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до листа ________ від __________

Інформація

про результати проведення моніторингу виконання планів заходів з

реалізації Стратегій розвитку міст, районів та ОТГ

за 1 півріччя 2020 року

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   1  півріччя  2020  року  в рамках виконання плану заходів 
продовжуються роботи лише за 2 проєктами:

- Забезпечення якісних медичних послуг населенню міста Рубіжне в 
рамках реалізації проєкту «Реконструкція будівлі терапевтичного корпусу 
центральної міської лікарні в м. Рубіжне»;

- Створення навчально-методичного центру із симуляційним 
забезпеченням в рамках реалізації проєкту « Капітальний ремонт будівлі за  
адресою: м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32-А». 

На 2020  рік  запланована сума витрат за проєкт ами  склала 
54412,68   тис.   грн. За 1 півріччя  2020 року  фактичні витрати  за проєктами 
склали 13504,10  тис. грн . Проєкт и реалізую ться за рахунок коштів ДФРР та 
місцевого бюджету, строк реалізації проєктів 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 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:
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- 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 
знаходиться на стадії виконання.

На впровадження  ц ього  проє кт у передбачено 456,481  млн грн, що 
становить  92 , 05  %  від загального передбаченого Планом заходів  обсягу 
фінансування проєктів.

За 1 півріччя 2020 року видатки за проєктом склали 6,05 млн грн.
- на реалізацію  стратегічного напряму С «Безпечне, енергоефективне та 

комфортне місто»  у   звітному  році  спрямовано  3  проє кт и,  з  як их  1   знаходи ться  
на стадії виконання, 2 – не виконано.

На впровадження цих проє ктів передбачено  30 , 686  млн грн, що становить 
 6 ,1 9  %  від загального передбаченого Планом заходів  обсягу фінансування 
проєктів.

За  1  півріччя  2020 року  сума вибран их коштів за проєктами склала 
 3,722   млн    грн, що  складає 3,02  % від запланованого на рік обсягу .   Проводились 
роботи з реконструкції заплавного мосту № 1. Фінансування здійснювалось за 
кошти міського бюджету (2222,22 тис. грн) та за кошти ДФРР (1500,00 тис. грн).

- на реалізацію  стратегічного напряму D «Здорове суспільство-активна 
громада»  в поточному році спрямовано 2  проє кти ,  з  як их 1 –   знаходи ться на 
стадії виконання, 1 – не виконується.

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

За 1 півріччя 2020 року видатки за проєктами не проводились.

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 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 Планом заходів обсягу фінансування проєктів ).  Фактичні 
видатки – 5,299 млн грн (8,16 % від плану);
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- 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 01.07 .2020  сума вибраних коштів з а  проєктами склала 
5,299 млн   грн, що становить 7,68  % від передб аченого обся гу фінансування 
проєктів на 2020  рік.  За  1  півріччя  2020  р оку 9  проє ктів  знаходяться  у стадії 
в иконання (термін реалізації проє ктів – 2018-2020 роки ), 1 – не  виконано , а саме 
«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, реалізовуватись не буде.

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 20 20  рік Стр атегією передбачено реалізацію  16  проє ктів регіонального 
розвитку на суму 40,642 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 ( 22,84  %  від 
загального передбаченого Планом  заходів обсягу фінансування проє ктів ) .  
Фактичні видатки у звітному періоді склали 945,52 тис. грн (10,18 %).

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 , ведеться 
пошук інвесторів.

На п роє кт «Виготовлення та розповсюдження сувенірної та 
інформаційно-рекламної продукції із символікою Кремінського району»  
передбачалось   фінансування  з місцевого бюджету в  2020 році  у   сумі  47,8   тис. 
грн , але  у зв’язку  із введенням карантину, здійснено  перерозподіл фінансування 
і кошти направлено на інші потреби.

- за  стратегічним напрямом  «КРИТИЧНЕ ПИТАННЯ   D: Розвиток сфери 
охорони здоров'я»  передбачено реалізацію 9  проє ктів  на суму 14 , 753  млн  грн 
(36,3  %   від загального передбаченого Планом заходів  обсягу фінансування 
проєктів). Фактичні видатки – 1866,59 тис. грн (12,65 % від плану);

- 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. 
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Кремінна, вул. Титова, 18 »  на суму  8,091  млн грн ( 19,9  %  від загального 
передбаченого Планом заходів  обсягу фінансування проє ктів ) .Фактичні видатки 
– 443,18 тис. грн (5,48 % від плану);

- за стратегічним напрямом  «КРИТИЧНЕ ПИТАННЯ  F . Розвиток 
інженерної інфраструктури»  передбачено реалізацію 3 проєктів на суму 
8,513 млн грн ( 20,95  % від загального передбаченого Планом заходів обсягу 
фінансування проєктів).Фактичні видатки – 4,99 млн грн (58,62 % від плану).

15 проєктів   з находяться на стадії реалізації , 1 – не виконується, у зв’язку з 
відсутністю джерел фінансування.

С таном на 01.07 .2020  року сума вибраних коштів у звітном у п ер іоді за 
проєктами  Плану заходів  склала 8 , 246   млн грн, або 20,3   % від запланованого на 
рік обсягу.

Марківська райдержадміністрація

У зв’язку зі створенням Марківської ОТГ, яка охопила більшість території  
району , 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 2020 року передбачено реалізацію  47  проє ктів  регіонального 
розвитку за 4 стратегічними цілями на загальну суму заплан ованого обсягу 
фінансування  284,021  млн  грн ,   з яких:   5  – виконано,  9  –  у стадії виконання  та  33  
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  35 проєктів на суму 
225 , 119  млн   грн  ( 79,26  % від загального передбаченого Планом заходів обсягу 
фінансування проєктів).

З них:

-  4  проє кта  реаліз овано у повному обсязі , а саме: «Будівництво 
самопливного каналізаційного колектору від вул.   Миру до очисних споруд 
смт  Мілове»,   «Будівництво Міловської лікарської амбулаторії загальної 
практики вул. Центральна, смт Мілове, Міловський район, Луганська область», 
«Капітальний ремонт їдальні Великоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою 
с.   Великоцьк, вул. Красногорська, 1 Міловського району», «Капітальний  ремонт 
системи опалення ДНЗ «Зірочка» за адресою: с. Зориківка, пров. Робочий, 2, 
Міловського району Луганської області».

- 6 проєктів знаходяться у стадії виконання;
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-  25 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  18 , 53  млн   грн   ( 6,52  % від загального 
передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). 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  
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   проє ктно-кошторисну документацію 
загальною вартістю 14002,09 тис. грн;

- реалізація проєкту «Розроблення містобудівної документації – «Зміни до 
генерального плану поєднаного з  детальними планами територій та зонування 
смт Мілове Міловської селищної ради Луганської області»   не можлива  у зв’язку 
з відсутністю міждержавної демаркації;

- по проєкту «Будівництво Центру безпеки громадян в с. Морозівка»  
розглядається питання щодо недоцільності його реалізації.

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 
заходів обсягу фінансування проєктів).   Департаментом житлово-комун ального 
господарства Луганської  облдержад міністрації розроблено 
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 2  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 робітвід 12.09.2019 № 25 з  ФОП Бугайов В.І. Роботи 
будуть продовжені.

Проєкти «Зміцнення та поліпшення культурно – просвітницького 
середовища шляхом утворення сучасних комунікаційних майданчиків для 
згуртування мешканц ів району (вікових, професійних  соціальних та суспільн о - 
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орієнтованих груп) на базі  Міловської ЦБС»  та « Капітальний ремонт будівлі 
сільського будинку культури за адресою село Морозівка, вул. Центральна, 24 
Міловського району Луганської області» направлені до включення в перелік 
проєктів (заходів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів субвенції 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

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

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

Станом на 01.07.2020 року  видатки за проєктами  Плану заходів  склали 
49,363 млн грн, або 17,38 % від запланованого на рік обсягу.

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 2020 році передбачено реалізацію 53 проєктів за 3 стратегічними 
напрямками на загальну суму запланованого обсягу фінансування 
34,054 млн грн, з яких 25 виконано у повному обсязі, 23 - знаходяться у стадії 
виконання, 5 не виконано.

На реалізацію  стратегічного напрямку І «Добробут»  в поточному році 
спрямовано 7 проєктів, з яких: 3 - виконано у повному обсязі, реалізацію ще 2 
проєктів планується закінчити в 2020 році, 2 проєкти не виконано.

На впровадження цих проєктів сума запланованого обсягу фінанс ування у 
2020 році складає 8,948 млн грн, що становить 14,88  % від  загального 
передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів .  Станом на 
01.07.2020 сума освоєних коштів за проєктами  склала 1448,0 тис. грн, або 
16,18 % від запланованого на рік обсягу.

На реалізацію  стратегічного напрямку II «Майстерність та 
професійність»  в поточному році спрямовано 13 проєктів, з яких: 4 - виконано 
у повному обсязі, реалізацію 7 проєктів планується закінчити в 2020 році, 2  
проєкти не виконано.

На впровадження цих проєктів сума запланованого о бсягу фінансування 
складає 15,735 млн грн, що становить 26,17  %  від загального передбаченого 
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Планом заходів обсягу фінансування проєктів . Станом на 01.07.2020 сума 
освоєних коштів за проєктами  склала 258,67 тис. грн, або 1,64  % від 
запланованого на рік обсягу.

На реалізацію  стратегічного напрямку III «Ефективність»  в поточному 
році спрямовано 33 проєкти, з яких: 18 проєктів виконано у повному обсязі, 
реалізацію 15 проєктів планується закінчити в 2020 році.

На впровадження цих проєктів сума запланованого о бсягу фінансування 
склала 35,436   млн грн, що становить 58,94  %  від загального передбаченого 
Планом заходів обсягу фінансування проєктів . Станом на 01.07.2 020 сума 
освоєних коштів за проє ктам и склала 18,09 млн грн, або 51,05  % 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».

Станом на 01.07.2020 року сума фактичних видатків за проєктами  Плану 
заходів склала 19,796 млн. грн, що становить 32,93 % від запланованої суми.

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 2020  рік передбачено реалізацію  3  проє ктів  за  1 
стратегічною ціллю  із трьох  на суму 257,62 тис  грн , яка с таном на  01.07 .2020  
вибрана у повному обсязі, проєкти реалізовано. А саме:

- «П ридбання медичного технологічного обладнання для сільських 
лікарських 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.) »  за 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.

Попаснянська райдержадміністрація
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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 чим, надавати інформацію, яка стосується сфери економіки, не 
виявляється за можливе.

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 9  проє ктів  за 
трьома стратегічними цілями  на загальну вартість 45 , 06  млн грн, з яких  6  -  у 
стадії виконання, 3 – не виконується через відсутність коштів.

Станом на 01.07.2020 фактичних видатків за проєктами не було.

На реалізацію  стратегічної цілі 1 «Побудова сталого економічного 
розвитку»   у звітному  році спрямовано 1 проєкт на суму  848,16  тис. грн (або 
1,9  % від загального передбаченого Планом заході в обсягу фінансування 
проєктів).

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 41 , 917 млн грн (або 93  % 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 
 2 , 294  млн грн (або  5,1 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу  
фінансування проєктів ), з них 2 проєкта знаходяться у  стадії виконання, 1 – не 
виконується через відсутність джерел фінансування.

Станично-Луганська райдержадміністрація
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Стратегія соціально-економічного розвитку  Станично-Луганського 
районудо 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  (далі – План)  
затверджений рішенням сесії Станично-Луганської районної ради від  28 .0 9 .201  
8 № 28/1.

Рішенням и  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 .  Останні зміни та доповнення до Плану прийнято рішенням сесії 
Станично-Луганської районної ради від 29.05.2020 № 47/40.

Кількість актуальних проє ктів ,  включених до План у  заходів  у 2020  році ,  
склала 79  за 4  стратегічними цілями ,   з яких реалізовано –  9, у стадії реалізації – 
11, не виконується – 59  (у зв’язку з відсутністю  фінансування) .  Н а реалізацію  
проє ктів   Планом заходів  передбачено  видатків на  455,797   млн грн,   сума 
вибраних коштів за проєктами склала 2,651 млн грн, або 0,58 % від плану:

- за стратегічною ціллю  «Відновлення доступу до критичної 
інфраструктури та послуг»   передбачено  56  проєкти  на суму  355 , 4 79  млн грн 
( 77,99  %  від загального передбаченого Планом заходів  обсягу фінансування 
проє ктів ).  З них  9  проє кт ів реалізовано, 8  –  знаходяться у стадії реалізації,  39   – 
не  виконується у зв’язку з відсутністю фінансування . Осво єно 2,651   млн   грн, 
або 0,75 % від плану;

- за стратегічною ціллю  «Підвищення спроможності місцевої влади в 
умовах децентралізації та інформатизації»  передбачено 8  проє ктів  на суму  
29,20 8  млн  грн  ( 6,4  %  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 56,21 4 млн грн (12,33  % від 
загального передбаченого Планом заходів  обсягу фінансування проє ктів). З них 
1 проєкт знаходи ться у стадії реалізації,  реалізація  інших  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  ( 3,27  %  від 
загального передбаченого Планом заходів  обсягу фінансування проє ктів ) .   З них  
2  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 
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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.

Головою  Старобільської районної державної адміністрації  л и стом від 
31.03.2020 № 01-19/679  повідомлено про ліквідацію підрозділів 
агропромислового  розвитку  та  економічного розвитку, інфраструктури та 
торгівлі Старобільської районної державної адміністрації. У зв’язку з чим 
надання звіту про результати виконання Плану заходів з реалізації Стратегії не 
виявляється за можливе.

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 2020  рік  передбачено реалізацію  12  проє ктних 
п р опозицій на загальну  суму 176 ,825  млн г рн по 3 стратегічним цілям, з яких   в  
стадії реалізації знаходяться  9   проєктних пропозицій, по іншим 3  проводяться 
заходи з пошуку інвестицій.

На реалізацію  стратегічної цілі 1   «Зростання економічного потенціалу 
та відновлення інфраструктури»   у  звітному  році спрямовано 8  і нвестиційних 
пропозицій .  На їх реалізацію передбачено  148 ,416   млн грн , що складає 83,93  %  
від загального передбаченого Планом заходів  обсягу фінансування проє ктів .  У 
стадії виконання знаходиться 6  проє ктів ,  по  2  проводяться заходи з пошуку 
інвест орів.  Із запланованого на 2020 рік обсягу  використано 80,0  млн грн 
(53,9 % від плану), це власні кошти сільгосптоваровиробників на оновлення  
МТП.

На реалізацію  стратегічної цілі 2«Створення сприятливих умов з 
надання якісних та доступних державних та муніципальних послуг»  
направлено 2  інвес тиційні пропозиції на суму 27,789  млн  грн,  що складає 
15,72  %  від загального передбаченого Планом заходів  обсягу фінансування 
проєктів. Проєкти у звітному періоді не реалізовувались.

На реалізацію  стратегічної цілі 3 «Створення сприятливих умов для 
життя та побудови миру»  направлено 2   інвестиційні пропозиції на суму 
620   тис.  грн (0,35  %  від загального передбаченого Планом заходів  обсягу 
фінансування проєктів), які знаходиться у стадії реалізації.

Станом на 01.07.2020 року сума фактичних вид атків за проєктами  Плану 
заходів склала 80,0 млн грн, що становить 45,24 % від запланованої суми.
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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 2020  році запланована повна або часткова реалізація  82  проє ктів 
місцевого розвитку. На реалізацію цих проєктів передбачено 193,127 млн грн.

За  1  півріччя  2020 року  Біловодською о б’єднаною   територіальною  
громадою реалізовано  8  проє кт ів , в стадії реалізації  44  проє кт а, ще не розпочато 
виконання 30 проєктів.

На реалізацію  стратегічної цілі 1 «Підвищення економічної 
спроможності громади»   у звітному  році спрям овано  15  проєктів на суму 
 1 3 , 0 01  млн  грн (або  6,18  %   від загального передбаченого Планом заходів обсягу 
фінансування проєктів) . Факти чно  освоєно коштів у сумі 2,062  млн  грн, або 
15,86 % від плану.

На реалізацію  стратегічної цілі 2 «Створення комфортного безпечного 
життєвого простору»   у звітному  році спря мовано 21 проєкт  на суму 
37,979 млн грн (або 18,07  % від загального передбаченого Планом заходів 
обсягу фінансування проєктів). Факти чно освоєно кош тів у сумі 6,274 млн грн, 
або 16,52 % від плану.

На реалізацію  стратегічної цілі 3 «Підвищення якості життя у 
сільських територіях»   у звітному  році спрямовано 46  проєкт ів на суму 
159,225   млн грн (або  75,75  % від загального передбаченого Планом заходів 
обсягу фінансування проєктів). Факти чно о своєно коштів у сумі 14,053 млн грн, 
або 8,83 % від плану.

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

Повністю вдалось реалізувати такі проєкти: 
-  «Покращення медичного обслуговування населення, особливо в сільській 

місцевості Біловодської ОТГ, шляхом придбання пересувного медичного 
обладнання», вартість реалізованого проєкту 1,997 млн грн;

- «Капітальний ремонт п ідвідного водопроводу від св. №  5 в 
смт.   Біловодськ», вартість реалізованого  проє кту 1,529 млн   грн ,  роботи 
завершені, об'єкт готується для здачі в експлуатацію;

-  «Організація банку крові в КПН «Біловодська центральна районна 
лікарня»», вартість реалізованого проєкту 4,87 млн грн;

-  «Забезпечення освітлення прилеглої території КПН  « Біловод ська 
центральна районна лікарня»», вартість реалізованого проєкту 41,985 тис. грн;

-  «Будівництво дитячого будинку сімейного типу в смт.   Біловодс ьк», 
вартість реалізованого проє кту  9, 682  млн   грн  (реалізація проєкту розпочата в 
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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 пелет ів», вартість 
реалізованого проє кту  200 тис.   грн.   Фактично проє кт реалізовано в 2019 році. 
Діючий ФОП  завдяки грантовій підтримці проє кту UNDP та Polish  aid 
налагодив випуск продукції.

- «Капітальний ремонт терапевтичного відділення КНП «Біловодська 
центральна районна лікар ня», вартість реалізованого проє кту: 3,892 млн грн, в т.  
ч. видатки поточного року склали 2,227 млн грн. В червні 2020 року відбулось 
відкриття оновленого терапевтичного відділення.

Таким чи ном сума вибраних коштів за проє ктами  Плану заходів  у звітному 
періоді склала  22,389 млн грн, що становить 10,65  % 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  відкориговано  згідно з рішенням и  сесії від 21.12.2018 
№ 56/7 та від 24.12.2019 № 73/15.

Планом заходів на 2 020 рік заплановано , з урахуванням внесених змін,  
реалізацію 4 5  проє ктів на  суму  60,318 млн грн, повністю реалізовано 9 проєктів, 
18  – зна ходиться у стадії реалізації, 17  – не реалізується, у зв’язку з відсутністю 
фінансування.

Сума в ибраних коштів за проє ктами  Плану заходів  у звітному періоді 
склала  4,412   млн грн, що становить 7,31  % від  запланова ного 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 надано.

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  
рішенням селищної ради від  15.02.2019 № 19 / 1 2. План заходів включено до 
Стратегії розвитку.
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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 6  проєктів на суму  20,244 млн грн, що знаходяться у 
стані реалізації.

Станом на 01.07 .2020  сума вибраних коштів у звітному періо ді за 
проєктами склала 65,0 тис. грн, що становить 0,32  % 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 2020  році перед бачено реалізацію 27  проє ктів 
на суму  3,796 млн грн, з яких виконано – 8, у стадії виконання – 11 та 8  проє кт ів  
не реалізовано, у зв’язку з відсутністю фінансування.

Станом на 01.07 .2020  сума вибраних коштів у звітному періо ді за 
проє ктами склала 1,173 млн  грн, що становить  30,91  % 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.

Планом  заходів  на 2020 рі к передбачено реалізацію 7  проєктів за  трьома  
стратегічними цілями із тринадцяти на загальну вартість 7,022 млн грн:

- за стратегічною ціллю « Чисте довкілля, якісний благоустрій » передбачено 
реалізацію  3  проє ктів на суму 3,702 млн грн (52,7 2  % від  загального 
передбаченого Планом заходів на 2020 рік обсягу фінансування) , які 
знаходяться у стадії реалізації. Фактично освоєно коштів у сумі 85,10 тис. грн, 
або 2,3 % від плану;

- за стратегічною ціллю « Креативний освітній та культурний простір » 
передбачено  реалізацію 3  проє ктів на суму 2,65  млн грн ( 37, 74  %  від загального 
передбаченого Планом заходів на 2020 рік обсягу фінансування ) , з яких 2 – 
виконано, 1 - знаходиться у стадії реалізації. Фактично освоєно коштів у сумі 
571,50 тис. грн, або 21,6 % від плану;

- за стратегічною ціллю « Розвиток туризму, відпочинку та активного 
дозвілля » передбачено  реалізацію 1  проє кта на суму 670 тис.  грн ( 9,5 4  %  від 
загального передбаченого Планом заходів на 2020 рік обсягу фінансування ) , 
який знаходяться у стадії реалізації. Фактичні видатки за проєктом склали 
328,4 тис. грн, або 49 % від плану.

Станом на 01.07.2020 сума вибраних коштів у звітному періоді за 
проєктами  Плану заходів  склала 985,0 тис. грн, що становить 14,03 % від 
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передбачен ого обсягу фінансування  (2 проєкти виконано в повному обсязі, 5 -  
знаходиться у стадії реалізації).

Чмирівська ОТГ

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 10  про є ктів  за 2 
стратегічними цілями на суму 20,548 млн грн.

На реалізацію  стратегічної цілі В «Комфортна громада»   у звітному  році 
спрямовано 4 проєкти , які знаходяться в стані вик онання. На впровадження цих 
проє ктів сума запланованого на рік обсягу фінансування склада є 4,477  млн грн.  
Видатків за звітний період не було.

На реалізацію  стратегічної цілі С « Г ромада  соціального розвитку »   у 
звітному  році спрямовано 6  проє ктів ,  з яких 1 виконано, 5 -  знаходяться в стані 
виконання . На впровадження цих проє ктів сума запланованого на рік обсягу 
фінансування складає  16,071  млн  грн, за з вітн и й період було використано  
3,469 млн грн, або 21,6 % від плану.

Таким чином у  звітному пері оді  загальна  сума вибраних коштів за 
проє ктами  Плану заходів  склала  3,469 млн грн , що становить 16,88  % від 
передбаченого на рік обсягу фінансування проєктів.

В стадії розробки знаходяться Стра тегії розвитку в Нижньодуванські й  та 
Привільській об’єднаних територіальних громадах.




