
ПІДСУМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ 

ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ

ЗА 2019 РІК 

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ТУРИЗМУ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ



ПРОВЕДЕНА РОБОТА

забезпечено діяльність робочої групи з питань 
доцільності підготовки проектів програм та 
фінансування діючих за рахунок обласного бюджету

надано 42 експертні висновки

проведено 2 навчальних семінари для розробників та 
виконавців програм

надано 85 консультацій розробникам



РЕГІОНАЛЬНІ  ЦІЛЬОВІ  ПРОГРАМИ

Станом на 

01.01.2019 

33
програми

розроблено та затверджено  

5 програм

достроково припинено 

1 програму

Станом на 

31.12.2019 

36
програм



РОЗПОДІЛ РЕГІОНАЛЬНИХ  ПРОГРАМ 

ЗА СПРЯМУВАННЯМ

Назва

спрямування 

програм

Кількість 

програм

Фактичний обсяг 

фінансування, 

млн грн

Економічні 10 919,7

Екологічні 5 147,7

Соціальні 13 136,7

Національно-

культурні 
4 11,4

Інші 3 9,9

Правоохоронні 1 0

ВСЬОГО: 36 1225,4



РІВЕНЬ ФІНАНСУВАННЯ 

РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ

Обсяг фінансування затверджений 

регіональними програмами 

на 2019 рік

5650,7 млн грн:
питома вага,

млн грн       у загальному

обсязі

Державний бюджет   2444,1          43,2 %

Обласний бюджет      1692,4          30,0 %

Місцевий бюджет        261,5            4,6 %

Інші                              1252,7          22,2 %

Фактичний обсяг фінансування 

за 2019 рік

1225,4 млн грн:
питома вага,

млн грн       у загальному

обсязі

Державний бюджет 199,4           16,3 %

Обласний бюджет       755,7           61,7 %

Місцевий бюджет       110,6 9,0 %

Інші                              159,7            13,0 %

21,7 %

8,2 %

44,7 %

42,3 %

12,7 %



РОЗПОДІЛ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

ЗА ПРОГРАМАМИ

Фактичний обсяг фінансування 36 програм

1225,4 млн грн

5 програм 

1029,3 млн грн

84 %

25 програм 

196,1 млн грн

16 % 

6 програм 

не фінансувались

0 %



ПРОГРАМИ, НА ЯКІ СПРЯМОВАНО  84 % 

ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ ФІНАНСУВАННЯ

Програма дорожнього будівництва у Луганській області на 2016-2019 роки
(666,7 млн грн, з них 72,9 млн грн – державний бюджет; 593,8 млн грн –
обласний бюджет)

Програма розвитку та підтримки агропромислового комплексу Луганської 
області на 2017-2020 роки (114,5 млн грн, з них 9,8 млн грн – державний 
бюджет; 104,7 млн  грн – інші)

Програма з охорони навколишнього природного середовища Луганської 
області на 2019-2025 роки (106,9 млн грн, з них обласний бюджет –
106,7 млн грн, інші – 0,2 млн грн)

Програма «Освіта Луганщини» 2017-2020на роки (83,6 млн грн, з них 
15,1 млн грн – державний бюджет; 1,3 млн грн – обласний бюджет; 
67,2 млн грн – місцеві бюджети)

Програма «Питна вода Луганщини» на 2006-2020 роки (58,1 млн грн, з них 
39,06 млн грн – державний бюджет; 7,3 млн грн – обласний бюджет, 
1,4 млн грн – місцеві бюджети, 10,3 млн грн – інші)



ПРОГРАМИ, ЩО НЕ ФІНАНСУВАЛИСЬ 

у 2019 РОЦІ 

Програма правової 
освіти населення 
на 2016-2020 роки

Програма протидії 
поширенню наркоманії, 

незаконному обігу 
наркотичних засобів, 

психотропних речовин та 
прекурсорів в Луганській 
області на 2016-2020 роки

Програма зайнятості 
населення Луганської 

області на період 
до 2020 року

Програма забезпечення 
сталої роботи та розвитку 

комунального підприємства 
«Луганська обласна 
«Фармація Північ» 
на 2017-2019 роки

Програма розвитку 
екологічної мережі 
Луганської області 
на 2010-2020 роки

Програма розвитку 
оборонно-правоохоронної 

сфери та цивільного 
захисту населення у 
Луганській області 
на 2016-2019 роки



СПІВВІДНОШЕННЯ 

ПЛАНОВОГО ТА ФАКТИЧНОГО ФІНАНСУВАННЯ 

НАЙБІЛЬШИХ ЗА ОБСЯГАМИ ПРОГРАМ



КОМПЛЕКС СИСТЕМНИХ НЕДОЛІКІВ ВИКОНАННЯ 

РЕГІОНАЛЬНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ 

відсутність належного 
контролю з боку 

відповідальних виконавців 
регіональних програм за 

плануванням та забезпеченням 
фінансовими ресурсами їх 

завдань і заходів

низький рівень 
фінансування програм 

(21,7 % від плану)

невідповідність між 
плановими та фактичними 
джерелами фінансування

відсутність належного 
коригування завдань та заходів 

програм з урахуванням реальних 
можливостей їх фінансування




