старобільського району, Луганської області;

- п ридбання житла для окремих категорій населення за Програмою 
підтримки та розвитку установ ПМСД Чмирівської с/р ОТГ на 2020 рік;

- к апітальний ремонт Вишневського будинку культури за  адресою : 
вул. Центральна, б.9, с. Вишневе Старобільського району Луганської області.

Таким чином у  звітному пері оді сума вибраних коштів за проє ктами  Плану 
заходів  склала  20,419  млн грн , що становить 88  % від передбаченого  на рік  
обсягу фінансування проєктів.

Нижньодуванська ТГ

Стратегія розвитку  Нижньодуванської  об ’ єднаної територіальної громади 
Луганської області до 2024 року була затверджена рішенням селищної ради від 
01.10.2020 № 49/1. Реалізація стратегії розвитку території планувалась з 2021 
року, але піс л я чергових місцевих виборів 25.10.2020  територія громади значно 
збільшилась. Наразі розпорядженням голови від 04.01.2021 № 1 було створено 
робочу групу з розробки оновленої стратегії розвитку  Нижньодуванської  
громади, з урахуванням приєднаних територій.


