
ПІДСУМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ 

ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ 

ЗА 2020 РІК  

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 
 



РЕГІОНАЛЬНІ  ЦІЛЬОВІ  ПРОГРАМИ 

Станом на 

01.01.2020  

30  
програм 

розроблено та затверджено  

2 програми 

Станом на 

31.12.2020  

31  
програма 

У 2020 році закінчився термін реалізації 17 програм 

достроково припинено 

1 програму 



РОЗПОДІЛ  РЕГІОНАЛЬНИХ  ЦІЛЬОВИХ  ПРОГРАМ  

ЗА СПРЯМУВАННЯМ 

                           

 

 

Назва 

спрямування 

програм 

Кількість 

програм 

Фактичний обсяг 

фінансування, 

млн грн 

Економічні 8 788,7 

Соціальні 11 203,8 

Екологічні 5 149,0 

Інші 3 24,4 

Національно-

культурні  
4 2,6 

ВСЬОГО: 31 1168,5 



РІВЕНЬ ФІНАНСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЦІЛЬОВИХ 

ПРОГРАМ 

Плановий обсяг фінансування 

на 2020 рік 
 

5038,9 млн грн: 
                                                                 питома вага, 

                                          млн грн       у загальному 

                                                               обсязі 

Державний бюджет   2001,1          40 % 

Обласний бюджет      1770,1          35 % 

Місцевий бюджет        308,9            6 % 

Інші                               958,8          19 % 

Фактичний обсяг фінансування  

за 2020 рік 

1168,5 млн грн: 
                питома вага, 

                                           млн грн       у загальному 

                                                                  обсязі 

Державний бюджет      55,25            4,7 % 

Обласний бюджет       952,1           81,5 % 

Місцевий бюджет         81,0              6,9 % 

Інші                                80,14            6,9 % 

  

  23,2% 

  2,8 % 

53,8 % 

26,2 % 

  8,4 % 



РОЗПОДІЛ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ  

ЗА РЕГІОНАЛЬНИМИ ЦІЛЬОВИМИ ПРОГРАМАМИ 

Фактичний обсяг фінансування 31 програми 

1168,5 млн грн 

5 програм  

1048,3 млн грн 

 

90 % 

20 програм  

120,2 млн грн 

 

10 %  

6 програм не 
фінансувались 

 

0 % 



 

РЕГІОНАЛЬНІ  ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ,  

ЯКІ НЕ ФІНАНСУВАЛИСЬ У 2020 РОЦІ  

 
 

Назва програми 

 

Відповідальний  
виконавець 

Запланований 
обсяг 

фінансування 

Програма протидії поширенню наркоманії, 

незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів в 

Луганській області на 2016-2020 роки 

 

Департамент охорони  

здоров’я  

 

0 

Програма зайнятості населення Луганської 

області на період до 2020 року 

Департамент соціального  

захисту населення  

0 

Програма енергозбереження в бюджетній 

сфері Луганської області на 2016-2020 роки 

Департамент будівництва, енергозбереження, 

архітектури та містобудування 

350  

Програма житлового кредитування 

внутрішньо переміщених осіб та членів 

їх сімей на 2019-2021 роки 

Департамент будівництва, енергозбереження, 

архітектури та містобудування 

1,5  

Програми моніторингу довкілля Луганської 

області на період до 2022 року 

Департамент комунальної власності, земельних, 

майнових відносин, екології та природних ресурсів 

4,3  

Програми розвитку екологічної мережі 

Луганської області на 2010-2020 роки 

Департамент комунальної власності, земельних, 

майнових відносин, екології та природних ресурсів 

0,79  

(млн грн) 



РЕГІОНАЛЬНІ  ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ, НА ЯКІ СПРЯМОВАНО   

ПОНАД 90 % ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ ФІНАНСУВАННЯ 

Програма дорожнього будівництва у Луганській області на 2016-2022 роки  

(664,5 млн грн кошти обласного бюджету) 

Програма розвитку та підтримки агропромислового комплексу Луганської області  

на 2017-2020 роки (78,7 млн грн, з них: державний бюджет – 8,1 млн грн; інші кошти 

(кошти сільськогосподарських підприємств) – 70,6 млн грн) 

Програма з охорони навколишнього природного середовища Луганської області  
на 2019-2025 роки (120 млн грн, з них обласний бюджет – 119,7 млн грн, інші –  

0,3 млн грн) 

Програма «Освіта Луганщини» на 2017-2020 роки (83,4 млн грн, з них: державний 
бюджет – 3,2 млн грн; обласний – 9,8 млн грн, місцеві бюджети – 70,4 млн грн) 

Програма розвитку й підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та з надання 
медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій 
медичного обслуговування населення, на 2020-2022 роки (101,7 млн грн кошти 
обласного бюджету)  



ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2017–2020 РОКИ  

Власні кошти сільгосппідприємств – 70,6 млн грн: 

 проведено реконструкцію борошномельного комплексу ТОВ «Айдар 

    Милам» 

 реконструйовано та відкрито цех з виробництва майонезу  

    ТОВ «Слобожанський завод продтоварів» 

 завершено будівництво цеху грануляції лушпиння соняшнику  

    ТОВ «Сватівська олія» 

 завершено будівництво комплексу відвантаження зерна на залізничний 

    транспорт з продуктивністю до 100 тонн/годину при режимі зберігання  

    до 24тис. тонн ТОВ «Голден Агро» 

 ФГ «Агрогородина» встановлено лінії з переробки м'яса, придбано та 

    встановлено лінії для утримання перепелів 



РЕГІОНАЛЬНІ ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ, ЯКІ  НЕ ОТРИМАЛИ 

ФІНАНСУВАННЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ   

Програма з охорони 
навколишнього природного 

середовища Луганської 
області на 2019-2025  
(план 131 млн грн) 

Програма розвитку клубних 
закладів у сільській 

місцевості на 2019-2021 
роки  

(план 13,5 млн грн) 

Програма поводження з 
твердими побутовими 
відходами у Луганській 

області  
(план 3 млн грн) 

Програма забезпечення 
молоді  житлом на 2018-

2020 роки  
(план 2,3 млн грн) 

Програма моніторингу 
довкілля Луганської області 

на період до 2022 року 
(план 1,5 млн грн) 



РЕГІОНАЛЬНІ  ЦІЛЬОВІ  ПРОГРАМИ 

1243,5 1246,6 1225,4 1168,5 

5954,2 
5537,2 5650,7 

5038,9 

2017 2018 2019 2020 

Факт рік (млн грн) План рік (млн грн) 



СПІВВІДНОШЕННЯ ПЛАНОВИХ ТА ФАКТИЧНИХ ОБСЯГІВ 

ФІНАНСУВАННЯ НАЙБІЛЬШИХ ЗА ОБСЯГАМИ РЕГІОЛНАЛЬНИХ 

ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ 

1273 

1535 

350 

301 

24 

5 

0 

120 

Регіональна програма «Питна вода Луганщини» 

на 2006-2020 роки 

Регіональна програма модернізації систем 

теплопостачання на 2017-2020 роки 

Регіональна цільова Програма 

енергозбереження в бюджетній сфері Луганської 

області на 2016-2020 роки 

Регіональна програма з охорони навколишнього 

природного середовища на 2019-2025 роки 

план (млн грн) факт (млн грн)  



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  

(23,2 % від плану) 

невідповідність між  
плановими та фактичними 
джерелами фінансування 

відсутність належного 
коригування завдань та заходів 

програм з урахуванням реальних 
можливостей їх фінансування 



СТРУКТУРА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ 

ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ  У 2021 РОЦІ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ 

  

   

220,6 

973,5 

76,2 

42,7 

Плановий обсяг фінансування 18 програм - 1313 млн грн: 

Державний бюджет 

Обласний бюджет 

Місцеві бюджети 

Інші 

(млн грн) 




