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ВСТУП 

1.1. Стратегія розвитку Луганської області до 2020 року 

Оновлена Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року (далі 

Стратегія) затверджена розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 

28.10.2016 № 624. Зміни до Стратегії затверджено розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 05.09.2017 № 630. 

Цей програмний документ визначає пріоритетні напрямки динамічного, 

збалансованого розвитку регіону, підвищення його конкурентоспроможності, 

активізації економічної діяльності, підвищення рівня життя населення, 

дотримання гарантованих державою соціальних та інших стандартів для 

кожного жителя області. 

Бачення майбутнього Луганщини було сформовано на основі 

опитування думки населення та роботи фокус-груп: 

1. Жителі Луганської області бачать свій регіон як неподільну та 

невід’ємну частину України.  

2. Луганщина 2020 – це екологічно чистий та комфортний для 

проживання регіон, в якому панують мир, злагода та добробут.  

3. В ньому побудована якісна інфраструктура, стійко та динамічно 

розвивається економіка, примножується людський та фінансовий капітал, 

розвиваються високотехнологічні виробництва без шкоди для 

навколишнього середовища. 

З урахуванням принципів партнерства, реалістичності та прозорості 

було розроблено систему стратегічних цілей (4), оперативних цілей (10), та 

завдань (33), що забезпечують міцну основу для подальшої роботи. 

Мета Стратегії: 

 створити умови для мирного життя населення, переважна 

більшість якого об’єднана в спроможні та згуртовані громади; 

 відбудувати якісну інфраструктуру та створити сприятливі умови 

для стійкого та динамічного розвитку економіки, зокрема такі, що: 

1) приваблюють внутрішніх та зовнішніх інвесторів, 

2) сприяють притоку людського та фінансового капіталу, 

3) розвитку високотехнологічних виробництв, які не шкодять 

навколишньому середовищу. 
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Стратегія є основоположним документом, на основі та з урахуванням 

якого розробляються інші програмні документи – програми соціально-

економічного розвитку області, цільові програми, бюджети. Базовість 

Стратегії дає змогу усунути фрагментарність у фінансуванні та 

розпорошення економічних ресурсів, фокусує усі зацікавлені сторони на 

пріоритетах розвитку регіону. 

Для ефективного здійснення Стратегії було визначено рамки її 

реалізації. Основними елементами рамок реалізації є: план реалізації 

пріоритетних та інших проектів і заходів; план моніторингу та оцінки. 

Реалізація Стратегії здійснюється у два етапи. Перший етап визначено 

у Плані заходів на 2017-2018 роки з реалізації Стратегії розвитку Луганської 

області на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 18.04.2017 № 232.  

На цьому етапі було сформовано: 

• пріоритетний перелік регіональних проектів/заходів, для яких, з 

розумною ймовірністю, можуть бути закріплені фінансування та інші засоби 

реалізації; 

• розширений каталог регіональних проектів/заходів , які мають велике 

значення для реалізації Стратегії, але, реалізація яких знаходиться під 

питанням у зв’язку з відсутністю фінансування, потужностей до реалізації, 

або з якоїсь іншої причини. 

Для забезпечення виконання Плану заходів розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 17.05.2017 № 301 визначено відповідальних виконавців та 

запроваджено щоквартальний моніторинг. 

Звіти про результати реалізації проектів регіонального розвитку, 

визначених Планом заходів підготовлені у відповідності до постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.11.15 р. № 932 «Про затвердження 

Порядку розроблення стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а 

також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації 

зазначених регіональних стратегій і планів заходів» на основі інформацій 

відповідальних виконавців Плану заходів Стратегії та з урахуванням наявної 

статистичної інформації; оприлюднені на офіційному веб-сайті 

облдержадміністрації. 

Для підвищення ефективності заходів з реалізації Стратегії та 

посилення координації зусиль заінтересованих сторін на національному, 

обласному та локальному рівнях у липні 2017 року у місті Києві проведено 
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Форум партнерів «Стратегія розвитку Луганської області на період до 2020 

року». 

У ході Форуму розглядались стратегічні напрями розвитку області, 

питання залучення міжнародної технічної допомоги до розв’язання проблем 

регіону, впровадження інноваційних підходів в реалізації Стратегії, 

насамперед щодо відтворення економічного потенціалу та транспортного 

сполучення, підвищення енергоефективності, соціального та гуманітарного 

розвитку. 

 

1.2. Методика та принципи розробки другого етапу Плану заходів на 

2019 - 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 

2020 року 

Процес розробки Плану заходів із реалізації у 2019-2020 роках 

Стратегії розвитку Луганської області на період до 2020 року (далі – План 

заходів) відбувався, як і на першому етапі, під керівництвом Комітету з 

актуалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року. Інституційне 

супроводження здійснювала «Агенція регіонального розвитку Луганської 

області» (далі – Агенція). 

У процесі підготовки Плану заходів максимально застосовувалися 

європейської практики управління регіональним розвитком, зокрема у 

частині використання методології стратегічного планування регіонального 

розвитку. Основними її характеристиками є такі: 

 завершення планування на рівні конкретних проектів; 

 використання проектного підходу та визначення вартості всіх 

проектів; 

 орієнтація на конкретні вимірювані результати; 

 висока зацікавленість учасників планування регіонального розвитку 

щодо впровадження проектів Стратегії. 

Партнерський підхід в процесі планування на засадах публічності і 

діалогу сприяє узгодженості та задоволенню інтересів у системі 

взаємовідносин «влада – бізнес – громадянське суспільство», створює 

можливості отримати додаткові ресурси. 

При підготовці плану заходів враховано:  

 Цілі Сталого Розвитку, затверджені 25.09.2015 на Саміті ООН зі 

сталого розвитку та прийняття Порядку денного розвитку після 2015 року 

(підсумковим документом «Перетворення нашого світу: порядок денний у 

сфері сталого розвитку до 2030 року»). 
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 Основні положення Державної стратегії регіонального розвитку 

України до 2020 року та базові напрямки реформ.  

 Найбільш важливі проблеми розвитку області, які можуть бути 

вирішені на регіональному рівні, виходячи з повноважень органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування та ресурсів, які для цього можуть 

бути залучені. 

Формування Плану заходів ґрунтувалося на вивченні можливих джерел 

фінансування та реальності залучення для його виконання необхідних 

ресурсів (державний, обласний і місцеві бюджети, міжнародна технічна 

допомога, приватні інвестиції тощо).  

Підготовка Плану заходів проводилася відповідно до цілей, визначених 

у Стратегії, та з огляду на існуючі та передбачувані можливості розвитку і 

виклики. 

Стратегічні цілі є загальними, тому вони залишаються релевантними 

впродовж всього періоду реалізації Стратегії. На операційному рівні кожна з 

чотирьох стратегічних цілей складається з оперативних цілей (10) та завдань 

(33). 

Стратегічна ціль (Програма) 1 Відновлення критичної 

інфраструктури та послуг 

Оперативні цілі (напрямки) 

1.1. Відновлення і розбудова 

якісної інфраструктури та 

забезпечення її стабільного 

функціонування 

1.2. Відновлення та розбудова 

систем з надання якісних і 

доступних державних та 

муніципальних послуг  
 

Завдання (комплекс втручань) 

1.1.1. Забезпечити стале 

енергопостачання та підвищити 

рівень енергетичної безпеки 
 

1.2.1. Відновити та розбудувати 

регіональну інфраструктуру з 

надання медичних послуг 

1.1.2. Забезпечити стале, якісне та 

ефективне водозабезпечення та 

водовідведення 

1.2.2. Відновити та розбудувати 

регіональну інфраструктуру з 

надання соціальних послуг 
 

1.1.3. Відновити транспортно-

логістичну інфраструктуру та 

покращити транспортне 

сполучення 
 

1.2.3. Відновити регіональний 

архівний фонд та функціонування 

архівної системи 
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 1.2.4. Покращити доступ до 

якісних медичних, освітніх та 

соціальних послуг 

 

 1.2.5. Покращити доступ до 

спортивної інфраструктури та 

підтримати розвиток спорту 

 
 

 

Стратегічна ціль (Програма) 2 Підвищення спроможності місцевої 

влади в умовах децентралізації та інформатизації 

Оперативні цілі (напрямки) 

2.1. Створення та 

посилення об’єднаних 

територіальних 

громад 

2.2. Посилення 

спроможності громад 

у питаннях 

управління 

комунальним майном 

  

2.3. Посилення 

спроможності громад 

у сфері надання 

якісних послуг 

населенню 

Завдання (комплекс втручань) 

2.1.1. Підтримати 

процес створення 

об’єднаних 

територіальних 

громад та сприяти їх 

подальшому розвитку 

2.2.1. Посилити 

спроможність громад у 

сфері управління 

водопровідно-

каналізаційним 

господарством 
 

2.3.1. Посилити 

спроможність громад 

у сфері надання 

якісних соціальних 

послуг 
 

 2.2.2. Посилити 

спроможність громад у 

сфері управління 

системами 

теплопостачання 
 

2.3.2. Посилити 

спроможність громад 

у сфері надання 

якісних послуг освіти 
 

 2.2.3. Посилити 

спроможність громад із 

забезпечення 

енергозбереження та 

підвищення 

енергоефективності 

2.3.3. Посилити 

спроможність громад 

у сфері надання 

правової допомоги та 

забезпечення 

громадської безпеки 
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Стратегічна ціль (Програма) 3 Економічне відновлення та перехід до 

сталого розвитку 

Оперативні цілі (напрямки) 

3.1. Підвищення стійкості 

регіональної економіки та перехід 

до її сталого зростання 

3.2. Покращення стану 

навколишнього природного 

середовища 

 

Завдання (комплекс втручань) 

3.1.1. Сприяти підвищенню 

конкурентоспроможності 

підприємств регіону 

 

3.2.1. Розробити та впровадити 

ефективну систему поводження з 

побутовими і промисловими 

відходами 

 

3.1.2. Створити необхідні 

передумови для інноваційного 

розвитку регіону, включаючи 

збереження, використання та 

розвиток наукового потенціалу 

 

3.2.2. Забезпечити охорону річок 

та зменшити рівень забруднення 

поверхневих джерел води 

 

3.1.3.Сприяти підвищенню 

продуктивності та ефективності 

сільського господарства 

 

3.2.3. Забезпечити протиерозійний 

захист ґрунтів та сприяти 

відновленню деградованих земель 

 

3.1.4. Сприяти розвитку переробки 

сільськогосподарської продукції 

та розширенню ринків її збуту 

 

3.2.4. Забезпечити захист природо-

заповідного фонду та лісового 

господарства 

 

3.1.5. Надати підтримку для 

розвитку малого бізнесу та 

сприяти самозайнятості 

населення, особливо вразливих 

груп, в тому числі жінок та молоді 

 

3.2.5. Відновити систему 

екологічного моніторингу 
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Стратегічна ціль (Програма) 4 Створення сприятливих умов для 

життя та побудова миру 

Оперативні цілі (напрямки) 

4.1. Підвищення 

рівня особистої та 

суспільної безпеки 

4.2. Створення умов для 

реалізації принципу 

верховенства права, 

гендерної рівності та 

забезпечення захисту 

прав людини 

 

4.3. Збереження та 

поширення 

історичного та 

культурного 

надбання 

Луганщини 

Завдання (комплекс втручань) 

4.1.1. Створити 

безпечні умови для 

проживання та 

пересування 

територією 

 

4.2.1. Сприяти розвитку 

громадянського 

суспільства та 

запровадженню 

механізмів громадського 

контролю за 

дотриманням принципу 

верховенства права 
 

4.3.1. Підтримати 

заклади культури 

та розвиток 

мистецтв 

 

4.1.2. Підвищити 

рівень соціальної 

згуртованості 

населення та 

забезпечити 

відкритий 

соціальний діалог на 

регіональному та 

місцевому рівнях 
 

4.2.2. Запровадити дієві 

механізми із захисту прав 

людини з урахуванням 

наслідків збройного 

конфлікту та їх впливу 

на населення регіону 

 

4.3.2. 

Популяризувати 

історичне та 

культурне надбання 

Луганщини 

 

4.1.3. Підтримати 

розвиток 

регіональних ЗМІ та 

вжити заходів для 

забезпечення 

інформаційної 

безпеки 

4.2.3. Посилити 

спроможність громад до 

інтеграції й забезпечення 

рівних можливостей для 

ВПО та інших вразливих 

груп населення, в тому 

числі жінок та молоді 
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Під час розробки Плану заходів ідеї проектів були оцінені та 

згруповані в чотири тематичні програми (відповідно кожної стратегічної цілі) 

з визначеними територією впливу, часовими рамками і засобами 

впровадження, індикаторами результативності та орієнтовним обсягом 

фінансування, а також з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення. 

При формуванні технічних завдань враховувалися результати моніторингу 

ходу виконання Плану заходів на 2017-2018 роки з реалізації Стратегії. 

Пріоритетами другого етапу Плану заходів залишаються проектні ідеї в 

сферах енергетичної безпеки; відновлення транспортно-логістичної 

інфраструктури; розвитку регіональної структури з надання медичних, 

соціальних послуг, освіти; підтримки розвитку спорту. 

Особливої актуальності набула проблематика стратегічного планування 

регіонального розвитку в Україні у зв’язку із децентралізацією влади та 

реформою державного управління, що передбачає передання повноважень і 

відповідних фінансових ресурсів для розвитку територій на місцевий рівень. 

Така винятково важлива та складна для реалізації реформа обумовлює 

необхідність удосконалення та розвитку методології й інструментарію 

стратегічного планування як на національному, так і на місцевому рівнях. 

В умовах здійснення реформ управління регіональним розвитком, 

місцевого самоврядування важливим пріоритетом є підтримка процесу 

створення об’єднаних територіальних громад, сприяння їх подальшому 

розвитку. Успішна реалізація цього напряму вимагає стратегічного 

планування кожної території. Так, обласна стратегія розширюватиметься 

секторальними стратегіями, що дозволить розробляти реальні плани 

конкретних дій, сприяти розробці і впровадженню пріоритетних проектів 

розвитку, як на рівні окремих громад, так і регіону в цілому. 

Процес децентралізації передбачає реформування всіх сфер життя 

місцевих громад. Одними із найбільших секторів, що надають послуги 

населенню на рівні громад, є освіта та охорона здоров’я. Саме тому в рамках 

розробки проекту Плану заходів особливу увагу приділено підготовці 

проектних ідей за цими напрямками. 

Зміни чи доповнення до Плану вносяться у встановленому порядку за 

пропозиціями зацікавлених сторін регіонального розвитку з урахуванням 

результатів моніторингу ходу його виконання та джерел фінансування. 
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2. АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ОБЛАСТІ ТА 

РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ, ВИЗНАЧЕНИХ ПЛАНОМ 

ЗАХОДІВ НА 2017-2018 РОКИ 

 

Підготовка Плану заходів на 2019-2020 роки із реалізації Стратегії 

проведена відповідно до пріоритетів і завдань, поставлених у даному 

стратегічному документі, і з огляду на існуючі та передбачувані можливості 

розвитку і виклики.  

У 2017 році розвиток економічних процесів в області відбувався в 

умовах продовження реформ у різних сферах. 

Зокрема, відбувається децентралізація влади та територіальна 

консолідація, утворюються нові добровільні об’єднані територіальні 

громади, яким передаються додаткові повноваження та значні фінансові 

ресурси. Відповідно до перспективного плану формування територій громад 

Луганської області, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 05.08.2015 № 833-р (із змінами), на території Луганської області 

повинні бути створені 24 спроможні об’єднані територіальні громади. 

В рамках реалізації освітньої реформи, яка розширює доступність до 

якісної освіти дітей із сільської місцевості, створено 8 опорних 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Для потреб населення районів області в медичній допомозі розгорнуто 

133 лікарські амбулаторії та 232 фельдшерсько-акушерських пункти. З метою 

укріплення матеріально-технічної бази закладів первинної ланки за 9 місяців 

поточного року придбано 684 одиниць медичного обладнання на суму  

2,435 млн. грн. Протягом 2016 р. та початку 2017 р. було реалізовано 

регіональну цільову програму по забезпеченню спеціалізованим 

автотранспортом центрів первинної медико-санітарної допомоги, в рамках 

якої було придбано 60 одиниць легкових автомобілів. До кінця 2017 року 

заплановано придбання ще 35 одиниць спеціалізованого автотранспорту для 

амбулаторій, що надасть змогу значно наблизити медичну допомогу 

мешканцям відділених населених пунктів області. 

В області впроваджується Програма з відновлення та налагодження 

миру ПРООН, одним із компонентів якої є ефективність місцевих органів 

влади та реалізація реформи децентралізації, в рамках якого реалізуються 

заходи, направлені на покращання якості адміністративних послуг та 

підтримку діяльності центрів області, в тому числі на території об’єднаних 

територіальних громад. В рамках реалізації Програми передбачається 

створення 6 нових центрів. За рахунок розширення спектру надаваних 

адміністративних послуг протягом 9 місяців 2017 року через центри області 
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суб’єктам господарської діяльності та громадянам надано 212,5 тис. 

адміністративних послуг, що у 1,6 раза більше, ніж за аналогічний період 

2016 року (130,2 тис.). 

Протягом 2017 року у промисловому комплексі Луганської області 

відбулися значні структурні зміни. Скорочено частку продукції добувної 

промисловості на 1,8 в. п., металургійного виробництва – на 20,9 в. п., 

виробництва коксу і продуктів нафтоперероблення – на 6,1 в. п. Разом з тим, 

зросла частка продукції целюлозно-паперового виробництва на 8,6 в. п., 

машинобудівного комплексу – на 4,5 в. п., виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції – на 4,3 в. п., текстильне виробництво, виробництво  

одягу – на 0,4 в. п. Значно підвищилася питома вага галузі «Постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря» – 11,4 в. п. 

На основі та з урахуванням Стратегії розвитку Луганської області у 

2017 році розроблено і затверджено 12 регіональних (цільових) програм: 

Підвищення ефективності регіонального управління 

Регіональна цільова програма забезпечення сталої роботи та розвитку 

комунального підприємства «Луганська обласна «Фармація Північ» на  

2017-2019 роки. Розпорядження голови обласної державної адміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06.07.2017 № 453. 

Ринок праці, соціальний захист  

Регіональна цільова програма щодо підтримки та адаптації внутрішньо 

переміщених осіб в Луганській області на 2017-2018 роки. Розпорядження 

голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 03.02.2017 № 65. 

Комплексна обласна програма медичного і соціального забезпечення 

учасників АТО та членів їх сімей, ветеранів війни та прирівняних до них 

осіб на 2017-2019 роки. Розпорядження голови обласної державної 

адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 

27.03.2017 № 185, зміни від 26.04.2017 № 258. 

Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей «Луганське літо» 

на 2017-2019 роки. Розпорядження голови обласної державної  

адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 

26.05.2017 № 327. 

Освіта, молодіжна політика, розвиток фізичної культури та спорту 

Регіональна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та 

спорту на 2017-2020 роки. Розпорядження голови обласної державної 

адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 

15.02.2017 № 75, від 31.08.2017 № 608.  



13 

 

Регіональна цільова соціальна програма «Освіта Луганщини» на  

2017-2020 роки. Розпорядження голови обласної державної адміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04.04.2017 № 213. 

Регіональна цільова програма сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Луганській області на 2017-2020 роки. Розпорядження голови 

обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 28.02.2017 № 115, зміни від 24.05.2017 № 323. 

Реалізація житлової політики  

Регіональна цільова програма житлового кредитування учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей у Луганській області на  

2017-2021 роки. Розпорядження голови обласної державної адміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 19.05.2017 № 312. 

Комунальне господарство  

Регіональна програма модернізації систем теплопостачання Луганської 

області на 2017-2020 роки. Розпорядження голови обласної державної 

адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 

04.10.2017 № 716. 

Охорона здоров’я населення  

Регіональна цільова програма запобігання та лікування серцево-

судинних захворювань у Луганській області на 2017-2019 роки. 

Розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 24.02.2017 № 111. 

Регіональна цільова програма «Забезпечення спеціалізованим 

автотранспортом закладів охорони здоров’я області на 2017 рік». 

Розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 04.09.2017 № 628.  

Створення конкурентоспроможного агропромислового комплексу 

Програма розвитку та підтримки агропромислового комплексу 

Луганської області на 2017-2020 роки. Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 08.06.2017 № 357, зміни від 29.08.2017 № 594.  

Серед основних потенційних економічних можливостей, які можна 

було б використати для диверсифікації та активізації економічної діяльності, 

є: 

- ефективна державна регіональна політика;  

- детінізація економічних процесів;  

- створення нових інструментів та об’єктів підтримки бізнесу та 

залучення інвестицій;  
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- зацікавленість зовнішніх інвесторів регіоном (покращення стану 

доріг; розвиток транскордонних економічних відносин; створення бізнес- 

інфраструктури; розвиток наукомістких галузей, у тому числі ІТ-технологій);  

- впровадження системи державної підтримки сільськогосподарських 

виробників. 

 

 

3. ПРОГРАМА 1. ВІДНОВЛЕННЯ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

ТА ПОСЛУГ 

Стан та проблеми 

Досвід, набутий у ході першого етапу реалізації Стратегії, свідчить, що 

і на другий період її реалізації залишаються актуальними відновлення та 

розбудова: єдиної системи електро- та водозабезпечення; інфраструктури 

гарантованої державою медичної та соціальної допомоги; транспортного 

сполучення та доступності в регіоні. 

Перелік об’єктів ремонту автомобільних доріг загального 

користування, запропонованих для включення до Стратегії 2020, 

побудований на підставі Транспортної стратегії України на період до 2020 

року, затвердженої розпорядженням КМУ від 20.10.10 № 2174-р. Джерела 

фінансування заходів – кошти державного бюджету України на 

автомобільних дорогах державного значення та місцевого дорожнього фонду 

обласного бюджету – на дорогах місцевого значення. Функціонування 

місцевого дорожнього фонду в обласному бюджеті передбачається з 

01.01.2018 року відповідно до Законів України «Про внесення змін до Закону 

України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» 

щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі» та «Про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення 

механізму фінансового забезпечення дорожньої галузі». Прогнозні обсяги 

фінансування утримання та розвитку автомобільних доріг загального 

користування на території Луганської області становлять: державного 

значення у 2019 році – 1043,3 млн грн, у 2020 – 1423,0 млн грн; місцевого 

значення – 608,6 та 830,1 млн грн відповідно. 

Підконтрольною територією проходить лише одна залізнична 

магістраль «Попасна – Сватове – Куп’янськ», яка входить до залізничної 

мережі держави. Після встановлення у 2015 році лінії розмежування між 

окремими районами Луганської області та територією, контрольованою 

українською владою, стикування залізничної гілки «Кіндрашівська-Нова – 
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Лантратівка», що проходить східними районами з українською залізницею 

відсутнє. Протягом 2016-2017 років робочою групою вивчалися 

альтернативні шляхи будівництва залізничної ділянки. Найоптимальнішим 

варіантом вирішення цієї проблеми є будівництво ділянки залізниці між  

смт Білокуракине та м. Сватове. 

Сучасна освіта ставить серйозні вимоги до молодого покоління, ціль 

яких – виявити такі якості особистості, які допомогли б швидко адаптуватись 

в усіх сферах соціальних відносин, дозволили б приймати самостійні рішення 

і нести відповідальність за свою діяльність.  

Удосконалення системи освіти, її подальший розвиток, інтеграція у 

європейський освітній простір, системна робота з промоції освітнього 

простору Луганщини забезпечуватиме скорочення міграції молоді та 

працездатного населення з області. 

На якість життя населення особливе значення має також забезпечення 

умов для здорового способу життя, зокрема занять фізичною культурою і 

спортом. 

Програма 1 відповідає стратегічній цілі 1 «Відновлення критичної 

інфраструктури та послуг». Досягнення цієї цілі у 2019-2020 роках 

передбачається реалізувати через 2 відповідні напрямки та 31 проектну ідею. 
 

Структура Програми 1 

В основу Програми включені проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані 

групою експертів на основі пропозицій, що надійшли від органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, громадськості, представників 

підприємств, установ та організацій Луганської області. 

Програма складається з двох напрямків: 

1.1. Відновлення і розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її 

стабільного функціонування; 

1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних 

державних та муніципальних послуг. 

Напрямок 1.1 Відновлення і розбудова якісної інфраструктури та 

забезпечення її стабільного функціонування 

Комплекс втручань для досягнення мети: 

 забезпечення сталого енергопостачання та підвищення рівня 

енергетичної безпеки; 

 забезпечення сталого, якісного та ефективного водозабезпечення 

та водовідведення; 

 відновлення транспортно-логістичної інфраструктури та 

покращення транспортного сполучення. 



16 

 

Напрямок 1.2 Відновлення та розбудова систем з надання якісних і 

доступних державних та муніципальних послуг 

Комплекс втручань для досягнення мети: 

 відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з надання 

медичних послуг; 

 відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з надання 

соціальних послуг; 

 відновити регіональний архівний фонд та функціонування 

архівної системи; 

 покращити доступ до якісних медичних, освітніх та соціальних 

послуг; 

 покращити доступ до спортивної інфраструктури та підтримати 

розвиток спорту. 

 

Проектні ідеї Територія, на яку проектна ідея 

матиме вплив 

1.1. Відновлення і розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного 

функціонування 

1.1 Реконструкція та модернізація теплових мереж, 

котелень, будівництво модульних котелень 

Луганська область 

1.2 Відновлення систем централізованого 

водопостачання та водовідведення Луганської 

області 

Луганська область 

1.3 Будівництво залізничної гілки Білокуракине – 

Сватове 

Луганська область, суміжні області, 

територія України (транзитні 

напрями руху) 

1.4 Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного 

значення О130301 Білокуракине - Бунчуківка на 

ділянці км 3+200 – км 6+800 

Луганська область, суміжні області, 

територія України (транзитні 

напрями руху) 

1.5 Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного 

значення О130507 Голубівка – Калмиківка на 

ділянці від с. Новоборове до межі з Кремінським 

районом – 4 км 

Луганська область, суміжні області, 

територія України (транзитні 

напрями руху) 

1.6 Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного 

значення О130507 Голубівка – Калмиківка на 

ділянці від с. Новоборове до с. Новодонбаське – 12 

км 

Луганська область, суміжні області, 

територія України (транзитні 

напрями руху) 

1.7 Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного 

значення О130302 Білокуракине – Лу′бянка – 

Олексіївка – Нещеретове на ділянці км 1+500 – км 

11+200 

Луганська область, суміжні області, 

територія України (транзитні 

напрями руху) 
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1.8 Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного 

значення О130203 Литвинівка – Парневе – (Чугуїв 

– Мілове) на ділянці км 0+000 – км 15+000 

Луганська область, суміжні області, 

територія України (транзитні 

напрями руху) 

1.9 Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги  загального користування державного 

значення О130204 Біловодськ – Брусівка на ділянці 

км 0+000 – км 22+600 

Луганська область, суміжні області, 

територія України (транзитні 

напрями руху) 

1.10 Поточний середній  ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного 

значення О130505 Петрівське – Голубівка – Нова 

Астрахань на ділянці км 23+000 – км 27+000 

Луганська область, суміжні області, 

територія України (транзитні 

напрями руху) 

1.11 Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного 

значення О130505 Петрівське – Голубівка – Нова 

Астрахань на ділянці км 45+000 – км 50+000 

Луганська область, суміжні області, 

територія України (транзитні 

напрями руху) 

1.12 Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного 

значення О130508 Новоастрахань – Боровеньки на 

ділянці км 1+000 – км 2+000 

Луганська область, суміжні області, 

територія України (транзитні 

напрями руху) 

1.13 Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного 

значення О130508 Новоастрахань - Боровеньки на 

ділянці км 7+000 – км 8+000 

Луганська область, суміжні області, 

територія України (транзитні 

напрями руху) 

1.14 Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного 

значення О130803 Пі′дїзд до смт Мілового від 

автодороги Чугуїв – Мілове на ділянці км 0+000 – 

км 3+300 

Луганська область, суміжні області, 

територія України (транзитні 

напрями руху) 

1.15 Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного 

значення О130901 Новоайдар - Щастя на ділянці 

км 0+000 – км 17+000 

Луганська область, суміжні області, 

територія України (транзитні 

напрями руху) 

1.16 Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного 

значення О130901 Сєвєродонецьк – Чабанівка – 

Окнине на ділянці км 0+000 – км 4+000 

Луганська область, суміжні області, 

територія України (транзитні 

напрями руху) 

1.17 Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного 

значення О130904 Новоахтирка - Трьохізбенка на 

ділянці км 0+000 – км 27+400 

Луганська область, суміжні області, 

територія України (транзитні 

напрями руху) 

1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та 

муніципальних послуг 

1.18 Відновлення системи надання медичної 

допомоги ІІІ рівня населення Луганської області, 

будівництво Луганської обласної клінічної лікарні 

потужністю 360 ліжок 

Луганська область 

1.19 Реконструкція системи водопостачання 

Сватівської обласної психіатричної лікарні 

Луганська область 

1.20 Закупівля обладнання для облаштування 

лабораторії Луганського обласного 

Луганська область 
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протитуберкульозного диспансеру 

1.21 Будівництво Луганського обласного 

клінічного онкологічного диспансеру у  

м. Рубіжному 

Луганська область 

1.22 Забезпечення автомобілями швидкої медичної 

допомоги Луганського обласного центру екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф  

Луганська область 

1.23 Відновлення фактичної роботи Луганського 

обласного центру соціально-психологічної 

допомоги, що розташований за адресою: Луганська 

обл., Кремінський район, с. Михайлівка 

Луганська область 

1.24 Розвиток та впровадження інноваційних 

соціально- реабілітаційних послуг на базі 

комунальної установи «Луганський обласний 

центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів 

«Відродження» (Луганська область, м. Кремінна, 

вул. Підвільшанська, 73) 

Луганська область 

1.25 Запровадження електронного документообігу 

в архівних установах області 

Луганська область 

1.26 Покращення доступу до якісної освіти для 

дітей з особливими потребами 

Райони та об’єднані територіальні 

громади Луганської області 

1.27 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 

Білокуракинський район та сусідні 

райони Луганської області 

1.28 Модернізація стадіону «Хімік», м. Рубіжне Луганська область 

1.29 Модернізація стадіону «Хімік»,  

м. Сєвєродонецьк 

Луганська область 

1.30 Будівництво залу єдиноборств на території 

комунальної установи «Луганський обласний 

фізкультурний центр «Олімп» у м. Кремінна 

Луганська область 

1.31 Створення умов для розвитку водних видів 

спорту (СДЮСТШ ВВС «Садко») 

Луганська область 

 

Часові рамки і засоби реалізації 

Програма 1 включає в себе два напрямки, які складаються з  
31 проектної ідеї, реалізація яких планується впродовж 2019-2020 років. 

Впровадження проектів зазначеної Програми можливе через:  

- залучення коштів державного фонду регіонального розвитку; 

- внесення заходів до обласної програми соціально-економічного та 

культурного розвитку області, галузевих (міжгалузевих) державних цільових 

програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що 

спрямовуються на розвиток відповідної сфери в регіонах; 
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- субвенції, інших трансфертів із Державного бюджету місцевим 

бюджетам;  

- залучення коштів місцевих бюджетів;  

- залучення коштів міжнародної технічної допомоги, міжнародних 

фінансових організацій;  

- залучення коштів інвесторів та спонсорів; 

- залучення приватних інвестиційних коштів на впровадження 

окремих проектів (що передбачено умовами проекту). 

Орієнтовний фінансовий план 

(державний, обласний та місцевий бюджети) 

Проектні ідеї 

Вартість, тис грн 

Всього,  

тис. грн 

 2019 

Вартість, 

тис. грн 

 2020 

Вартість, 

тис. грн 

1.1 Реконструкція та модернізація теплових 

мереж, котелень, будівництво модульних 

котелень 

82823,26 41621,84 41201,42 

1.2 Відновлення систем централізованого 

водопостачання та водовідведення Луганської 

області 

186013,04 93006,52 93006,52 

1.4 Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного 

значення О130301 Білокуракине - Бунчуківка на 

ділянці км 3+200 – км 6+800 

14700,00 14700,00  

1.5 Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного 

значення О130507 Голубівка – Калмиківка на 

ділянці від с. Новоборове до межі з 

Кремінським районом – 4 км 

4800,00 4800,00  

1.6 Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного 

значення О130507 Голубівка – Калмиківка на 

ділянці від с. Новоборове до с. Новодонбаське – 

12 км 

14400,00 14400,00  

1.7 Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного 

значення О130302 Білокуракине – Лу′бянка – 

Олексіївка – Нещеретове на ділянці км 1+500 – 

км 11+200 

23200,00 23200,00  

1.8 Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного 

значення О130203 Литвинівка – Парневе – 

(Чугуєв – Мілове) на ділянці км 0+000 – км 

15+000 

61200,00 61200,00  
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1.9 Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного 

значення О130204 Біловодськ – Брусівка на 

ділянці км 0+000 – км 22+600 

56500,00 56500,00  

1.10 Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного 

значення О130505 Петрівське – Голубівка – 

Нова Астрахань на ділянці км 23+000 – км 

27+000 

16500,00 16500,00  

1.11 Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного 

значення О130505 Петрівське – Голубівка – 

Нова Астрахань на ділянці км 45+000 – км 

50+000 

20200,00  20200,00 

1.12 Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного 

значення О130508 Новоастрахань - Боровеньки 

на ділянці км 1+000 – км 2+000 

4650,00 4650,00  

1.13 Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного 

значення О130508 Новоастрахань - Боровеньки 

на ділянці км 7+000 – км 8+000 

4650,00 4650,00  

1.14 Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного 

значення О130803 Пі′дїзд до смт. Мілового від 

автодороги Чугуїв – Мілове на ділянці км 0+000 

– км 3+300 

13400,00 13400,00  

1.15 Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного 

значення О130901 Новоайдар - Щастя на 

ділянці км 0+000 – км 17+000 

55845,00 55845,00  

1.16 Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного 

значення О130901 Сєвєродонецьк – Чабанівка – 

Окнине на ділянці км 0+000 – км 4+000 

13578,00 13578,00  

1.17 Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного 

значення О130904 Новоахтирка - Трьохізбенка 

на ділянці км 0+000 – км 27+400 

59130,00 59130,00  

1.18 Відновлення системи надання медичної 

допомоги ІІІ рівня населення Луганської 

області, будівництво Луганської обласної 

клінічної лікарні потужністю 360 ліжок 

185000,00 105000,00 80000,00 

1.19 Реконструкція системи водопостачання 

Сватівської обласної психіатричної лікарні. 

3940,69 3940,69  

1.20 Закупівля обладнання для облаштування 

лабораторії Луганського обласного 

протитуберкульозного диспансеру 

30000,00 15000,00 15000,00 

1.21 Будівництво Луганського обласного 

клінічного онкологічного диспансеру у м. 

191000,00 101000,00 90000,00 
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Рубіжному 

1.22 Забезпечення автомобілями швидкої 

медичної допомоги Луганського обласного 

центру екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф  

73295,83 73295,83  

1.23 Відновлення фактичної роботи 

Луганського обласного центру соціально-

психологічної допомоги, що розташований за 

адресою: Луганська обл., Кремінський район, с. 

Михайлівка 

3700,00 3700,00  

1.24 Розвиток та впровадження інноваційних 

соціально- реабілітаційних послуг на базі 

комунальної установи «Луганський обласний 

центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів 

«Відродження» (Луганська область, м. 

Кремінна, вул. Підвільшанська, 73). 

21550,00 21550,00  

1.25 Запровадження електронного 

документообігу в архівних установах області 

2184,00 1310,40 873,60 

1.26 Покращення доступу до якісної освіти для 

дітей з особливими потребами 

20000,00 10000,00 10000,00 

1.27 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 

6145,89 2713,07 3432,82 

1.28 Модернізація стадіону «Хімік», м. Рубіжне 15000,00 7500,00 7500,00 

1.29 Модернізація стадіону «Хімік»,  

м. Сєвєродонецьк 

50000,00 25000,00 25000,00 

1.30 Будівництво залу єдиноборств на території 

комунальної установи «Луганський обласний 

фізкультурний центр «Олімп», м. Кремінна 

38500,00 20000,00 18500,00 

1.31 Створення умов для розвитку водних видів 

спорту (СДЮСТШ ВВС «Садко») 

10000,00 5000,00 5000,00 

Всього: 1281905,71 872191,35 409714,36 

 

Орієнтовний фінансовий план 

(МТД, інвестиції, власні кошти) 

Проектні ідеї 

Вартість, тис. грн 

Всього, 

 тис. грн 

 2019 

Вартість, 

тис. грн 

 2020 

Вартість,  

тис. грн 

1.3 Будівництво залізничної гілки Білокуракине 

– Сватове 

1100000,00 100000,00 1000000,00 

Всього: 1100000,00 100000,00 1000000,00 
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Припущення та ризики  

Загальні припущення, що мають значення для впровадження Програми, 

полягають в успішності задекларованих урядом України реформ, а також 

ефективності реагування на зовнішні виклики, пов’язані з військовим 

конфліктом.  

Наступними важливими припущеннями успішності реалізації цієї 

Програми є доступність та прозорість фінансових ресурсів Державного 

бюджету та своєчасне їх перерахування, а також доступність іншого, 

передбаченого конкретними проектами, фінансування для реалізації проектів 

плану реалізації Стратегії.  

Реалізація в Луганській області міжнародних проектів з підтримки 

практики сталого місцевого розвитку сприятиме досягненню позитивних 

результатів.  

Підвищення рівня інформованості та зусилля з нарощування 

потенціалу можуть допомогти створити критичну масу зацікавлених сторін – 

потенціальних розробників та виконавців проектів комплексного та 

всебічного розвитку області. 

Важливим позитивним моментом є безпосередній зв’язок Програми 1 

«Відновлення критичної інфраструктури та послуг» з іншими Програмами: 

«Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та 

інформатизації», «Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку», 

«Створення сприятливих умов для життя та побудова миру». Окремі 

втручання цієї стратегічної цілі – це проекти-каталізатори, які прямо і 

опосередковано сприятимуть досягненню цілей іншими Програмами Плану 

заходів. 

Основні ризики в реалізації Програми:  

- продовження збройного конфлікту в регіоні;  

- політична нестабільність;  

- державний фонд регіонального розвитку не матиме задекларованих 

обсягів фінансування, або процедурно не зможе підтримувати проекти, що 

містяться у цій Програмі;  

- відсутність альтернативних джерел фінансування проектів;  

- недостатність попереднього досвіду реалізації проектів окремими 

органами місцевого самоврядування;  

- неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та 

отримання критичної маси зацікавлених сторін на територіях, готових 

підтримати реалізацію конкретних проектів та Програми в цілому;  
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- низька якість підготовки та/або порушення процедур подання 

проектів на конкурс для отримання фінансування з державного фонду 

регіонального розвитку та інших альтернативних джерел фінансування. 

 

Рекомендації 

Загальний принцип, що сприятиме реалізації зазначених програм – це 

імплантація проектів у систему планування розвитку області та забезпечення 

моніторингу і кореляції проектів у разі потреби.  

На основі викладених у цьому документі проектних ідей слід 

використати практичний досвід щодо реалізації проектів регіонального 

розвитку у ході першого етапу виконання Стратегії з метою підготовки 

якісної документації для реалізації проектів регіонального розвитку, зокрема 

для участі у конкурсах на отримання фінансування з державного фонду 

регіонального розвитку та проектів міжнародної технічної допомоги. 

З метою отримання фінансування з державного фонду регіонального 

розвитку необхідно активно вирішувати питання залучення коштів місцевих 

бюджетів у розмірі не менше 10%, що є одним з критеріїв відбору проектів 

для його отримання, а також інших джерел співфінансування.  

Необхідно забезпечити вивчення та використання міжнародної 

практики, що має важливе значення для отримання фінансових ресурсів та 

технічної допомоги, забезпечення управлінського потенціалу та технічних 

навичок для реалізації Програми.  

Потрібно використовувати досвід інших регіонів для прискорення 

реалізації проектів, що, у свою чергу, сприятиме отриманню максимальної 

віддачі, впровадити практику фінансування більшості інфраструктурних 

проектів на засадах співпраці та дольової участі територіальних громад. 

 

Очікувані результати та показники 

Успішна реалізація проектних ідей Програми 1 «Відновлення 

критичної інфраструктури та послуг» має сприяти досягненню таких 

результатів: 

 стале енергозабезпечення області; 

 поліпшення системи водопостачання та водовідведення області; 

 поліпшення транспортної інфраструктури; 

 поліпшення доступу та якості медичних, освітніх та соціальних 

послуг; 

 створення та відновлення спортивних об’єктів, розвиток 

резервного спорту та спорту вищих досягнень, покращення умов 

тренувального процесу, залучення населення до зайняття спортом, 
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популяризація ведення здорового способу життя; 

 впровадження системи електронного документообігу та 

оновлення комп’ютерної техніки архівних установах області. 

Показники: 

 встановлення блочно-модульних котелень для установ, 

організацій та закладів бюджетної сфери; 

 реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання та 

водовідведення; 

 будівництво залізничної гілки Білокуракине – Сватове; 

 поточний середній ремонт ділянок автомобільних доріг 

загального користування державного значення: 

О130301 (Білокуракине – Бунчуківка) – 3,6 пог. км; 

О130507 (Голубівка – Калмиківка) – 16 пог. км; 

О130302 (Білокуракине – Луб’янка –Олексіївка - Нещеретове) – 9,7 пог. 

км; 

О130203 (Литвиніка – Парневе – (Чугуїв – Мілове) – 15 пог. км; 

О130204 (Біловодськ – Брусівка) – 22,6 пог. км; 

О130505 (Петрівське – Голубівка – Нова Астрахань) – 9 пог. км; 

О130508 (Нова Астрахань – Боровеньки) – 2 пог. км; 

О130803 (Чугуїв – Мілове) – 3,3 пог. км; 

О130901 (Сєвєродонецьк – Чабанівка - Окнине) – 4 пог. км; 

О130902 (Новоайдар – Щастя) – 17 пог. км; 

О130904 (Новоахтирка – Трьохізбенка) – 27,4 пог. км; 

 будівництво Луганської обласної клінічної лікарні; 

 будівництво та облаштування водозабірних свердловин 

водопроводу Сватівської обласної психіатричної лікарні; 

 облаштування обладнанням лабораторії Луганського обласного 

протитуберкульозного диспансеру; 

 будівництво Луганського обласного клінічного онкологічного 

диспансеру у м. Рубіжному; 

 забезпечення Луганського обласного центру екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф спецавтотранспортом; 

 відновлення роботи Луганського обласного центру соціально-

психологічної допомоги; 

 впровадження інноваційних соціально- реабілітаційних послуг на 

базі комунальної установи «Луганський обласний центр соціальної 

реабілітації для дітей-інвалідів «Відродження»; 

 запровадження електронного документообігу в архівних 

установах області; 

 забезпечення загальноосвітніх навчальних закладах спеціальними 

автобусами для підвезення дітей з особливими потребами до місця навчання 
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та додому; 

 створення міжрайонного реабілітаційного центру на базі 

відділення відновлювального лікування Білокуракинської центральної 

районної лікарні; 

 реконструкція стадіону «Хімік» у м. Рубіжне; 

 реконструкція стадіону «Хімік» у м. Сєвєродонецьк; 

 будівництво та облаштування залу єдиноборств на території 

комунальної установи «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп» 

у м. Кремінна; 

 реконструкція будівлі плавального басейну «Садко» у 

м. Сєвєродонецьк. 

 

 

4. ПРОГРАМА 2. ПІДВИЩЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ МІСЦЕВОЇ 

ВЛАДИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

Основна мета Програми – сприяння створенню територіальних громад, 

їх зміцненню, створення умов для надання повного спектру соціальних 

послуг, формування позитивного іміджу території як місця проживання. 

Стан та проблеми 

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації-керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації від 18.05.2017 № 308 затверджено 

Регіональну цільову програму з підтримки місцевого самоврядування та 

створення спроможних об’єднаних територіальних громад у Луганській 

області на 2017-2019 роки (далі – ОТГ). Станом на 01.11.2017 створено 11 

об’єднаних територіальних громад, у 8-ми  – проведено вибори. Проводиться 

робота щодо стратегічного планування ОТГ. 

В умовах впровадження бюджетної та фінансової децентралізації, 

місцеві бюджети матимуть більші можливості та ресурси для підтримки 

своїх комунальних підприємств, однак для отримання сталого ефекту у 

довгостроковій перспективі важливо надавати цільове фінансування 

(дотацію) не на покриття збитків, а на модернізацію, оптимізацію та розвиток 

всієї системи, з чітким визначенням пріоритетів по заміні найбільш 

енергоємного та критичного обладнання, проектів з поліпшення якості 

обслуговування та зазначенням економічного, соціального та екологічного 

ефекту. 

Для того, щоб в умовах бюджетної та фінансової децентралізації 

громад сфера надання соціальних послуг не була повністю втрачена, на 

обласному рівні необхідно методично забезпечити процес модернізації 

закладів з надання соціальних послуг та підвищення їх спроможності у 
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залученні додаткових ресурсів від міжнародних і вітчизняних благодійних 

фондів та громадських організацій. 

З метою створення рівних умов для отримання якісного навчання 

передбачається сформувати та розвивати освітні округи з урахуванням 

структури розселення області.  

У рамках реалізації освітньої реформи передбачається забезпечити 

дітей різними формами дошкільної освіти з активним залученням сімей та 

місцевих громад; охоплення дітей дошкільною освітою через стимулювання 

різних форм її надання та створення рівних умов діяльності для суб’єктів 

надання такої освіти; доступність середньої освіти.  

Реформування сектору цивільної безпеки неможливе без урегулювання 

питань низького рівня довіри громади до політичної, правоохоронної та 

судової систем, боротьби з корупцією, забезпечення належного врядування, 

дотримання прав людини, гендерної рівності, та інше. 

Програма 2 відповідає стратегічній цілі 2 «Підвищення спроможності 

місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації». Досягнення цієї 

цілі у 2019-2020 роках передбачається реалізувати через 3 відповідні 

напрямки та 7 проектних ідей. 

Структура Програми 

В основу Програми 2 лягли проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані 

групою регіональних експертів на основі пропозицій, що надійшли від 

представників підприємств, установ та організацій Луганської області. 

Програма складається з трьох напрямків: 

2.1. Створення та посилення об’єднаних територіальних громад; 

2.2. Посилення спроможності громад у питаннях управління 

комунальним майном; 

2.3. Посилення спроможності громад у сфері надання якісних послуг 

населенню. 

 

Напрямок 2.1 Створення та посилення об’єднаних територіальних 

громад 

Комплекс втручань для досягнення мети: 

 підтримати процес створення об’єднаних територіальних громад 

та сприяти їх подальшому розвитку.  

 

Напрямок 2.2 Посилення спроможності громад у питаннях управління 

комунальним майном 

Комплекс втручань для досягнення мети: 
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 посилити спроможність громад у сфері управління водопровідно-

каналізаційним господарством; 

 посилити спроможність громад у сфері управління системами 

теплопостачання; 

 посилити спроможність громад із забезпечення енергозбереження 

та підвищення енергоефективності. 

 

Напрямок 2.3 Посилення спроможності громад у сфері надання якісних 

послуг населенню 

Комплекс втручань для досягнення мети: 

 посилити спроможність громад у сфері надання якісних 

соціальних послуг; 

 посилити спроможність громад у сфері надання якісних послуг 

освіти; 

 посилити спроможність громад у сфері надання правової 

допомоги та забезпечення громадської безпеки. 

 

Проектні ідеї Територія, на яку проектна ідея 

матиме вплив 

2.2. Посилення спроможності громад у питаннях управління комунальним майном 

2.1 Будівництво очисних споруд господарсько-

побутових стічних вод м. Сєвєродонецька 

м. Сєвєродонецьк 

2.3. Посилення спроможності громад у сфері надання якісних послуг населенню 

2.2 Створення прозорого соціального офісу Старобільський район 

2.3 Створення сприятливих умов для перебування 

та отримання якісної освіти в навчальних закладах 

району 

Новоайдарський район 

 

2.4 Створення нового освітнього простору та 

покращення умов навчально-виховного процесу в 

Міловській гімназії розташованої за адресою: смт 

Мілове, вул. Шкільна, 1 Міловського району 

Луганської області 

Міловський район 

2.5 Покращення якості надання освітніх послуг в 

сільській місцевості Білокуракинського району 

с. Курячівка, с. Дем’янівка, с. Мирне 

Білокуракинського району 

Луганської області 

2.6 Реконструкція приміщень шкіл під дитячі садки с. Павлівка, с. Дем’янівка 

Білокуракинського району 

Луганської області 

2.7 Створення опорного навчального закладу на 

базі Біловодської гімназії та організація 

експериментальної та науково-дослідницької 

діяльності в умовах нового освітнього округу 

Біловодський район Луганської 

області 
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Часові рамки і засоби реалізації 

Програма 2 включає в себе 3 напрямки, які складаються із 7 

відповідних проектних ідей. Кожен з напрямків стосується окремого аспекту, 

який має значення для розвитку регіону. Програма реалізовуватиметься 

упродовж 2019-2020 років.  

Впровадження проектних ідей цієї програми можливе через: 

- залучення коштів державного фонду регіонального розвитку; 

- внесення заходів до обласної програми соціально-економічного та 

культурного розвитку області, галузевих (міжгалузевих) державних цільових 

програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що 

спрямовуються на розвиток відповідної сфери в регіонах; 

- субвенції, інших трансфертів із Державного бюджету місцевим 

бюджетам; 

- залучення коштів місцевих бюджетів;  

- залучення коштів міжнародної технічної допомоги, міжнародних 

фінансових організацій;  

- залучення коштів інвесторів та спонсорів. 

 

 Орієнтовний фінансовий план 

(державний, обласний та місцевий бюджети) 

Проектні ідеї 

Вартість, тис. грн 

Всього, 

тис. грн 

 2019 

Вартість, 

тис. грн 

 2020 

Вартість, 

тис. грн 

2.1 Будівництво очисних споруд господарсько-

побутових стічних вод м. Сєвєродонецька 

300000,00 120000,00 180000,00 

2.3 Створення сприятливих умов для перебування 

та отримання якісної освіти в навчальних закладах 

району 

17263,03 11263,03 6000,00 

2.4 Створення нового освітнього простору та 

покращення умов навчально-виховного процесу в 

Міловській гімназії розташованої за адресою: смт 

Мілове, вул. Шкільна, 1 Міловського району 

Луганської області 

16599,99 10399,99 6200,00 

2.5 Покращення якості надання освітніх послуг в 

сільській місцевості Білокуракинського району 

7500,00 1450,00 6050,00 

2.6 Реконструкція приміщень шкіл під дитячі 

садки 

2500,00 2500,00  

2.7 Створення опорного навчального закладу на 

базі Біловодської гімназії та організація 

експериментальної та науково-дослідницької 

діяльності в умовах нового освітнього округу 

17350,00 9741,00 7609,00 

    

Всього: 361213,02 155354,02 205859,00 
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Орієнтовний фінансовий план 

(МТД, інвестиції, власні кошти) 

Проектні ідеї 

Вартість, тис. грн 

Всього, 

тис. грн 

 2019 

Вартість, 

тис. грн 

 2020 

Вартість, 

тис. грн 

2.2 Створення прозорого соціального офісу 35000,00 25500,00 9500,00 

Всього: 35000,00 25500,00 9500,00 

 

Припущення та ризики  

Одні з основних припущень, що матимуть суттєвий вплив на хід 

реалізації Програми 2 – це послідовна і успішна реалізація реформ, 

задекларованих Урядом України.  

Також, для успішності реалізації Програми важливими є ресурси, що 

будуть виділятись у рамках державних програм, які реалізовуються через 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство 

інфраструктури України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України.  

Важливою умовою виконання Програми реалізації Стратегії розвитку 

Луганської області на період до 2020 року є ефективна і дієва робота 

інституцій регіонального розвитку.  

Ваговим припущенням є спроможність регіональної влади об’єднати 

зусилля всіх учасників впровадження Стратегії розвитку регіону: інститути 

державної та місцевої влади, бізнес, освітні та наукові установи, громадські 

організації, окремі особи – на досягнення спільного результату.  

Підвищення спроможності місцевого населення, установ та їх 

готовність взяти участь і надати підтримку у реалізації програми є наступним 

важливим припущенням, що допомагає максимально використати 

підприємницький потенціал мешканців області. 

Основні ризики в реалізації програми: 

 продовження воєнного конфлікту в регіоні; 

 обмежені власні фінансові ресурси підприємств та територіальних 

громад; 

 державний фонд регіонального розвитку не матиме задекларованих 

обсягів фінансування, або процедурно не зможе підтримувати проекти, що 

містяться у цій Програмі; 
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 невиконання місцевих бюджетів та у зв’язку з цим неспроможність 

співфінансувати проекти, по яких передбачено фінансування з державного 

фонду регіонального розвитку та інших джерел залучення коштів; 

 низька спроможність потенційних виконавців проектів Програми; 

 пасивність інституційних партнерів проектів Програми; 

 низька мотивація населення до участі в реалізації проектів. 

Рекомендації  
Успіх реалізації та сталості результатів кожного проекту базується на 

розумному врахуванні державних (регіональних) і приватних інтересів. Тому, 

де це можливо, необхідне поєднання державного і приватного фінансування 

на додаток до коштів, що надходять від місцевих бюджетів та проектів і 

програм міжнародної технічної допомоги.  

Для створення критичної маси зацікавлених сторін, що беруть участь та 

підтримують реалізацію проектів, необхідною є участь підприємців, 

інвесторів, місцевих, районних і обласних органів влади, наукових 

інститутів, навчальних закладів, громадських організацій.  

Якісна підготовка документації для реалізації проектних ідей, зокрема 

для участі у конкурсі на отримання фінансування з державного фонду 

регіонального розвитку та коштів міжнародно-технічної допомоги є 

запорукою успішної реалізації Програми. 

З метою отримання фінансування з державного фонду регіонального 

розвитку необхідно активно вирішувати питання залучення коштів місцевих 

бюджетів у розмірі не менше 10% та пошуку інших джерел для 

співфінансування.  

Ефективна реалізація проектів здійснюватиметься шляхом 

налагодження зв’язків між зацікавленими суб’єктами регіонального розвитку 

щодо реалізації спільних проектів та між секторами великого і малого 

підприємництва щодо впровадження інноваційних форм взаємодії 

(об’єднання).  

Досвід інших регіонів і країн та практичний досвід, набутий в рамках 

реалізації проектів регіонального розвитку у ході першого етапу реалізації 

Стратегії може прискорити реалізацію проектів і сприятиме отриманню 

максимальної віддачі. 

Очікувані результати та показники 

Успішна реалізація проектних ідей Програми 2 «Підвищення 

спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації» 

має сприяти досягненню таких результатів: 
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 впровадження ефективних і економічних методів очищення 

стічних вод; 

 поліпшення якості надання соціальних послуг; 

 поліпшення якості надання освітніх послуг. 

Показники: 

 будівництво очисних споруд господарсько-побутових стічних вод 

у м. Сєвєродонецьку; 

 кількість створених опорних шкіл та проведених капітальних 

ремонтів шкільних та дошкільних навчальних закладів; 

 покращення умов навчання в Міловській гімназії; 

 реконструкція окремих приміщень шкіл Білокуракинського 

району під дитячі садки; 

 створення прозорого соціального офісу для надання соціальної 

допомоги; 
 

 

5. ПРОГРАМА 3. ЕКОНОМІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕХІД ДО 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Основна мета Програми – сприяння відновленню та сталому розвитку 

області шляхом створення умов для підвищення ефективності діяльності 

суб’єктів господарювання та виходу їх на нові ринки. 

Стан та проблеми 

Рівень регіонального економічного розвитку залежить від ресурсних і 

фінансових можливостей. Лише розвиваючи економічну активність, маючи 

ефективне та інноваційне виробництво можна забезпечити розвиток 

територій, громад та підвищити рівень життя населення. 

Серед основних потенційних економічних можливостей, які можна 

було б використати для диверсифікації та активізації економічної діяльності, 

є: 

- ефективна державна регіональна політика;  

- зацікавленість зовнішніх інвесторів регіоном (покращення стану 

доріг; розвиток транскордонних економічних відносин; створення бізнес-

інфраструктури; розвиток наукомістких галузей, у тому числі ІТ-технологій);  

- впровадження системи державної підтримки сільськогосподарських 

підприємств, в тому числі дрібних сільгосптоваровиробників. 

Стимулювання розвитку підприємництва також набуває значної ролі, 

адже це створення нових робочих місць, підвищення рівня доходів 

населення, формування на місцевих ринках конкурентного середовища щодо 
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пропозиції товарів та послуг, пожвавлення економічної активності в області, 

збільшення надходжень до місцевих бюджетів, уповільнення обсягів 

трудової міграції активної частини працездатного населення за межі регіону. 

Програма 3 відповідає Стратегічній цілі 3 «Економічне відновлення та 

перехід до сталого розвитку». Досягнення цієї цілі у 2019–2020 роках 

передбачається реалізувати через 2 відповідні напрямки та 11 проектних ідей.  

Структура Програми 

В основу Програми 3 лягли проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані 

групою регіональних експертів на основі пропозицій, що надійшли від 

представників підприємств, установ та організацій Луганської області. 

Програма складається з двох напрямків: 

3.1. Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до її 

сталого зростання; 

3.2. Покращення стану навколишнього природного середовища. 

 

Напрямок 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід 

до її сталого зростання 

Для відновлення та економічного розвитку області важливо поліпшити 

транспортну та логістичну інфраструктуру в регіоні, створити умови для 

здійснення структурних змін та надання підтримки малому й середньому 

бізнесу, для підвищення ефективності управління, залучення ресурсів та 

технологічного оновлення. 

Стимулювати економічний розвиток шляхом створення 

індустріального парку для розширення потенційних економічно вигідних 

зв’язків співробітництва науки та виробництва. 

Стимулювати підприємницьку діяльність в регіоні через створення 

бізнес-інкубатора, надання безповоротної прямої фінансової підтримки та 

компенсації відсоткових ставок за банківськими кредитами.  

Для підвищення ефективності агропромислового комплексу та 

забезпечення продовольчої безпеки регіону важливо створити 

сільгоспкооператив по переробці м’ясо-молочної продукції та відновлення 

зрошувальних систем. 

Комплекс втручань для досягнення мети: 

 сприяти підвищенню конкурентоспроможності підприємств 

регіону; 

 створити необхідні передумови для інноваційного розвитку 

регіону, включаючи збереження, використання та розвиток наукового 

потенціалу; 
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 сприяти підвищенню продуктивності та ефективності сільського 

господарства; 

 сприяти розвитку переробки сільськогосподарської продукції та 

розширенню ринків її збуту; 

 надати підтримку для розвитку малого бізнесу та сприяти 

самозайнятості населення, особливо вразливих груп, в тому числі жінок та 

молоді. 

 

Напрямок 3.2 Покращення стану навколишнього природного 

середовища 

Основними завданнями у цьому напрямку є: 

Створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, 

перевезення, перероблення, утилізації та захоронення ТПВ і запобігання їх 

шкідливої дії на навколишнє природне середовище і здоров'я людей; 

Визначення існуючого стану підтоплення та загрози затоплення 

територій міст і селищ області; 

Задоволення потреби населення і галузей економіки області у водних 

ресурсах; захисту та відновлення водних ресурсів, покращення 

гідрологічного режиму та водності річок. 

Комплекс втручань для досягнення мети: 

 розробити та впровадити ефективну систему поводження з 

побутовими і промисловими відходами; 

 забезпечити охорону річок та зменшити рівень забруднення 

поверхневих джерел води; 

 забезпечити протиерозійний захист ґрунтів та сприяти 

відновленню деградованих земель; 

 забезпечити захист природо-заповідного фонду та лісового 

господарства; 

 відновити систему екологічного моніторингу. 

 

Проектні ідеї Територія, на яку проектна ідея 

матиме вплив 

3.1. Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до її сталого зростання 

3.1 Створення індустріального парку (технопарку) 

на території  Лисичансько-Сєвєродонецько-

Рубіжанського промислового вузла Луганської 

області, який зможе забезпечити розширення 

потенційних економічно вигідних зв’язків 

співробітництва науки і виробництва. 

Луганська область 

3.2 Створення бізнес-інкубатора Луганська область 

3.3 Відновлення зрошувальних систем в 

Білокуракинському та Новопсковському районах 

Луганська область 
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Луганської області 

3.4 Створення сільськогосподарського кооперативу 

по збору молока у населення району та переробці 

м’ясо-молочної продукції 

Станично-Луганський район  

3.5 Надання на безповоротній основі прямої 

фінансової підтримки суб’єктам малого і 

середнього підприємництва  

Луганська область 

3.6 Надання фінансової підтримки суб’єктам 

підприємництва шляхом часткової компенсації з 

обласного бюджету відсоткових ставок за 

кредитами, що надаються банками  

Луганська область 

3.7 Впровадження сучасних методів та технологій 

у сфері поводження з твердими побутовими 

відходами 

Луганська область 

3.2. Покращення стану навколишнього природного середовища 

3.8 Поліпшення гідрологічного режиму та 

покращення екологічного стану р. Сіверський 

Донець в межах Луганської області 

Станично-Луганський, 

Новоайдарський, Старобільський, 

Білокуракинський, Троїцький та 

Новопсковський райони 

3.9 Будівництво, розширення та реконструкція 

протиерозійних, гідротехнічних, 

противокарстових, берегозакріплювальних, 

протизсувних, протиобвальних і протилавинних і 

протиселевих споруд 

Місто Лисичанськ та його околиці 

3.10 Відновлення гідрологічного і санітарного 

стану річки Борова з реконструкцією існуючої 

водозливної греблі 

м. Сєвєродонецьк 

3.11 Розробка програми моніторингу довкілля 

Луганської області 

Луганська область 

 

Часові рамки і засоби реалізації 

Програма 3 «Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку» 

включає в себе 2 напрямки, які складаються із 11 відповідних проектних ідей. 

Кожен з напрямків стосується окремого аспекту, який має значення для 

розвитку регіону. Програма реалізовуватиметься упродовж 2019–2020 років. 

Впровадження проектів зазначеної Програми можливе через:  

- залучення коштів із Державного та місцевих бюджетів;  

- реалізацію заходів галузевих регіональних програм;  

- залучення фінансування від проектів та програм міжнародної 

технічної допомоги суб’єктами регіонального розвитку різних організаційно-

правових форм, коштів міжнародних фінансових організацій;  

- залучення приватних інвестиційних коштів на впровадження 

окремих проектів (що передбачено умовами проекту). 
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Орієнтовний фінансовий план 

(державний, обласний та місцевий бюджети) 

Проектні ідеї 

Вартість, тис. грн 

Всього,  

тис. грн 

 2019 

Вартість, 

тис. грн 

 2020 

Вартість, 

тис. грн 

3.1 Створення індустріального парку 

(технопарку)на території Лисичансько-

Сєвєродонецько-Рубіжанського промислового 

вузла Луганської області, який зможе 

забезпечити розширення потенційних економічно 

вигідних зв’язків співробітництва науки і 

виробництва. 

26000,00 2000,00 24000,00 

3.2 Створення бізнес-інкубатора 5000,00 1500,00 3500,00 

3.3 Відновлення зрошувальних систем в 

Білокуракинському та Новопсковському районах 

Луганської області 

46000,00 23000,00 23000,00 

3.5 Надання на безповоротній основі прямої 

фінансової підтримки суб’єктам малого і 

середнього підприємництва  

40000,00 20000,00 20000,00 

3.6 Надання фінансової підтримки суб’єктам 

підприємництва шляхом часткової компенсації з 

обласного бюджету відсоткових ставок за 

кредитами, що надаються банками  

2000,00 1000,00 1000,00 

3.7 Впровадження сучасних методів та 

технологій у сфері поводження з твердими 

побутовими відходами 

121700,00 110200,00 11500,00 

3.8 Поліпшення гідрологічного режиму та 

покращення екологічного стану р. Сіверський 

Донець в межах Луганської області 

43643,30  43643,30 

3.9 Будівництво, розширення та реконструкція 

протиерозійних, гідротехнічних, 

противокарстових, берегозакріплювальних, 

протизсувних, протиобвальних і протилавинних і 

протиселевих споруд. 

650,00  650,00 

3.10 Відновлення гідрологічного і санітарного 

стану річки Борова з реконструкцією існуючої 

водозливної греблі 

15000,00 7500,00 7500,00 

3.11 Розробка програми моніторингу довкілля 

Луганської області 

500,00 500,00  

Всього: 300493,30 165700,00 134793,30 
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Орієнтовний фінансовий план 

(МТД, інвестиції, власні кошти) 

Проектні ідеї 

Вартість, тис. грн 

Всього,  

тис. грн 

 2019 

Вартість, 

тис. грн 

 2020 

Вартість, 

тис. грн 

3.4 Створення сільськогосподарського 

кооперативу по збору молока у населення району 

та переробці м’ясо-молочної продукції 

1300,00 1300,00  

Всього: 1300,00 1300,00  

 

Припущення та ризики  

Важливими припущеннями успішності реалізації цієї Програми є 

доступність, передбаченого конкретними проектами, фінансування для 

реалізації проектів плану реалізації Стратегії.  

Реалізація в Луганській області міжнародних проектів з підтримки 

практики сталого місцевого розвитку сприятиме досягненню позитивних 

результатів.  

Наявність коштів та новітніх технологій, у формі потенціалу 

управління проектами та конкретних технічних навичок.  

До реалізації цієї програми повинні бути залучені ряд інституцій і 

приватних суб’єктів (програми міжнародної технічної допомоги, державні 

установи, приватні інвестори) зі своїми новітніми інноваційними 

технологіями та джерелами фінансування.  

Для успішності реалізації цієї програми важливими є ресурси, що 

виділяються у рамках державних програм, які реалізовуються, зокрема, через 

Міністерство аграрної політики і продовольства України.  

Підвищення спроможності місцевого населення та установ і їх 

готовність взяти участь та надати підтримку у реалізації програми. 

Участь фермерів, сільськогосподарських підприємств та інших 

суб’єктів розвитку села є особливо важливою для успіху ініціатив зі 

створення мереж, таких як сільськогосподарські кооперативи. 

Одні з основних припущень, що матимуть суттєвий вплив на хід 

реалізації Програми 2 – це послідовна і успішна реалізація реформ, 

задекларованих Урядом України, припинення військового конфлікту в 

регіоні, а у разі їх продовження – ефективне реагування на виклики, пов’язані 

з цим.  
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Також, для успішності реалізації Програми важливими є ресурси, що 

будуть виділятись у рамках державних програм, які реалізовуються через 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство 

інфраструктури України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України.  

Важливою умовою виконання Програми реалізації Стратегії розвитку 

Луганської області на період до 2020 року є ефективна і дієва робота 

інституцій регіонального розвитку.  

Ваговим припущенням є спроможність регіональної влади об’єднати 

зусилля всіх учасників впровадження Стратегії розвитку регіону: інститути 

державної та місцевої влади, бізнес, освітні та наукові установи, громадські 

організації, окремі особи – на досягнення спільного результату.  

Підвищення спроможності місцевого населення, установ та їх 

готовність взяти участь і надати підтримку у реалізації програми є наступним 

важливим припущенням, що допомагає максимально використати 

підприємницький потенціал мешканців області.  

Рекомендації  

На основі викладених у цьому документі проектних ідей слід 

використати практичний досвід щодо реалізації проектів регіонального 

розвитку у ході першого етапу виконання Стратегії з метою підготовки 

якісної документації для реалізації проектів регіонального розвитку, зокрема 

для участі у конкурсах на отримання фінансування з державного фонду 

регіонального розвитку та проектів міжнародної технічної допомоги. 

З метою отримання фінансування з державного фонду регіонального 

розвитку необхідно активно вирішувати питання залучення коштів місцевих 

бюджетів у розмірі не менше 10%, що є одним з критеріїв відбору проектів 

для його отримання, а також інших джерел співфінансування.  

Досвід інших регіонів і країн може прискорити реалізацію проектів і 

сприяти отриманню максимальної віддачі.  

Участь проектів міжнародної технічної допомоги має важливе значення 

для надання фінансових ресурсів та технічної допомоги, забезпечення 

управлінського потенціалу і технічних навичок для реалізації програми. 

  

Очікувані результати та показники 

Успішна реалізація проектних ідей Програми 3 «Економічне 

відновлення та перехід до сталого розвитку» має сприяти досягненню таких 

результатів: 
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 підвищення ефективності сільського господарства, переробка 

продукції на території області;  

 розвиток малого та середнього бізнесу; 

 інноваційний розвиток регіону; 

 моніторинг довкілля області; 

 забезпечення протиерозійного захисту ґрунтів Луганської області 

та відновлення деградованих земель; 

 забезпечення охорони річок та зменшення рівня забруднення 

поверхневих джерел води; 

 зниження негативного впливу ТПВ на навколишнє природне 

середовище та здоров’я населення. 

 

Показники: 

 створення індустріального парку; 

 створення бізнес-інкубатора; 

 кількість відновлених об’єктів зрошувальних систем в 

Білокуракинському та Новопсковському районах Луганської області; 

 кількість нових робочих місць, створених за рахунок прямої 

фінансової підтримки з обласного бюджету для реалізації інвестиційних 

проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва; 

 кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва, що 

отримали фінансову допомогу у вигляді часткової компенсації відсоткових 

ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів; 

 будівництво сміттєпереробних станцій, центрального об’єкта 

поводження з відходами,забезпечення технікою місця видалення відходів; 

 розчищення русел рік довжиною 49,9 км, розробка ґрунтів 

об’ємом 1271,6 тис. м3, відновлення 97 плес річки Сіверський Донець в 

межах області; 

 кількість збудованих та реконструйованих протиерозійних, 

гідротехнічних, противокарстових, берегозакріплювальних, протизсувних, 

протиобвальних і протилавинних і протиселевих споруд; 

 реконструкція існуючої водозливної греблі річки Борова; 

 розробка Програми створення системи моніторингу довкілля 

Луганської області та розробка програмного забезпечення автоматизованої 

системи моніторингу довкілля Луганської області; 

 створення сільськогосподарського кооперативу по збору молока 

у населення та переробці м’ясо-молочної продукції в Станично-Луганському 

районі. 
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6. ПРОГРАМА 4. СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ 

ЖИТТЯ ТА ПОБУДОВИ МИРУ 

Стан та проблеми 

Відповідно до міжнародних домовленостей та міжнародного 

гуманітарного права мешканці Луганської області повинні мати можливість 

безпечного та доступного перетину лінії розмежування. 

Наслідки внутрішнього переміщення найбільш чутливо проявляються 

на рівні громад і область вимушено стикається із викликами щодо власної 

соціальної згуртованості. Ефективними засобами порозуміння та 

згуртованості, як показала практика, є необхідність організації спільних дій 

та реалізації проектів. 

Відновлення українського телерадіомовлення в регіоні, розвиток 

регіональних ЗМІ та інформаційного середовища, а також проведення 

інформаційних кампаній з формування толерантного та 

антидискримінаційного відношення відіграє ключову роль в забезпеченні 

інформаційної безпеки та налагодженні діалогу, порозуміння та соціальної 

згуртованості в суспільстві. 

Збройний конфлікт на сході України, окрім пошкодження об’єктів 

інфраструктури та погіршення загального економічного становища регіону, 

призвів до масових порушень прав людини, особливо тих, які були вимушені 

покинути свої оселі із-за загрози своєму життю та життю своїх близьких. 

Важливим питанням для підтримки соціальної стабільності та 

згуртованості в регіоні є поліпшення соціальної, житлової та побутової 

інфраструктури в приймаючих громадах. 

Одним з головних завдань сьогодення є вжиття заходів щодо 

консолідації суспільства та зміцнення української державності, виховання 

патріотизму, культивування української свідомості у жителів нашого регіону. 

 

Програма 4 відповідає Стратегічній цілі 4 «Створення сприятливих 

умов для життя та побудови миру». Досягнення цієї цілі у 2019–2020 роках 

передбачається реалізувати через 3 відповідні напрямки та 8 проектних ідей. 

Структура Програми 

В основу Програми 4 лягли проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані 

групою регіональних експертів на основі пропозицій, що надійшли від 

представників підприємств, установ та організацій Луганської області. 

Програма складається з трьох напрямків: 

4.1. Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки; 

4.2. Створення умов для реалізації принципу верховенства права, 
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гендерної рівності та забезпечення прав людини; 

4.3. Збереження та поширення історичного та культурного надбання 

Луганщини. 

 

Напрямок 4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки 

Комплекс втручань для досягнення мети: 

 створити безпечні умови для проживання та пересування 

територією; 

 підвищити рівень соціальної згуртованності населення та 

забезпечити відкритий соціальний діалог на регіональному та місцевому 

рівнях; 

 підтримати розвиток регіональних ЗМІ та вжити заходів для 

забезпечення інформаційної безпеки. 

 

Напрямок 4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства 

права, гендерної рівності та забезпечення прав людини 

Комплекс втручань для досягнення мети: 

 сприяти розвитку громадянського суспільства та запровадженню 

механізмів громадського контролю за дотриманням принципу верховенства 

права; 

 запровадити дієві механізми із захисту прав людини з 

урахуванням наслідків збройного конфлікту та їх впливу на населення 

регіону; 

 посилити спроможність громад до інтеграції й забезпечення 

рівних можливостей для ВПО та інших вразливих груп населення, в тому 

числі жінок та молоді. 
 

Напрямок 4.3 Збереження та поширення історичного та культурного 

надбання Луганщини 

Комплекс втручань для досягнення мети: 

 підтримати заклади культури та розвиток мистецтв; 

 популяризувати історичне та культурне надбання Луганщини.  
 

Проектні ідеї Територія, на яку проектна ідея 

матиме вплив 

4.1. Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки 

4.1 Будівництво мереж зовнішнього 

електропостачання сел. Боброво 

м. Сєвєродонецьк  

4.2 Будівництво двох водонапірних веж, насосної 

станції з резервними накопичувальними баками в 

мікрорайоні «Центральна частина міста» у місті 

Попасна Луганської області 

м. Попасна, територіальна громада 

м. Попасна 

4.3 Середній ремонт проїзної автомобільної дороги смт Станиця-Луганська,  
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загальною площею 830,34 м2 с. Валуйське Станично-Луганського 

району  

4.4 Побудова та технічна модернізація системи 

централізованого оповіщення Луганської області 

Луганська область 

4.5 Будівництво телевежі у Попаснянському районі Луганська область 

4.2. Створення умов для реалізації принципу верховерства права, гендерної рівності 

та забезпечення захисту прав людини 

4.6 Виробництво паливних брикетів для обігріву 

промислових площ підприємства та місцевого 

населення.  

Станично-Луганський район 

Луганської області 

4.7 Відновлення роботи «Луганського обласного 

центру роботи з жінками» 

Луганська область 

4.8 Відновлення роботи обласного соціального 

центру матері та дитини 

Луганська область 

 

Часові рамки і засоби реалізації 

Програма 4 «Створення сприятливих умов для життя та побудови 

миру» включає в себе 3 напрямки, які складаються із 8 відповідних 

проектних ідей. Кожен з напрямків стосується окремого аспекту, який має 

значення для розвитку регіону. Програма реалізовуватиметься упродовж 

2019–2020 років. 

Впровадження проектних ідей цієї програми можливе через: 

- залучення коштів державного фонду регіонального розвитку; 

- внесення заходів до обласної програми соціально-економічного та 

культурного розвитку області, галузевих (міжгалузевих) державних цільових 

програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що 

спрямовуються на розвиток відповідної сфери в регіонах; 

- субвенції, інших трансфертів із Державного бюджету місцевим 

бюджетам;  

- залучення коштів місцевих бюджетів;  

- залучення коштів міжнародної технічної допомоги, міжнародних 

фінансових організацій;  

- залучення коштів інвесторів та спонсорів. 
 

Орієнтовний фінансовий план 
(державний, обласний та місцевий бюджети) 

Проектні ідеї 

Вартість, тис. грн 

Всього,  

тис. грн 

 2019 

Вартість, 

тис. грн 

 2020 

Вартість, 

тис. грн 

4.1 Будівництво мереж зовнішнього 

електропостачання сел. Боброво 

11732,39 11732,39  
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4.2 Будівництво двох водонапірних веж, насосної 

станції з резервними накопичувальними баками в 

мікрорайоні «Центральна частина міста» у місті 

Попасна Луганської області 

18000,00  18000,00 

4.3 Середній ремонт проїзної автомобільної дороги 

загальною площею 830,34 м2 

357,76 357,76  

4.4 Побудова та технічна модернізація системи 

централізованого оповіщення Луганської області 

1169,92 584,96 584,96 

4.5 Будівництво телевежі у Попаснянському районі 24000,00 24000,00  

4.6 Виробництво паливних брикетів для обігріву 

промислових площ підприємства та місцевого 

населення.  

6500,00 6500,00  

Всього: 61760,07 43175,11 18584,96 
 

 

Орієнтовний фінансовий план 

(МТД, інвестиції, власні кошти) 

Проектні ідеї 

Вартість, тис. грн 

Всього, 

тис. грн 

 2019 

Вартість, 

тис. грн 

 2020 

Вартість, 

тис. грн 

4.7 Відновлення роботи «Луганського обласного 

центру роботи з жінками» 

1500,00 750,00 750,00 

4.8 Відновлення роботи обласного соціального 

центру матері та дитини 

2900,00 2900,00  

Всього: 4400,00 3650,00 750,00 

 

Припущення та ризики 

Загальні умови, що мають значення для впровадження Програми, як і в 

попередньому розділі, полягають в успішності задекларованих Урядом 

України реформ, а також ефективності реагування на зовнішні виклики, 

пов’язані з військовим конфліктом. 

Наступними важливими умовами є доступність та прозорість 

фінансових ресурсів Державного фонду регіонального розвитку, а також 

доступність іншого передбаченого конкретними проектами фінансування для 

реалізації проектних ідей Плану заходів. 

Технічна спроможність та достатність виконавчого потенціалу, а також 

ефективне інституційне супроводження Агенцією регіонального розвитку 

впровадження проектних ідей сприятимуть якісній реалізації Програми. 

Основні ризики в реалізації Програми: 

 невиконання дохідної частини місцевих та обласного бюджету; 

 через відсутність співфінансування не діє Державний фонд 
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регіонального розвитку; 

 низька спроможність потенційних виконавців проектів Програми; 

 пасивність інституційних партнерів проектів Програми; 

 поглиблення економічної кризи та політичної нестабільності; 

 недостатність попереднього досвіду реалізації проектних ідей 

органами місцевого самоврядування; 

 низька мотивація мешканців до участі в реалізації проектних ідей. 

Очікувані результати та показники 

Успішна реалізація проектних ідей Програми 4 «Створення 

сприятливих умов для життя та побудови миру» має сприяти досягненню 

таких результатів: 

 створення безпечних умов для проживання та пересування 

територією; 

 підвищення рівня соціальної згуртованості населення;  

 розвиток регіональних ЗМІ та забезпечення інформаційної 

безпеки;  

 захист прав людини з урахуванням наслідків збройного конфлікту; 

 матеріально-технічне забезпечення правоохоронних органів для 

здійснення ними своїх повноважень; 

 посилення спроможності громад до інтеграції й забезпечення 

рівних можливостей для ВПО та інших вразливих груп населення; 

 підтримка закладів культури та розвиток мистецтв; 

 збереження та поширення історичного та культурного надбання 

Луганщини. 

 

Показники: 

 будівництво мереж зовнішнього електропостачання сел. Боброво; 

 будівництво двох водонапірних веж, насосної станції з 

резервними накопичувальними баками у місті Попасна; 

 проведення середнього ремонту автомобільних доріг площею 

830,34 м2 в смт Станиця-Луганська та в с. Валуйське Станично-Луганського 

району; 

 побудова та модернізація системи централізованого оповіщення 

Луганської області; 

 будівництво телевежі у Попаснянському районі; 

 відкриття виробничого об’єкту з виробництва паливних брикетів 

для обігріву підприємств та населення Станично-Луганського району; 

 відновлення роботи Луганського обласного центру роботи з 

жінками; 

 відновлення роботи Луганського обласного соціального центру 

матері та дитини. 
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7. КАТАЛОГ ПРОЕКТНИХ ІДЕЙ  

Каталог містить перелік назв та зміст технічних завдань на проекти 

регіонального розвитку для Плану заходів з реалізації у 2019-2020 роках 

Стратегії розвитку Луганської області на період до 2020 року. 

Каталог проектних ідей складається з 57 проектних ідей на загальну 

суму 3 146 072,10 тис. грн:  

- державний, обласний та місцевий бюджети –2 005 372,10 тис. грн; 

- МТД, інвестиції, власні кошти – 1 140 700,00 тис. грн. 
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Технічні завдання 

на проекти регіонального розвитку Програми 1 

«Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг» 
 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку  

Реконструкція та модернізація теплових мереж, котелень, 

будівництво модульних котелень. 

2. Номер і назва 

завдання та відповідної 

стратегії розвитку 

регіону 

1.1.1. Забезпечити стале енергопостачання та підвищити рівень 

енергетичної безпеки. 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Оптимізація систем теплопостачання шляхом децентралізації, 

встановлення блочно-модульних котелень для установ, 

організацій та закладів бюджетної сфери. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

 

Луганська область. 

5. Кількість населення, 

на яке поширювати-

меться проект  

 

Близько 35,0 тис. мешканців. 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Значні втрати теплової енергії при її транспортуванні, зношеність 

теплових мереж, застаріле обладнання існуючих котелень, 

низький ККД котлів та великі витрати на паливо. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Встановлення блочно-модульних котелень для 40 установ, 

організацій та закладів бюджетної сфери. Стале та якісне 

теплозабезпечення бюджетних будівель, скорочення споживання 

природного газу, зменшення протяжності мереж, зменшення 

шкідливих викидів в атмосферне повітря. 

8. Основні заходи 

проекту 

 

Розробка проектної документації, виконання будівельно-

монтажних робіт згідно розроблених проектів, введення об’єктів 

в експлуатацію.  

9. Період реалізації 

проекту  

2019 р. – 2020 р. 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

41621,84 41201,42 82823,26 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти 

МТД, МФО, інші джерела не заборонені чинним законодавством. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 
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1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку  

Відновлення систем централізованого водопостачання та 

водовідведення Луганської області. 

2. Номер і назва 

завдання та відповідної 

стратегії розвитку 

регіону 

1.1.2. Забезпечити стале, якісне та ефективне водозабезпечення та 

водовідведення. 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Реформування та розвиток водопровідно-каналізаційного 

господарства, вирішення проблеми забезпечення населення 

області питною водою та якісним водовідведенням. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Луганська область. 

5. Кількість населення, 

на яке поширювати-

меться проект  

Близько 165,0 тис. мешканців. 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

 

Об'єкти водовідведення технічно застаріли і не здатні 

забезпечити якість очищених стічних вод відповідно до 

встановлених нормативів їх скиду у природні водойми, високий 

рівень енерговитрат на об’єктах водопостачання та 

водовідведення, значний знос мереж водопостачання та 

водовідведення. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Реконструкція та модернізація мереж водопостачання та 

водовідведення, каналізаційних насосних станцій і очисних 

споруд в кількості 15 од. 

8. Основні заходи 

проекту 

 

1. Будівництво самопливних колекторів у м. Попасна 

2. Будівництво каналізаційної насосної станції та напірного 

колектору від мікрорайону ВРЗ до очисних споруд у м. Попасна. 

3. Будівництво очисних споруд в селі Валуйське Станично-

Луганського району Луганської області. 

4. Реконструкція насосної станції ЗФС-1 з заміною насосного 

агрегату № 1 800В-2,5/100А на менш потужний 

(Q=2000м3/годину, Н=90 м) – 1 одиниця. 

5. Реконструкція насосної станції ЗФС-3 з заміною насосних 

агрегатів № 9, 10 Д-1250-125 на агрегати Д-1250-65 з 

електродвигуном 315 кВт - 2 одиниці. 

6. Будівництво підвідного водогону від свердловини № 2 

Петрівського водозабору до с. Нижнєтепле та с. Артема з 

заміною насосного обладнання на менш енергоємне – 2 одиниці. 

7. Будівництво підвідного водогону від Занівського 

магістрального водогону Ду-700 мм ПК-37 до с. Нижнє та с. 

Нижнє-1. 

8. Будівництво підвідного водогону «Карбонітський майданчик 

– с. Новотошківка з встановленням додаткового насосного 

агрегату на насосній станції «ВРЗ». 

9. Реконструкція магістрального водогону Ду-700 мм 

«Занівська насосна станція 2-го підйому – Карбонітський 

майданчик». 
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10. Реконструкція Занівської насосної станції 2-го підйому з 

заміною насосного агрегату № 9 ЦН 1000-180 на менш потужний 

(Q=150м3/годину, Н=180 м) – 1 одиниця. 

11. Будівництво блочно-модульних очисних споруд у м. 

Кремінна Луганської області. 

12. Реконструкція каналізаційної насосної станції № 2 по вул. 

Незалежності (Пролетарська), 44а, смт Новоайдар. 

13. Реконструкція каналізаційної насосної станції № 1 в кв. 

Миру, 10б смт Новоайдар. 

14. Реконструкція самопливного каналізаційного колектору 

L=850 м по вулицям Миру, Центральна, Велика Садова, Зарічна 

до КНС №1 в м. Старобільськ Луганської області. 

15. Реконструкція самопливного каналізаційного колектору 

L=2700 м по вулицям Південна, Луганська, Мала Садова, 

Коцюбинського, Садова, Буткова, Зарічна до КНС№ 1 в м. 

Старобільськ Луганської області. 

9. Період реалізації 

проекту  

2019 р. – 2020 р. 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

93006,52 93006,52 186013,04 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти 

МТД, МФО, інші джерела не заборонені чинним законодавством. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку  

Будівництво залізничної гілки Білокуракине – Сватове. 

 

2. Номер і назва 

завдання та відповідної 

стратегії розвитку 

регіону 

1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та 

покращити транспортне сполучення. 
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3. Мета та завдання 

проекту  

 

Відновлення залізничного сполучення північних і східних 

районів Луганської області (Троїцький, Білокуракинський, 

Старобільський, Новоайдарський, Станично-Луганський райони), 

які є одними з густонаселених територій із 866 

сільськогосподарськими підприємствами, шістьма елеваторами, а 

також 5 асфальтобетонними заводами, з регіонами України з 

метою покращання соціально-економічного розвитку міст і 

районів, інвестиційного іміджу, життєво важливих інтересів 

населення, підприємств, установ та організацій. 

Окрім цього, вантажний сектор є основним джерелом доходу 

залізничної галузі та донором для пасажирських перевезень, тому 

відновлення залізничного сполучення сприятиме прибутку від 

перевезень вантажів залізницею, покриття збитків пасажирських 

перевезень, розвитку залізничної інфраструктури і, як наслідок, 

соціально-економічному зростанню регіону.  

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

 

Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні 

напрями руху). 

5. Кількість населення, 

на яке поширювати-

меться проект  

 

Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення 

Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 50% прямо або 

опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами 

транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).  

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Внаслідок воєнного конфлікту повністю припинено залізничне 

сполучення з північчю і сходом Луганської області. Колії 

існуючої гілки (Старобільська ділянка) виходять з одного боку до 

Російської Федерації (ст. Лантратівка), з другого – до ОРЛО, 

тобто стикування з українською залізницею відсутнє.  

Враховуючи незадовільний стан автомобільних доріг, що 

призводить до значних логістичних витрат, актуальності набуває 

питання будівництва залізничної гілки, яка з’єднає Старобільську 

ділянку з залізничною колією Попасна – Сватове – Куп’янськ з 

подальшим виходом до інших регіонів України. 
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1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального 

користування державного значення О130301 Білокуракине – 

Бунчуківка на ділянці км 3+200 – км 6+800. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Щороку послугами залізничного транспорту в цьому напрямку 

скористаються 866 сільськогосподарських та промислових 

підприємств для перевезення понад 250,0 тис. тон зернових, 150,0 

тис. тон соняшнику, 11,0 тис. тон мінеральних добрив, 30,0 тис. 

тон щебню тощо. 

Обсяги перевезень пасажирів залізничним транспортом по 

зазначеній території складуть близько 162,6 тис. осіб за рік. На 

цей час кількість внутрішньо переміщених осіб на зазначеній 

території – 58,2 тис. 

Відновлення залізничного сполучення сприятиме створенню не 

менше ніж 3000 додаткових робочих місць та збільшенню 

інвестиції в економіку регіону та оборотні активи. Відповідно, 

збільшаться податкові відрахування. В свою чергу, 

функціонування залізниці дозволить запобігти передчасному 

руйнуванню автомобільних доріг, забезпечить зростання 

пасажирського та товарного обороту і, як наслідок, здешевлення 

транспортних послуг, відновлення транзитного потенціалу 

області у міжнародному сполученні, суттєве зниження 

аварійності на автодорогах у зв’язку з підвищенням рівня безпеки 

дорожнього руху. 

8. Основні заходи 

проекту 

 

1. Проведення передпроектних робіт, вибір маршруту 

проходження колій.  

2. Виготовлення землевпорядкувальної документації.  

3. Розроблення ПКД.  

4. Проведення комплексної експертизи.  

5. Укладання договору підряду на проведення будівельних 

робіт. 

6. Науково-технічний супровід виконання робіт, технічний та 

авторський нагляд.  

7. Оформлення документації про проведені роботи, оплата 

виконаних робіт.  

9. Період реалізації 

проекту  

2019 р. – 2020 р. 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

100000,00 1000000,00 1100000,00 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Державний бюджет України, МТД, кошти МВФ, Євробанку, 

ПРООН тощо. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 
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2. Номер і назва 

завдання та відповідної 

стратегії розвитку 

регіону  

1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та 

покращити транспортне сполучення. 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Забезпечення ефективного функціонування дорожньо-

транспортної інфраструктури Луганської області шляхом 

відновлення, збереження і розвитку транспортної системи. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні 

напрями руху). 

5. Кількість населення, 

на яке поширювати-

меться проект  

Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення 

Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або 

опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами 

транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).  

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку 

Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових 

транспортних зв’язків. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Реалізація інвестиційного проекту. 

 

8. Основні заходи 

проекту 

1. Виготовлення ПКД.  

2. Проведення конкурсних торгів. 

3. Укладання договору підряду на проведення дорожньо-

будівельних робіт. 

4. Науково-технічний супровід виконання робіт, технічний та 

авторський нагляд. 

5. Оформлення документації про проведені роботи, оплата 

виконаних робіт.  

9. Період реалізації 

проекту  

Квітень 2019 р. – липень 2019 р. 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

14700,00  14700,00 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші 

джерела, не заборонені законом. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального 

користування державного значення О130507 Голубівка – 

Калмиківка на ділянці від с. Новоборове до межі з Кремінським 

районом – 4 км. 



51 

 

2. Номер і назва 

завдання та відповідної 

стратегії розвитку 

регіону  

1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та 

покращити транспортне сполучення. 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Забезпечення ефективного функціонування дорожньо-

транспортної інфраструктури Луганської області шляхом 

відновлення, збереження і розвитку транспортної системи. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні 

напрями руху). 

5. Кількість населення, 

на яке поширювати-

меться проект  

Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення 

Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або 

опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами 

транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).  

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку 

Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових 

транспортних зв’язків. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Реалізація інвестиційного проекту. 

 

8. Основні заходи 

проекту 

1. Виготовлення ПКД. 

2. Проведення конкурсних торгів. 

3. Укладання договору підряду на проведення дорожньо-

будівельних робіт. 

4. Науково-технічний супровід виконання робіт, технічний та 

авторський нагляд. 

5. Оформлення документації про проведені роботи, оплата 

виконаних робіт.  

9. Період реалізації 

проекту  

Квітень 2019 р. – липень 2019 р. 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

4800,0  4800,0 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші 

джерела, не заборонені законом. 

12. Інша інформація 

щодо проекту  

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального 

користування державного значення О130507 Голубівка – 

Калмиківка на ділянці від с. Новоборове до с. Новодонбаське – 12 

км. 
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2. Номер і назва 

завдання та відповідної 

стратегії розвитку 

регіону  

1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та 

покращити транспортне сполучення. 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Забезпечення ефективного функціонування дорожньо-

транспортної інфраструктури Луганської області шляхом 

відновлення, збереження і розвитку транспортної системи. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні 

напрями руху). 

5. Кількість населення, 

на яке поширювати-

меться проект  

Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення 

Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або 

опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами 

транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).  

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку 

Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових 

транспортних зв’язків. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Реалізація інвестиційного проекту. 

 

8. Основні заходи 

проекту 

1. Виготовлення ПКД. 

2. Проведення конкурсних торгів. 

3. Укладання договору підряду на проведення дорожньо-

будівельних робіт. 

4. Науково-технічний супровід виконання робіт, технічний та 

авторський нагляд. 

5. Оформлення документації про проведені роботи, оплата 

виконаних робіт.  

9. Період реалізації 

проекту  

Квітень 2019 р.– липень 2020 р. 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

14400,0  14400,0 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші 

джерела, не заборонені законом. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального 

користування державного значення О130302 Білокуракине – 

Лу′бянка – Олексіївка – Нещеретове на ділянці км 1+500 – км 

11+200. 
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2. Номер і назва 

завдання та відповідної 

стратегії розвитку 

регіону  

1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та 

покращити транспортне сполучення. 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Забезпечення ефективного функціонування дорожньо-

транспортної інфраструктури Луганської області шляхом 

відновлення, збереження і розвитку транспортної системи. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні 

напрями руху). 

5. Кількість населення, 

на яке поширювати-

меться проект  

Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення 

Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або 

опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами 

транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).  

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку 

Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових 

транспортних зв’язків. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Реалізація інвестиційного проекту. 

 

8. Основні заходи 

проекту 

1. Виготовлення ПКД. 

2. Проведення конкурсних торгів. 

3. Укладання договору підряду на проведення дорожньо-

будівельних робіт. 

4. Науково-технічний супровід виконання робіт, технічний та 

авторський нагляд. 

5. Оформлення документації про проведені роботи, оплата 

виконаних робіт.  

9. Період реалізації 

проекту  

Липень 2019 р. – жовтень 2019 р. 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

23200,00  23200,00 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші 

джерела, не заборонені законом. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального 

користування державного значення О130203 Литвинівка – 

Парневе – (Чугуїв – Мілове) на ділянці км 0+000 – км 15+000. 
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2. Номер і назва 

завдання та відповідної 

стратегії розвитку 

регіону  

1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та 

покращити транспортне сполучення. 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Забезпечення ефективного функціонування дорожньо-

транспортної інфраструктури Луганської області шляхом 

відновлення, збереження і розвитку транспортної системи. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні 

напрями руху). 

5. Кількість населення, 

на яке поширювати-

меться проект  

Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення 

Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або 

опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами 

транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).  

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку 

Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових 

транспортних зв’язків. 

7. Очікувані кількісні 

та якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Реалізація інвестиційного проекту. 

 

8. Основні заходи 

проекту 

1. Виготовлення ПКД. 

2. Проведення конкурсних торгів. 

3. Укладання договору підряду на проведення дорожньо-

будівельних робіт. 

4. Науково-технічний супровід виконання робіт, технічний та 

авторський нагляд. 

5. Оформлення документації про проведені роботи, оплата 

виконаних робіт.  

9. Період реалізації 

проекту  

Квітень 2019 р. – липень 2019 р. 

10. Обсяг 

фінансування проекту, 

тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

61200,0  61200,0 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Кошти МТД, МФО, державний бюджет, інші законні джерела  

фінансування. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги  загального 

користування державного значення О130204 Біловодськ – 

Брусівка на ділянці км 0+000 – км 22+600. 
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2. Номер і назва 

завдання та відповідної 

стратегії розвитку 

регіону  

1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та 

покращити транспортне сполучення. 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Забезпечення ефективного функціонування дорожньо-

транспортної інфраструктури Луганської області шляхом 

відновлення, збереження і розвитку транспортної системи. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні 

напрями руху). 

5. Кількість населення, 

на яке поширювати-

меться проект  

Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення 

Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або 

опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами 

транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).  

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку 

Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових 

транспортних зв’язків. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Реалізація інвестиційного проекту. 

 

8. Основні заходи 

проекту 

1. Виготовлення ПКД. 

2. Проведення конкурсних торгів. 

3. Укладання договору підряду на проведення дорожньо-

будівельних робіт. 

4. Науково-технічний супровід виконання робіт, технічний та 

авторський нагляд. 

5. Оформлення документації про проведені роботи, оплата 

виконаних робіт.  

9. Період реалізації 

проекту  

Квітень 2019 р. – липень 2019 р. 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

56500,0  56500,0 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші 

джерела, не заборонені законом. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального 

користування державного значення О130505 Петрівське – 

Голубівка – Нова Астрахань на ділянці км 23+000 – км 27+000. 
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2. Номер і назва 

завдання та відповідної 

стратегії розвитку 

регіону  

1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та 

покращити транспортне сполучення. 

3. Мета та завдання 

проекту  

Забезпечення ефективного функціонування дорожньо-

транспортної інфраструктури Луганської області шляхом 

відновлення, збереження і розвитку транспортної системи. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні 

напрями руху). 

5. Кількість населення, 

на яке поширювати-

меться проект  

Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення 

Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або 

опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами 

транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).  

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку 

Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових 

транспортних зв’язків. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Реалізація інвестиційного проекту. 

 

8. Основні заходи 

проекту 

1. Виготовлення ПКД. 

2. Проведення конкурсних торгів. 

3. Укладання договору підряду на проведення дорожньо-

будівельних робіт. 

4. Науково-технічний супровід виконання робіт, технічний та 

авторський нагляд. 

5. Оформлення документації про проведені роботи, оплата 

виконаних робіт.  

9. Період реалізації 

проекту  

Квітень 2019 р. – липень 2019 р. 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

16500,00  16500,00 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші 

джерела, не заборонені законом. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального 

користування державного значення О130505 Петрівське – 

Голубівка – Нова Астрахань на ділянці км 45+000 – км 50+000. 
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2. Номер і назва 

завдання та відповідної 

стратегії розвитку 

регіону  

1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та 

покращити транспортне сполучення. 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Забезпечення ефективного функціонування дорожньо-

транспортної інфраструктури Луганської області шляхом 

відновлення, збереження і розвитку транспортної системи. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні 

напрями руху). 

5. Кількість населення, 

на яке поширювати-

меться проект  

Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення 

Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або 

опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами 

транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).  

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку 

Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових 

транспортних зв’язків. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Реалізація інвестиційного проекту. 

 

8. Основні заходи 

проекту 

1. Виготовлення ПКД. 

2. Проведення конкурсних торгів. 

3. Укладання договору підряду на проведення дорожньо-

будівельних робіт. 

4. Науково-технічний супровід виконання робіт, технічний та 

авторський нагляд. 

5. Оформлення документації про проведені роботи, оплата 

виконаних робіт.  

9. Період реалізації 

проекту  

2020 р. 

 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

 20200,0 20200,0 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші 

джерела, не заборонені законом. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального 

користування державного значення О130508 Новоастрахань– 

Боровеньки на ділянці км 1+000 – км 2+000. 
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2. Номер і назва 

завдання та відповідної 

стратегії розвитку 

регіону  

1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та 

покращити транспортне сполучення. 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Забезпечення ефективного функціонування дорожньо-

транспортної інфраструктури Луганської області шляхом 

відновлення, збереження і розвитку транспортної системи. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні 

напрями руху). 

5. Кількість населення, 

на яке поширювати-

меться проект  

Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення 

Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або 

опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами 

транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).  

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку 

Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових 

транспортних зв’язків. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Реалізація інвестиційного проекту. 

 

8. Основні заходи 

проекту 

1. Виготовлення ПКД.  

2. Проведення конкурсних торгів.  

3. Укладання договору підряду на проведення дорожньо-

будівельних робіт.  

4. Науково-технічний супровід виконання робіт, технічний та 

авторський нагляд.  

5. Оформлення документації про проведені роботи, оплата 

виконаних робіт.  

9. Період реалізації 

проекту  

Серпень 2019 р.– жовтень 2019 р. 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

4650,00  4650,00 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші 

джерела, не заборонені законом. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального 

користування державного значення О130508 Новоастрахань– 

Боровеньки на ділянці км 7+000 – км 8+000. 



59 

 

2. Номер і назва 

завдання та відповідної 

стратегії розвитку 

регіону  

1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та 

покращити транспортне сполучення. 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Забезпечення ефективного функціонування дорожньо-

транспортної інфраструктури Луганської області шляхом 

відновлення, збереження і розвитку транспортної системи. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Луганська область, суміжні області, територія України 

(транзитні напрями руху). 

5. Кількість населення, 

на яке поширювати-

меться проект  

Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення 

Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або 

опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами 

транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).  

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку 

Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових 

транспортних зв’язків. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Реалізація інвестиційного проекту. 

 

8. Основні заходи 

проекту 

1. Виготовлення ПКД. 

2. Проведення конкурсних торгів. 

3. Укладання договору підряду на проведення дорожньо-

будівельних робіт. 

4. Науково-технічний супровід виконання робіт, технічний та 

авторський нагляд.  

5. Оформлення документації про проведені роботи, оплата 

виконаних робіт.  

9. Період реалізації 

проекту  

Серпень2019 р.– жовтень 2019 р. 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

4650,00  4650,00 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші 

джерела, не заборонені законом. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального 

користування державного значення О130803 Пі′дїзд до смт 

Мілове від автодороги Чугуїв – Мілове на ділянці км 0+000 – км 

3+300. 
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2. Номер і назва 

завдання та відповідної 

стратегії розвитку 

регіону  

1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та 

покращити транспортне сполучення. 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Забезпечення ефективного функціонування дорожньо-

транспортної інфраструктури Луганської області шляхом 

відновлення, збереження і розвитку транспортної системи. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Луганська область, суміжні області, територія України 

(транзитні напрями руху). 

5. Кількість населення, 

на яке поширювати-

меться проект  

Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення 

Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або 

опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами 

транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).  

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку 

Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових 

транспортних зв’язків.  

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Реалізація інвестиційного проекту. 

 

8. Основні заходи 

проекту 

1. Виготовлення ПКД.  

2. Проведення конкурсних торгів.  

3. Укладання договору підряду на проведення дорожньо-

будівельних робіт.  

4. Науково-технічний супровід виконання робіт, технічний та 

авторський нагляд.  

5. Оформлення документації про проведені роботи, оплата 

виконаних робіт.  

9. Період реалізації 

проекту  

Серпень2019 р.– жовтень 2019 р. 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

13400,00  13400,00 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші 

джерела, не заборонені законом. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального 

користування державного значення О130902Новоайдар– Щастя 

на ділянці км 0+000 – км 17+000. 
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2. Номер і назва 

завдання та відповідної 

стратегії розвитку 

регіону  

1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та 

покращити транспортне сполучення. 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Забезпечення ефективного функціонування дорожньо-

транспортної інфраструктури Луганської області шляхом 

відновлення, збереження і розвитку транспортної системи. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Луганська область, суміжні області, територія України 

(транзитні напрями руху). 

5. Кількість населення, 

на яке поширювати-

меться проект  

Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення 

Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або 

опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами 

транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).  

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку 

Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових 

транспортних зв’язків. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Реалізація інвестиційного проекту. 

 

8. Основні заходи 

проекту 

1. Виготовлення ПКД. 

2. Проведення конкурсних торгів.  

3. Укладання договору підряду на проведення дорожньо-

будівельних робіт. 

4. Науково-технічний супровід виконання робіт, технічний та 

авторський нагляд.  

5. Оформлення документації про проведені роботи, оплата 

виконаних робіт.  

9. Період реалізації 

проекту  

Серпень 2019 р.– жовтень 2019 р. 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

55845,00  55845,00 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші 

джерела, не заборонені законом. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального 

користування державного значення О130901 Сєвєродонецьк – 

Чабанівка – Окнине на ділянці км 0+000 – км 4+000. 
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2. Номер і назва 

завдання та відповідної 

стратегії розвитку 

регіону  

1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та 

покращити транспортне сполучення. 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Забезпечення ефективного функціонування дорожньо-

транспортної інфраструктури Луганської області шляхом 

відновлення, збереження і розвитку транспортної системи. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Луганська область, суміжні області, територія України 

(транзитні напрями руху). 

5. Кількість населення, 

на яке поширювати-

меться проект  

Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення 

Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або 

опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами 

транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).  

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку 

Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових 

транспортних зв’язків. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Реалізація інвестиційного проекту. 

 

8. Основні заходи 

проекту 

1. Виготовлення ПКД.  

2. Проведення конкурсних торгів.  

3. Укладання договору підряду на проведення дорожньо-

будівельних робіт.  

4. Науково-технічний супровід виконання робіт, технічний та 

авторський нагляд.  

5. Оформлення документації про проведені роботи, оплата 

виконаних робіт.  

9. Період реалізації 

проекту  

Серпень2019 р.– жовтень 2019 р. 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

13578,00  13578,00 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші 

джерела, не заборонені законом. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального 

користування державного значення О130904 Новоахтирка–

Трьохізбенка на ділянці км 0+000 – км 27+400. 
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2. Номер і назва 

завдання та відповідної 

стратегії розвитку 

регіону  

1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та 

покращити транспортне сполучення. 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Забезпечення ефективного функціонування дорожньо-

транспортної інфраструктури Луганської області шляхом 

відновлення, збереження і розвитку транспортної системи. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Луганська область, суміжні області, територія України 

(транзитні напрями руху). 

5. Кількість населення, 

на яке поширювати-

меться проект  

Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення 

Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або 

опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами 

транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).  

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку 

Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових 

транспортних зв’язків. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Реалізація інвестиційного проекту. 

 

8. Основні заходи 

проекту 

1. Виготовлення ПКД.  

2. Проведення конкурсних торгів.  

3. Укладання договору підряду на проведення дорожньо-

будівельних робіт.  

4. Науково-технічний супровід виконання робіт, технічний та 

авторський нагляд.  

5. Оформлення документації про проведені роботи, оплата 

виконаних робіт.  

9. Період реалізації 

проекту  

Серпень2019 р.– жовтень 2019 р. 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

59130,00  59130,00 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші 

джерела, не заборонені законом. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Відновлення системи надання медичної допомоги ІІІ рівня 

населення Луганської області, будівництво Луганської обласної 

клінічної лікарні потужністю 360 ліжок 

2. Номер і назва 

завдання та відповідної 

стратегії розвитку 

1.2.1. Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з 

надання медичних послуг. 
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регіону  

3. Мета та завдання 

проекту  

Метою проекту є забезпечення населення Луганської області 

сучасними методиками діагностики і лікування та приближення 

показників стану здоров’я населення до міжнародних стандартів. 

Завдання: Будівництво Луганської обласної клінічної лікарні з 

урахуванням сучасних норм та придбання потрібного 

обладнання. 

У результаті впровадження проекту 900 тис. осіб населення 

області отримують кваліфіковану медичну допомогу ІІІ рівня. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Луганська область 

5. Кількість населення, 

на яке поширювати-

меться проект  

900 тис. осіб. 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

У зв’язку з військовим конфліктом, що розпочався влітку 2014 

року на території Луганської області, населення залишилося без 

кваліфікованої медичної допомоги ІІІ рівня. Це зумовлює виїзд 

мешканців на лікування в інші регіони та комерційні структури, 

спричинює підвищення захворюваності та смертності. 

У результаті впровадження проекту 900 тис. населення області 

отримують кваліфіковану медичну допомогу ІІІ рівня. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Створення сучасного медичного закладу ІІІ рівня буде сприяти: 

- скороченню строків від діагностики до оздоровлення 

пацієнтів в 2-3 рази; 

- скороченню середніх строків лікування у стаціонарах лікарні 

на 3-4 дні; 

- зменшенню летальності на 10-15%; 

- досягнення об’єму лікування не менш ніж 6 тис. хворих на 

рік; 

- приближенню показників стану здоров’я населення до 

міжнародних стандартів; 

- забезпеченню населення дієвими методами діагностики і 

лікування на сучасному обладнанню. 

8. Основні заходи 

проекту 

1. Створення робочої групи з реалізації проекту. 

2. Розроблення проектно-кошторисної документації. 

3. Отримання необхідних експертиз та погоджень. 

4. Проведення тендерної процедури. 

5. Будівництво Луганської обласної клінічної лікарні з 

урахуванням сучасних норм.  

9. Період реалізації 

проекту  
Січень 2019 р. – грудень 2020 р. 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

105000,00 80000,00 185000,00 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Державний бюджет, обласний бюджет. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 
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1. Назвапрограми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Реконструкція системи водопостачання Сватівської обласної 

психіатричної лікарні. 

2. Номер і назва 

завдання та відповідної 

стратегії розвитку 

регіону  

1.2.1. Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з 

надання медичних послуг. 

3. Мета та завдання 

проекту  

Відновлення якісного водопостачання Сватівської обласної 

психіатричної лікарні, яке було пошкоджено внаслідок вибухів, 

що сталися 29.10.2015р. на складах РАО ЗСУ в м. Сватове. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Луганська область 

5. Кількість населення, 

на яке поширювати-

меться проект  

900 тис. осіб 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Внаслідок вибухів, що сталися 29.10.2015р. на складах РАО ЗСУ 

в м. Сватове, відбулося зміщення нижніх шарів ґрунту, що 

призвело до деформації обсадної труби Ø219мм водозабору 

однієї із свердловин, що забезпечує питною водою Сватівську 

обласну психіатричну лікарню на 705 ліжок та 300 мешканців 

селища Сосновий. 

В роботі залишилася лише одна свердловина. 

Ці процеси негативно впливають на забезпечення питною водою 

лікарні та мешканців селища Сосновий і вимагають 

невідкладних заходів по запобіганню катастрофічних наслідків 

для 700 психічно хворих громадян в разі цілком можливого 

повного виходу з ладу аварійних свердловин. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Реалізація проекту призведе до: 

- стабільного та якісного забезпечення потреби лікарні та 

мешканців селища Сосновий в питній та технічній воді; 

- суттєвого зменшення  енерговитрат на водопостачання лікарні 

за рахунок встановлення сучасного енергозберігаючого 

обладнання фірми Grundfos; 

- покращення умов утримання 705 хворих; 

- економія енергетичних ресурсів на 5 %; 

- покращення умов роботи 368 осіб медичного та 115 осіб 

обслуговуючого персоналу. 

8. Основні заходи 

проекту 

1. Утворення робочої групи проекту. 

2. Проведення конкурсних торгів. 

3. Укладання договору з підрядною організацією на 

проведення будівельних робіт. 

4. Реконструкція системи водопостачання Сватівської обласної   

психіатричної лікарні (будівництво 2-х водозабірних свердловин 
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та встановлення насосів – підвищувачів у насосній станції 2-го 

підйому, а також всмоктувально-напірні лінії  водопроводу). 

5. Пусконалагоджувальні роботи. 

6. Оформлення документації, щодо виконаних робіт та їх 

оплати. 

7. Введення системи водопостачання лікарні в експлуатацію. 

9. Період реалізації 

проекту  

Січень2019 р.– грудень 2019 р. 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

3940,69  3940,69 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Державний бюджет, обласний бюджет. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Закупівля обладнання для облаштування лабораторії 

Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру 

2. Номер і назва 

завдання та відповідної 

стратегії розвитку 

регіону  

1.2.1. Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з 

надання медичних послуг. 

3. Мета та завдання 

проекту  

Забезпечення стабільної та якісної роботи бактеріологічної 

лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу 

Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Проект охоплюватиме хворе населення на туберкульоз всієї 

Луганської області. 

5. Кількість населення, 

на яке поширювати-

меться проект  

719,4 тис. осіб 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

В Луганській області відмічається тенденція до зростання 

випадків захворюваності на туберкульоз. За 9 місяців 2015 року 

захворюваність становила 247 випадків. За цей же період в               

2016 р. – 288випаків. Відмічається зростання хворих з 

бактеріовиділенням: 2015 р. – 125 випадків, 2016 р. – 172. Також 

відмічається зростання випадків захворюваності хворих 

мультирезистентним туберкульозом, 40 % від хворих з вперше 

встановленим діагнозом туберкульоз. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Зменшиться кількість невдач лікування пацієнтів на 25 %, заходи 

дадуть змогу якомога швидше  виявляти хворих з розширеною 

резистентністю до протитуберкульозних препаратів І та ІІ-го 

ряду та поліпшить результати їх лікування, дасть можливість 

поновити лікування хворих які знаходяться  на паліативному 
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лікуванні та були зняті зі стандартних схем лікування по різним 

причинам, зменшать ризик рецидивів захворювання на 27 

відсотків. 

Кількість аналізів в діагностичній лабораторії буде дорівнювати 

приблизно 4000 такі як: загальний аналіз крові, біохімічний 

аналіз крові, загальний аналіз сечі та інші. 

Кількість досліджень які буде виконувати бак. Відділ 

мікроскопія мокротиння – 960 аналізів, посів мокроти – 1-2 

категорія хворих 700, 4 – та категорія – 1680, ТМЧ до 1 – го ряду 

600, ТМЧ до 2-го ряду 200. 

8. Основні заходи 

проекту 

1. Створення робочої групи з реалізації проекту. 

2. Проведення тендерної процедури. 

3. Закупівля обладнання для облаштування лабораторії згідно 

нормативних документів. 

9. Період реалізації 

проекту  

Січень 2019 р. – грудень 2020 р. 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

15000,00 15000,00 30000,00 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Державний бюджет, обласний бюджет. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Будівництво Луганського обласного клінічного онкологічного 

диспансеру у м. Рубіжне. 

2. Номер і назва 

завдання та відповідної 

стратегії розвитку 

регіону  

1.2.1. Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з 

надання медичних послуг. 

3. Мета та завдання 

проекту  

Проект спрямований на відновлення функціонування 

високоспеціалізованої онкологічної медичної допомоги на рівні 

медичних стандартів для мешканців Луганської області із 

створенням служби променевої терапії та забезпеченням 

Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру 

сучасним медичним обладнанням. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Проект охоплюватиме територію Луганської області, що 

підконтрольна українській владі. 

5. Кількість населення, 

на яке поширювати-

меться проект  

888,3 тис. осіб 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

Ліжковий фонд та матеріально-технічна база єдиного 

онкозакладу області – Луганського обласного клінічного 
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спрямований проект  онкологічного диспансеру – є вкрай недостатніми та не 

відповідають нормативам. В диспансері відсутнє діагностичне 

(рентгенологічне, ендоскопічне, сонографічне та ін.) і лікувальне 

обладнання, зокрема хірургічне обладнання для виконання 

оперативних втручань на сучасному рівні, у тому числі для 

проведення малоінвазивних втручань, устаткування для 

проведення всіх видів променевої терапії, яка є одним з 

основних методів лікування раку. Відсутня патогістологічна 

служба. При цьому діагностична спроможність закладів охорони 

здоров’я в області є нездатною забезпечити належний рівень 

обстеження онкохворих та осіб з підозрою на рак. На даний час в 

області є всього 2 мамографи, відсутні апарати УЗД експерт-

класу, сучасні рентгенапарати, ендоскопічне обладнання, 

апарати комп’ютерної та магніто-резонансної томографії, які в 

усьому світі є золотим стандартом для визначення 

розповсюдженості злоякісного новоутворення і виявлення 

метастатичних уражень органів та систем організму. Значна 

частка населення області, що потребує медичної допомоги 

такого профілю, вимушена виїздити за межі області. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Реалізація проекту дозволить: 

- довести поліклінічний прийом до 40 000відвідувань на рік; 

- організувати стаціонарну допомогу на 220 ліжках (з 

урахуванням відділень променевої терапії), яку зможуть 

отримати до 8 000 пацієнтів на рік; 

- впроваджувати високоспеціалізовані медичні технології; 

- проводити хірургічне лікування онкопатології на сучасному 

рівні; 

- збільшити охоплення спеціальним лікуванням первинних 

онкологічних хворих на 5,5%; 

- знизити смертність від раку на 5,0%; 

- створення на базі ЛОКОД сучасного високоспеціалізованого 

центру для лікування онкологічних захворювань, єдиного на 

підконтрольній Україні території Сходу країни, оснащеного 

відповідно до сучасних вимог медицини, дозволить проводити 

лікування хворих з інших областей України, що уможливить 

залучення в область додаткових фінансових коштів для 

подальшого розвитку медицини регіону. 

8. Основні заходи 

проекту 

1. Розробка проектно-кошторисної документації. 

2. Проведення будівельних робіт на зазначеному об’єкті  з 

організацією поліклінічного прийому, облаштуванням трьох 

відділень хірургічного профілю, хіміотерапевтичного відділення  

та двох радіологічних відділень. 

3. Забезпечення ЛОКОД сучасним лікувально-діагностичним 

устаткуванням. 

9. Період реалізації 

проекту  

Січень 2019 р. – грудень 2020 р. 

10. Обсяг фінансування 2019 р. 2020 р. Разом 
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проекту, тис. грн 101000,00 90000,00 191000,00 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Державний бюджет, обласний бюджет. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Забезпечення автомобілями швидкої медичної допомоги 

Луганського обласного центру екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф. 

2. Номер і назва 

завдання та відповідної 

стратегії розвитку 

регіону  

1.2.1. Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з 

надання медичних послуг. 

3. Мета та завдання 

проекту  

Мета – створення ефективної системи екстреної медичної 

допомоги (ЕМД) та медицини катастроф в Луганській області, як 

складової частини  системи ЕМД та медицини катастроф 

України, шляхом організації та забезпечення виконання Закону 

України «Про екстрену медичну допомогу», положень 

Національного проекту «Вчасна допомога».  

Завдання – підвищення доступності екстреної медичної 

допомоги для населення Луганської області, мінімізація  часу 

прибуття на виклик і доставки пацієнта до ЛПЗ при максимально 

можливому рівні якості догоспітальної допомоги 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Луганська область. 

5. Кількість населення, 

на яке поширювати-

меться проект  

900 тис. осіб 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

В теперішній час на балансі Луганського обласного центру 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф перебуває 

51 автомобіль швидкої медичної допомоги, з яких лише 23 

автомобілі типу В та 2 автомобілі типу С, інші – типу А. З 

урахуванням діючих нормативно-правових актів («Норми 

оснащення транспортними засобами закладів охорони здоров’я  

системи екстреної медичної допомоги» - наказ МОЗ від 

05.08.2013 № 690) та з урахуваннях кількості внутрішньо 

переміщених осіб, потреба Центру в автомобілях швидкої 

медичної допомоги складає 56 одиниць автомобілів типу В, та 8 

автомобілів типу С. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Реалізація цього рішення забезпечить підвищення ефективності  

та доступності системи екстреної медичної допомоги (ЕМД) та 

медицини катастроф в Луганській області, мінімізує час  

прибуття на виклик і доставки пацієнта до ЛПЗ при максимально 

можливому рівні якості догоспітальної допомоги 

8. Основні заходи Закупівля 56 одиниць автомобілів типу В та 8 автомобілів типу С 
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1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Відновлення фактичної роботи Луганського обласного центру 

соціально-психологічної допомоги, що розташований за 

адресою: Луганська обл., Кремінський район, с. Михайлівка. 

2. Номер і назва 

завдання та відповідної 

стратегії розвитку 

регіону 

1.2.2. Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з 

надання соціальних послуг. 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Відновлення фактичної роботи Луганського обласного центру 

соціально-психологічної допомоги для надання соціальних 

послуг особам, які опинилися у складних життєвих обставинах. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Регіон. 

5. Кількість населення, 

на яке поширювати-

меться проект  

Протягом року установа може надати соціальні послуги мінімум 

120 особам. 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Через відсутність належного приміщення центром не 

виконується основна функція – клієнтам не надаються послуги в 

умовах стаціонару. У Луганській області відсутня інша установа 

подібного спрямування. У зв’язку із цим, відновлення 

повноцінної роботи Луганського обласного центру соціально-

психологічної допомоги має велике соціальне значення. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

 

Протягом року установа може надати соціальні послуги мінімум 

120 особам. Більше 2 тисяч осіб на рік будуть охоплені 

профілактичною роботою щодо попередження домашнього та 

гендерно обумовленого насильства. У рамках роботи «гарячої 

лінії» заплановано надання консультацій до 1 тисячі осіб на рік. 

Створення 7 робочих місць. 

8. Основні заходи 

проекту 

 

1. Розробка детального плану земельної ділянки. 

2. Розробка проектного плану будівництва. 

3. Проведення необхідних підготовчих заходів та будівельних 

робіт. 

4. Проведення заходів з матеріально-технічного обладнання 

центру, навчання персоналу. 

проекту 

9. Період реалізації 

проекту  

Січень 2019 р.– грудень 2019 р. 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

73295,83  73295,83 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Державний бюджет. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 
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9. Період реалізації 

проекту  

Січень 2019 р. –грудень 2019 р. 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

3700,0  3700,0 

11. Джерела 

фінансування проекту  

ДФРР, обласний бюджет 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Розвиток та впровадження інноваційних соціально- 

реабілітаційних послуг на базі комунальної установи 

«Луганський обласний центр соціальної реабілітації для дітей-

інвалідів «Відродження» (Луганська область, м. Кремінна, вул. 

Підвільшанська, 73). 

2. Номер і назва 

завдання стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає проект  

1.2.3. Покращити доступ до якісних медичних, освітніх та 

соціальних послуг. 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Впровадження інноваційних, немедикаментозних методик та 

технологій реабілітації. 

Забезпечення своєчасного, вільного, доступу до високого рівня 

реабілітаційних послуг дітей з інвалідністю в тому числі із числа 

ВПО, групи ризику. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Луганська область. 

5. Кількість населення, 

на яке поширювати-

меться проект  

Діти з інвалідністю та їх сім’ї за різними нозологіями(понад 6,0 

тис. осіб), які мешкають у Луганській області; сім’ї, що 

виховують дітей з інвалідністю; діти з групи ризику; дітям з 

інвалідністю з числа вимушено переміщених осіб.  

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

В Луганській області нараховується понад 2 тисячі дітей з 

інвалідністю, які потребують реабілітації. Фактично 

охоплюються реабілітаційними послугами лише 20% дітей. 

Решта дітей з загальної кількості не мають доступу до  

кваліфікованої допомоги. Оснащення Центру спеціалізованим 

сучасним реабілітаційним обладнанням дозволить 

використовувати у роботі інноваційні немедикаментозні 

методики з фізичної реабілітації та нейрокоррекції– це всесвітній 

досвід, який має високоякісні показники в реабілітаційній 

практиці, які сьогодні надаються лише у приватних Центрах 

розвитку дитини. Але скористатися їх послугами наші діти не 

можуть через фінансову неспроможність батьків та тяжкий стан 

здоров’я дитини. 
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7. Очікувані кількісні 

та якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Реалізація інвестиційного проекту, створення додаткових  

20 робочих місць. 

8. Основні заходи 

проекту 

 

- Придбання спеціалізованого обладнання для реабілітації дітей; 

- навчання фахівців роботі на інноваційному обладнанні; 

- навчання новим немедикаментозним високоефективним 

методикам з фізичної реабілітації; 

- придбання спеціалізованого транспорту для виїзної паліативної 

служби. 

9. Період реалізації 

проекту  

2019 р. 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

21550,00  21550,00 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Кошти ДФРР, місцеві бюджети. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Запровадження електронного документообігу в архівних 

установах області. 

2. Номер і назва 

завдання стратегії 

розвитку області, 

якому відповідає 

проект 

1.2.3. Відновити регіональний архівний фонд та 

функціонування архівної системи. 

3. Мета та завдання 

проекту 

Відновлення архівної справи в Луганській області. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Територія Луганської області, а саме: Біловодський, 

Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, 

Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, 

Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський, Троїцький 

райони та міст Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк. 

5. Кількість населення, 

на яке поширювати-

меться проект 

Проект поширюватиметься на понад 1,7 тис. осіб населення 

Луганської області, 2149 підприємств, установ та організацій – 

джерел формування Національного архівного фонду. 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

Після окупації частини Луганської області, нажаль, держава 

втратила контроль за збереженістю більшої частини архівних 

документів, які відображали соціально-економічне, політичне 

та культурне життя регіону і являлись культурною цінністю, 

що належала державі та перебувала під її охороною. Все це 

призвело до нагальної потреби створення цифрових копій 
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архівних документів та запровадження електронного 

документообігу в архівних установах області. 

7. Очікувані кількісні 

та якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реалізація проекту. 

Осучаснення комп’ютерної техніки 15 архівних установ області 

та запровадження електронного документообігу. 

8. Основні заходи 

проекту 

Придбання комп’ютерного обладнання, книжкових сканерів 

для оцифровки документів та програмного забезпечення 15 

архівним установам районів та міст області (по 3 робочі місця в 

кожній по 1 робочому місцю для сканування документів в 

кожній). 

9.Період реалізації 

проекту  

Червень 2019 р.– грудень 2020 р. 

10. Обсяг 

фінансування проекту, 

тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

1310,40 873,60 2184,00 

11. Джерела 

фінансування проекту 

ДФРР. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Покращення доступу до якісної освіти для дітей з особливими 

потребами. 

2. Номер і назва 

завдання стратегії 

розвитку регіону, 

якому відповідає 

проект  

1.2.4. Покращити доступ до якісних медичних, освітніх та 

соціальних послуг. 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Забезпечити реалізацію права дітей з особливими освітніми 

потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та 

інтеграцію в суспільство  

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Райони та об’єднані територіальні громади Луганської області. 

5. Кількість 

населення, на яке 

поширюватиметься 

проект  

Учні, вихованці, педагогічні працівники закладів загальної 

середньої освіти, батьківська громадськість. 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

В Луганській області сформована й підлягає розширенню 

мережа опорних шкіл, які відповідно до чинного Положення про 

освітній округ мають забезпечувати рівний доступ до якісної 

освіти осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, 
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здійснювати організоване підвезення учнів (вихованців) з 

урахуванням потреб осіб з інвалідністю (у тому числі тих, що 

пересуваються на кріслах колісних).  

7. Очікувані кількісні 

та якісні результати 

від реалізації проекту, 

інновації проекту  

Реалізація інвестиційного проекту. 

Кількістю створених освітніх округів (орієнтовно 20 одиниць). 

8. Основні заходи 

проекту 

 

Заходи щодо придбання спеціальних автобусів для підвезення 

дітей з особливими потребами до місця навчання та додому. 

9. Період реалізації 

проекту  

Січень 2019 р. – грудень 2020 р. 

10. Обсяг 

фінансування проекту, 

тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

10000,00 10000,00 20000,00 

11. Джерела 

фінансування проекту  
Державний та місцеві бюджети, ДФРР, МТД 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку  

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 

2. Номер і назва 

завдання та відповідної 

стратегії розвитку 

регіону 

1.2.4. Покращити доступ до якісних медичних, освітніх та 

соціальних послуг. 

3. Мета та завдання 

проекту 

Підвищення рівня надання медичних послуг в 

Білокуракинському районі та поліпшення і зміцнення ресурсного 

потенціалу медичної інфраструктури району. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Білокуракинський район, та сусідні райони Луганської області. 

5. Кількість населення, 

на яке поширювати-

меться проект 

19,1 тис. мешканців Білокуракинського району, ВПО – 10,3 тис. 

осіб, та близько 400 осіб щорічно з сусідніх районів 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

Водолікарня функціонує з лютого 1994 року. Водолікарня є 

єдиною лікарнею в області, яка має унікальний хімічний склад 

води з свердловини, пробуреної на глибину 490 м. Ця вода 

широко застосовується для лікування захворювань опорно-

рухового апарату, серцево-судинної системи і неврозів. Але може 
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використовуватися і за іншими напрямами – гінекологія, 

стоматологія, лікування шлунково-кишкового тракту.  

Водолікарня потребує розширення, щоб мати змогу приймати 

більше пацієнтів з інших районів, так як вона користується 

попитом у жителів цих районів. На сьогоднішній день 

збереження та розширення водолікарні, забезпечення її 

повноцінного функціонування, інвестування в її розширення та 

розвиток, впровадження новітніх технологій курортології і 

реабілітаційного лікування є важливим не тільки для 

Білокуракинського району, але і для всієї Луганської області 

7. Очікувані кількісні 

та якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реалізація інвестиційного проекту. 

 

8. Основні заходи 

проекту 

1. Реконструкція відділення відновлювального лікування 

Білокуракинської центральної районної лікарні. 

2. Створення нових видів та розширення існуючого асортименту 

послуг, які надаються в водолікарні Білокуракинської ЦРЛ.  

9. Період реалізації 

проекту 

2019 р. – 2020 р. 

10. Обсяг 

фінансування проекту, 

тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

2713,07 3432,82  6145,89 

11. Джерела 

фінансування проекту 

Державні кошти. 

 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Модернізація стадіону «Хімік», м. Рубіжне. 

2. Номер і назва 

завдання з стратегії 

розвитку області, 

якому відповідає 

проект 

1.2.5. Покращити доступ до спортивної інфраструктури та 

підтримати розвиток спорту. 

3. Мета та завдання 

проекту 

Перетворення стадіону в сучасний спортивний комплекс з легкої 

атлетики та ігрових видів спорту (футбол, баскетбол, волейбол 

та інше). 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Луганська область. 

5. Кількість 

населення, на яке 

150 тис. осіб 
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поширюватиметься 

проект 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

Створення умов для безпечного заняття фізичною культурою та 

спортом в м. Рубіжне.  

7. Очікувані кількісні 

та якісні результати 

від реалізації проекту 

Відновлення спортивних об’єктів, покращення умов 

тренувального процесу, залучення широких верств населення до 

занять спортом, можливість проведення видовищно-

розважальних заходів та послуг, можливість запрошення команд 

з інших регіонів країни до області, покращення іміджу області. 

8. Основні заходи 

проекту 

Розроблення проекту. 

Відновлення трибун стадіону, допоміжних приміщень, 

роздягальнь, душових та туалетів, ремонт системи енерго- та 

водопостачання, облаштування майданчиків зі штучним 

покриттям. 

9. Період реалізації 

проекту  

 

Січень 2019 р. – грудень 2020 р. 

10. Обсяг 

фінансування проекту, 

тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

7500,00 7500,00 15000,00 

11. Джерела 

фінансування проекту 

ДФРР, місцевий бюджет, МТД. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Модернізація стадіону «Хімік», м. Сєвєродонецьк. 

2. Номер і назва 

завдання з стратегії 

розвитку області, 

якому відповідає 

проект 

1.2.5. Покращити доступ до спортивної інфраструктури та 

підтримати розвиток спорт. 

3. Мета та завдання 

проекту 

Перетворення стадіону в сучасний спортивний комплекс з 

ігрових видів спорту (футбол, баскетбол, волейбол, городки та 

інше). 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Луганська область. 

5. Кількість 

населення, на яке 

поширюватиметься 

проект 

700 тис. осіб 
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6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

Відновлення головного стадіону області. 

7. Очікувані кількісні 

та якісні результати 

від реалізації проекту 

Відновлення спортивних об’єктів, покращення умов 

тренувального процесу, залучення широких верств населення до 

занять спортом, можливість проведення свят та видовищно-

розважальних заходів та послуг, можливість запрошення команд 

з інших регіонів країни до області, покращення іміджу області. 

8. Основні заходи 

проекту 

Розроблення проекту. 

Відновлення трибун стадіону, допоміжних приміщень, 

роздягальнь, душових та туалетів, заміна бігових доріжок, 

облаштування майданчиків зі штучним покриттям. 

9. Період реалізації 

проекту  

Січень 2019 р. – грудень 2020 р. 

10. Обсяг 

фінансування проекту, 

тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

25000,00 25000,00 50000,00 

11. Джерела 

фінансування проекту 

ДФРР, місцевий бюджет, МТД. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Будівництво залу єдиноборств на території комунальної установи 

«Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп» у м. 

Кремінна. 

2. Номер і назва 

завдання з стратегії 

розвитку області, 

якому відповідає 

проект 

1.2.5. Покращити доступ до спортивної інфраструктури та 

підтримати розвиток спорту. 

3. Мета та завдання 

проекту 

Створення умов для ведення повноцінного тренувального 

процесу з різних видів боротьби шляхом будівництва залу 

єдиноборств. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Луганська область. 

5. Кількість 

населення, на яке 

поширюватиметься 

проект 

20 тис. осіб 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

Потужності спортивного комплексу «Олімп» не задовольняють 

потреби для ведення повноцінного тренувального процесу 

вихованців Луганського обласного ліцею-інтернату фізичної 

культури та спорту (м. Кремінна) з боротьби. З метою 
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перетворення комплексу «Олімп» в центр олімпійської 

підготовки потрібно збудувати залу єдиноборств та придбати 

необхідне спортивне обладнання.  

7. Очікувані кількісні 

та якісні результати 

від реалізації проекту 

Створення спортивних об’єктів; покращення умов тренувального 

процесу, розвиток резервного спорту та спорту вищих досягнень, 

популяризація ведення здорового способу життя 

8. Основні заходи 

проекту 

1. Будівництво залу єдиноборств на території комунальної 

установи «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп» у 

м. Кремінна. 

2. Придбання спортивного обладнання. 

9. Період реалізації 

проекту  

 

Січень 2019 р.– грудень 2020 р. 

10. Обсяг 

фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

20000,00 18500,00 38500,00 

11. Джерела 

фінансування проекту 

ДФРР, місцевий бюджет, МТД. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Створення умов для розвитку водних видів спорту. 

2. Номер і назва 

завдання з стратегії 

розвитку області, 

якому відповідає 

проект 

1.2.5. Покращити доступ до спортивної інфраструктури та 

підтримати розвиток спорту. 

3. Мета та завдання 

проекту 

Створення безпечних умов для занять водними видами спорту в 

плавальному басейні «Садко», м. Сєвєродонецьк. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Луганська область. 

5. Кількість 

населення, на яке 

поширюватиметься 

проект 

100 тис. осіб 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

Стан спортивної споруди не відповідає сучасним вимогам, 

морально та технічно застаріле, потребує реконструкції та 

модернізації. 

7. Очікувані кількісні 

та якісні результати 

від реалізації проекту 

Відновлення спортивних об’єктів, зменшення енергоспоживання, 

покращення умов тренувального процесу, залучення широких 

верств населення до занять спортом, можливість запрошення 
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команд з інших регіонів країни до області, покращення іміджу 

області. 

8. Основні заходи 

проекту 

1. Відновлення чаші басейну, допоміжних приміщень. 

2. Ремонт даху. 

3. Покращення енергоефективності будівлі.  

9. Період реалізації 

проекту 

Січень 2019 р.– грудень 2020 р. 

10. Обсяг 

фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

5000,00 5000,00 10000,00 

11. Джерела 

фінансування проекту 

ДФРР, місцевий бюджет, МТД. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 
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Технічні завдання 

на проекти регіонального розвитку Програми 2 

«Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та 

інформатизації» 

 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Будівництво очисних споруд господарсько-побутових стічних 

вод м. Сєвєродонецька. 

2. Номер і назва 

завдання з стратегії 

розвитку області, 

якому відповідає 

проект 

2.2.1. Посилити спроможність громад у сфері управління 

водопровідно-каналізаційним господарством. 

3. Мета та завдання 

проекту 

Впровадження ефективних і економічних методів очищення 

стічних вод. 

Будівництво сучасних, ефективних, екологічних та економічних 

каналізаційних очисних споруд потужністю 30 тис. м3 на добу. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

м. Сєвєродонецьк Луганської області.  

5. Кількість населення, 

на яке поширювати-

меться проект проект 

Мешканці міста (70 тис. осіб), ВПО (20 тис. осіб) та гості з 

прилеглих міст і сіл.  

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

Місто Сєвєродонецьк не має власних каналізаційних очисних 

споруд: історично склалося так, що вся міська інфраструктура 

створювалась для забезпечення роботи місто утворюючого 

підприємства – Сєвєродонецького об’єднання Азот. Враховуючі, 

що сумісна очистка господарсько-побутових стічних вод міста і 

забруднених азотовмісних промислових стоків є найбільш 

придатним і економічним методом очищення, очисні споруди 

були побудовані для підприємства і до сьогоднішнього часу 

знаходяться у власності підприємства. 

7. Очікувані кількісні 

та якісні результати 

від реалізації проекту 

Реалізація інвестиційного проекту. 

8. Основні заходи 

проекту 

Утворення робочої групи проекту. 

Проведення тендерних торгів. 

3. Укладення договорів з підрядною організацією на проведення 

проектних робіт. 

4. Виконання та погодження  робочого проекту. 

5. Укладення договорів з підрядною організацією на проведення  

будівельно-монтажних робіт. 

6. Будівництво, налагоджувальні та випробувальні роботи. 

7. Інші витрати (роботи). 

8. Введенняв експлуатацію. 

9. Період реалізації 

проекту 

Січень 2019 р. – грудень 2020 р. 

10. Обсяг 

фінансування проекту, 

тис. грн. 

2019 р. 2020 р. Разом 

120000,00 180000,00 300000,00 

11. Джерела ДФРР, місцевий бюджет, МТД. 
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фінансування проекту 

12. Інша інформація 

(за потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Створення прозорого соціального офісу. 

2. Номер і назва 

завдання стратегії 

розвитку області, 

якому відповідає 

проект 

2.3.1. Посилити спроможність громад у сфері надання якісних 

соціальних послуг 

3. Мета та завдання 

проекту 
Створення майбутньої моделі соціальної установи - сучасний 

будинок соціальної спрямованості технічно оснащений всім 

необхідним, в якій людина в одному місці та за один візит  

вирішує максимальну кількість питань та вчасно отримує будь-

яку допомогу або соціальні послуги. Наявність виїзних груп – 

«Мобільні офіси». 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Старобільський район. 

5. Кількісне 

населення, на яке 

поширюватиметься 

проект 

44,9 тис. осіб населення району та 27 тис. осіб ВПО. 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

Управління соціального захисту населення Старобільської РДА 

на сьогоднішній день знаходяться в застарілих будівлях, не 

відповідають санітарним нормам наявності площі на кожного 

робітника, відсутні комфортні умови для обслуговування 

громадян (вузькі коридори, відсутність холів, місць для 

відпочинку, дитячих кімнат), недостатня кількість та технічна 

застарілість матеріально-технічної бази, відсутність електронних 

інформаційних стендів, зручних терміналів для попереднього 

запису. 

7. Очікувані кількісні 

та якісні результати 

від реалізації проекту 

Реалізація інвестиційного проекту. 

8. Основні заходи 

проекту 

- Розробка проектно-кошторисної документації; 

- проведення капітального ремонту, реконструкції або 

будівництва існуючих будівель; 

- придбання офісного, комп’ютерного та спецобладнання, 

програмного забезпечення; 

- проведення навчання; 

- реалізація проектів. 

9. Період реалізації 

проекту  

Січень 2019 р. – грудень 2020 р. 

10. Обсяг 

фінансування проекту, 

тис. грн. 

2019 р. 2020 р. Разом 

25500,00 9500,00 35000,00 

11. Джерела 

фінансування проекту 

ДФРР, кошти місцевого бюджету, залучення коштів МТД. 
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12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту 

регіонального 

розвитку 

Створення сприятливих умов для перебування та отримання 

якісної освіти в навчальних закладах району 

2. Номер і назва 

завдання стратегії 

розвитку області, 

якому відповідає 

проект 

2.3.2. Посилити спроможність громад у сфері надання якісних 

послуг освіти. 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

- Забезпечення комфортних умов для організації навчально-

виховного процесу та укомплектування сучасним навчальним 

обладнанням; 

- підвищення рівня комфорту перебування дітей, учителів, 

робітників, вихователів; 

- зменшення захворюваності серед дітей; 

- економія бюджетних коштів; 

- придбання та встановлення сучасного навчального обладнання. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Луганська область, Новоайдарський район 

5. Кількість 

населення, на яке 

поширюватиметься 

проект  

4,0 тис осіб 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

 

Будівлі шкільних та дошкільних навчальних закладів вводились в 

експлуатацію 50-30 років назад. При їх будівництві не 

застосовувались енергоефективні заходи та технології. За час 

експлуатації та під дією погодних умов міцність будівель та 

теплові якості суттєво знижаються, що в свою чергу, призводить 

до значних втрат тепла в холодний період часу, і як наслідок, до 

більших витрат енергоносіїв та фінансових ресурсів. Покрівлі 

будівель протікають.  

Температурний режим в закладах часто не відповідає санітарним 

нормам. Все це призводить до порушення навчально-виховного 

процесу, високим рівнем захворюваності учнів та малечі в 

осінньо-зимовий період. 

Матеріально-технічна база закладів застаріла та потребує 

укомплектування сучасним навчальним обладнанням згідно 

вимог. 

7. Очікувані кількісні 

та якісні результати 

від реалізації проекту 

Вплив 

Забезпечення рівного доступу дітей відповідного віку до якісної 

освіти незалежно від місця проживання; 
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Підвищення якості освіти; 

Забезпечення комфортних умов для організації навчально-

виховного процесу.  

Підсумковий результат 

- - покращення теплового режиму закладів в середньому на 7 

градусів (до 21 градусів згідно санітарним нормам);  

- - зменшення енерговитрат на опалення приміщень приблизно на 

20 %; 

- - дотримання санітарно - гігієнічних норм; 

- - поліпшення зовнішнього вигляду фасадів будівель; 

- - збереження здоров’я  дітей та персоналу; 

- - відсутність скарг до органі влади щодо неналежних санітарних 

норм у будівлях закладів освіти. 

- Створення сприятливих умов для врахування індивідуальних 

особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у 

школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної 

діяльності. 

Результат-продукт  

Створено 1 опорну школу. 

Здійснено капітальний ремонт з термомодернізацією2шкільних та 

3 дошкільних навчальних закладів 

8. Основні заходи 

проекту 

 

1. Проведення конкурсних торгів. 

2. Укладення договорів з підрядною організацією – переможцем 

конкурсних торгів на виконання робіт. 

3. Проведення ремонтно – будівельних робіт. 

4. Оформлення документації щодо виконаних робіт. 

5. Закупівля та встановлення навчального обладнання. 

6. Створення Новоайдарської опорної школи та її комплектація 

устаткуванням та меблями 

7. Капітальний ремонт з термомодернізаційним ефектом НВК 

Новоохтирська ЗОШ І – ІІІ ступенів Новоайдарського району 

Луганської області. 

8. Капітальний ремонт з термомодернізаційним ефектом 

дошкільного навчального закладу «Сонечко» смт Новоайдар 

Луганської області. 

9. Капітальний ремонт з термомодернізаційним ефектом 

дошкільного навчального закладу «Суржанський» смт Новоайдар 

Луганської області. 

10. Капітальний ремонт будівель та споруд по вул. Гагаріна, 

8А дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого 

типу «Зірочка». 

9. Період реалізації 

проекту 

Січень 2019 р.– грудень 2020 р. 

10. Обсяг 

фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

11263,033 6000,0 17263,033 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Державний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти, не заборонені 

законодавством 

12. Інша інформація Відсутня. 
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щодо проекту (за 

потреби) 

 

 

1. Назва програми і 

проекту 

регіонального 

розвитку 

Створення нового освітнього простору та покращення умов 

навчально-виховного процесу в Міловській гімназії розташованої 

за адресою: смт Мілове, вул. Шкільна, 1 Міловського району 

Луганської області. 

2. Номер і назва 

завдання стратегії 

розвитку області, 

якому відповідає 

проект 

2.3.2. Посилити спроможність громадян у сфері надання якісних 

послуг освіти. 

3. Мета та завдання 

проекту 

Реалізація державної політики  щодо розвитку української освіти, 

створення сприятливих умов для дітей та юнацтва забезпечення 

загальноосвітніх та інформаційних потреб населення, створення 

комфортних умов для праці вчителів Міловської гімназії. 

Збереження і розвиток існуючої мережі закладів освіти.  

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Міловський район. 

5. Кількість 

населення, на яке 

поширюватиметься 

проект 

1500 осіб. 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

Приміщення Міловської гімназії було побудовано у 1954 році, 

прибудова у 1991 році. Протягом існування благоустрій 

проводився силами працівників, але на недостатьом рівні. 

Впровадження данного проекту дасть змогу зменшити масштаби 

екологічної проблеми. Роль зелених насаджень неможливо 

переоцінити, вони створюють сприятливі мікрокліматичні  і 

санітарно-гігєничні умови, формують природне середовище, 

сприяють функціональній організації шкільної території,мають 

естетичні значання, а також можуть бути використані я приподні 

об`єкти в масовій екологічній освіті. Гостра необхідність 

можливості виконання закладом своєї прямої функції у 

відповідності до освітніх стандартів та був комфортним, 

затишним. 

7. Очікувані кількісні 

та якісні результати 

від реалізації 

проекту, інновації 

проекту 

Реалізація інвестиційного проекту. 

8. Основні заходи 

проекту    

Відбір підрядної організації та укладання договору на проведення 

ремонтних робіт. 
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Проведення благоустрою території шляхом заміни асфальту на 

тротуарну плитку. 

Огородження квітників та газонів. 

Встановлення міні котельні на подвір’ї гімназії. 

Реконструкція будівлі інтернату Міловської гімназії під 

розміщення навчального корпусу. 

Приймання робіт та оформлення відповідних документів про 

здачу об'єкта. 

Інформаційний супровід проекту. 

9. Період реалізації 

проекту  

Березень 2019 р. – грудень 2020 р. 

10. Обсяг 

фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

10399,99 6200,00 16599,99 

11. Джерела 

фінансування 

проекту 

Кошти державного фонду регіонального розвитку, кошти МТД. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту 

регіонального 

розвитку 

Покращення якості надання освітніх послуг в сільській місцевості 

Білокуракинського району. 

2. Номер і назва 

завдання стратегії 

розвитку області, 

якому відповідає 

проект 

2.3.2. Посилити спроможність громад у сфері надання якісних 

послуг освіти. 

 

3. Мета та завдання 

проекту 

Проведення капітальних ремонтів у сільських школах 

Білокуракинського району для створення належних комфортних 

умов для навчально-виховного процесу у навчальних закладах та 

розширення бази для надання якісних освітніх послуг.  

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

с. Курячівка, с. Дем’янівка, с. Мирне Білокуракинського району 

Луганської області. 

5. Кількість 

населення, на яке 

поширюватиметься 

проект 

2567 осіб. 

6.  Опис проблеми, 

на вирішення якої 

спрямований проект 

Школи побудовані у період з 1972 по 1974 роки. В приміщені 

шкіл з їх відкриття капітальний ремонт не проводився. Щорічно 

проводилися поточні та косметичні ремонти. Дерев'яні елементи 
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підлоги, вікон, дверей відпрацювали належне та стали 

непридатними до подальшої експлуатації .Для безпеки дітей та 

покращення естетичного стану необхідно замінити дерев’яні вікна 

та двері на металопластикові, замінити шиферну покрівлю шкіл на 

сучасні матеріали, замінити електропроводку, водопровід та 

каналізацію. Необхідно осучаснити фасади будівель-облицювати  

та утеплити стіни з використанням енергозберігаючих технологій. 

7. Очікувані 

кількісні та якісні 

результати від 

реалізації проекту 

Реалізація інвестиційного проекту. 

 

8. Основні заходи 

проекту 

1.Капітальний ремонт Мирненської ЗОШ I - III ступенів. 

2.Капітальний ремонт Дем’янівської ЗОШ I - II ступенів. 

3.Капітальний ремонт Курячівської ЗОШ I - III ступенів. 

9. Період реалізації 

проекту  

Січень 2019 р. – грудень 2020 р. 

10. Обсяг 

фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

1450,0 6050,0 7500,0 

11. Джерела 

фінансування 

проекту 

Державні кошти, місцевий бюджет. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту 

регіонального 

розвитку 

Реконструкція приміщень шкіл під дитячі садки. 

2. Номер і назва 

завдання стратегії 

розвитку області, 

якому відповідає 

проект 

2.3.2. Посилити спроможність громад у сфері надання якісних 

послуг освіти. 

 

3. Мета та завдання 

проекту 

Проведення перепланування частини приміщення шкіл для 

розширення дитсадків у сільській місцевості та переведення їх з 

короткотривалого на повний режим роботи, що дасть змогу 

покращити внутрішній і зовнішній стан будівель та відповідатиме 

існуючим вимогам санітарно-технічних та протипожежних норм. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

с. Павлівка, с. Дем’янівка. 
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5. Кількість 

населення, на яке 

поширюватиметься 

проект 

1707 осіб. 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

Будівлі прийняті в експлуатацію в 70-х роках 20 століття. З часу 

введення в експлуатацію капітальний ремонт будівель не 

проводився. В приміщеннях шкіл відкрито дитячи садки з 

короткотривалим перебуванням. Кількість дітей бажаючих 

ходити до дитячих садків зростає з кожним роком. Необхідно 

наразі зробити реконструкцію пустуючих приміщень для 

розширення дитсадків та  переведення їх на повний режим 

роботи. 

Проект належить до першочергових для реалізації оскільки 

Дем’янівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та Павлівська 

ЗОШ І-ІІ ступенів є перспективними навчальними закладами 

Білокуракинського району та на її базі планується відкриття НВК, 

що має на меті створити належні комфортні умови для 

навчально-виховного процесу.  

7. Очікувані кількісні 

та якісні результати 

від реалізації проекту 

Реалізація інвестиційного проекту. 

 

8. Основні заходи 

проекту 

1.Реконструкція окремих приміщень Павлівської ЗОШ I - III 

ступенів під дитячий садок. 

2.Реконструкція окремих приміщень Дем’янівської ЗОШ I - II 

ступенів під дитячий садок. 

9. Період реалізації 

проекту  

Січень 2019 р. – грудень 2019 р. 

10. Обсяг 

фінансування 

проекту, тис. грн. 

2019 р. 2020 р. Разом 

2500,00  2500,00 

11. Джерела 

фінансування 

проекту 

Державний бюджет, місцевий бюджет. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Створення опорного навчального закладу на базі Біловодської 

гімназії та організація експериментальної та науково-

дослідницької діяльності в умовах нового освітнього округу. 
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2. Номер і назва 

завдання стратегії 

розвитку області, 

якому відповідає 

проект  

2.3.2. Посилити спроможність громад у сфері надання якісних 

послуг у сфері освіти. 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Посилення спроможності громад у сфері надання якісних 

освітянських послуг шляхом утворення опорного закладу. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Біловодський район. 

5. Кількість населення, 

на яке поширювати-

меться проект  

23,7 тис. осіб. 

 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

 

Якісна шкільна освіта є першою ланкою до отримання тієї 

професії та кваліфікації, яка дозволить у майбутньому молодим 

спеціалістам бути конкурентними на ринку праці та надасть 

можливість до самореалізації та фінансової забезпеченості. 

Нажаль створити повноцінні умови для навчання дітей в 

малокомплектних школах, де навчається всього 30-50 дітей, не 

має можливості – не вистачає фінансових ресурсів не тільки для 

утримання шкільних будівель та дотримання належних 

санітарно-гігієнічних умов, але й для забезпечення необхідними 

наочними матеріалами та професійними педагогічними кадрами, 

які би могли якісно та доступно викладати шкільну програму. 

Тому поступова реорганізація шкільних закладів та створення 

освітніх шкільних округів є дієвим засобом для забезпечення 

рівного доступу дітей, які проживають в сільській місцевості, до 

якісної освіти. 

7. Очікувані кількісні 

та якісні результати від 

реалізації проекту 

Реалізація інвестиційного проекту. 

8. Основні заходи 

проекту 

 

- Формування робочої групи проекту; 

- проведення ремонтних робіт; 

- покращення матеріально-технічної бази; 

- здійснення моніторингу реалізації проекту та узагальнення 

його результатів. 

9. Період реалізації 

проекту  

Квітень 2019 р. – липень 2020 р. 

10. Обсяг 

фінансування проекту, 

тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

9741,00 7609,00 17350,00 

11. Джерела 

фінансування проекту  

ДФРР, місцевий бюджет. 

12. Інша інформація 

щодо проекту 

Реалізація проекту створить умови для експериментальної та 

науково-дослідницької діяльності в умовах нового освітнього 

округу. 
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Технічні завдання 

на проекти регіонального розвитку Програми 3 

«Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку» 

 

1. Назва програми і 

проекту 

регіонального 

розвитку 

Створення індустріального парку (технопарку) на території 

Лисичансько-Сєвєродонецько-Рубіжанського промислового 

вузла Луганської області, який зможе забезпечити розширення 

потенційних економічно вигідних зв’язків співробітництва 

науки і виробництва.  

2. Номер і назва 

завдання з стратегії 

розвитку області, 

якому відповідає 

проект 

3.1.2. Створити необхідні передумови для інноваційного 

розвитку регіону, включаючи збереження, використання та 

розвиток наукового потенціалу. 

3. Мета та завдання 

проекту 

Покращення інвестиційної привабливості регіону, створення 

умов для розвитку нових промислових виробництв, розширення 

промислової кооперації, створення нових робочих місць, 

заохочення інвесторів створювати нові виробничі потужності на 

території індустріального парку.  

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Луганська область. 

5. Кількість 

населення, на яке 

поширюватиметься 

проект 

Дія проекту поширюватиметься на суб’єкти малого і середнього 

підприємництва, міжнародні корпорації які зацікавлені у 

створенні нових виробництв. 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

В області застаріла виробнича база промислових підприємств, 

зношення основних засобів понад 80% що не дозволяє виходити 

на нові Рівень зайнятості населення по Луганській області 

складає менш 55 %, рівень безробіття – понад 16%. Великі 

підприємства практично не працюють, спостерігається відтік 

іноземних інвестицій.  

7. Очікувані 

кількісні та якісні 

результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реалізація інвестиційного проекту. 

 

8. Основні заходи 

проекту 

1. Визначення території площею від 15 до 120 га. 

2. Вирішення питань відводу земельних ділянок з 

переведенням їх до промислового призначення. 

3. Розробка та затвердження концепції індустріального парку. 

4. Визначення керуючої компанії та учасників. 

5. Внесення до Реєстру індустріальних парків. 

6. Розробка проектної документації. 

7. Визначення джерел фінансування та оформлення 

необхідних документів для участі у конкурсі проектів. 
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8. Будівництво, монтаж та пуско-наладочні роботи. 

9. Період реалізації 

проекту  

Січень 2019 р.–грудень 2020 р. 

10. Обсяг 

фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020р. Разом 

2000,00 24000,00 26000,00 

11. Джерела 

фінансування 

проекту 

Кошти державного бюджету, обласного бюджету та 

міжнародної технічної допомоги. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Створення бізнес-інкубатора. 

2. Номер і назва 

завдання та 

відповідної стратегії 

розвитку регіону  

3.1.1. Сприяти підвищенню конкурентоспроможності підприємств 

регіону. 

3. Мета та завдання 

проекту  

Покращання інфраструктури підтримки підприємництва 

відповідно до виявлених потреб для розвитку малого і середнього 

бізнесу регіону. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Територія Луганської області, підконтрольна українській владі. 

5. Кількість 

населення, на яке 

поширюватиметься 

проект  

Дія проекту поширюватиметься на понад 2,0 тисячі суб’єктів 

малого і середнього підприємництва, які здійснюють діяльність на 

території Луганської області (крім населених пунктів, на території 

яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження). 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

В області недостатньо розвинена інфраструктура підтримки 

бізнесу. 

На сьогодні з непідконтрольної частини Луганської області 

переміщено 4 ВУЗи, випускники яких не завжди можуть 

влаштуватись на роботу за фахом.   

Створення в області бізнес-інкубатора дозволить надавати 

суб'єктам малого та середнього підприємництва, що розпочинають 

свою діяльність, на певних умовах і на певний час спеціально 

обладнані приміщення та інше майно, консалтингові послуги, 

практичну адміністративну допомогу, розширений доступ до 

фінансових ресурсів. 
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1. Назва програми і 

проекту 

регіонального 

розвитку 

Відновлення зрошувальних систем в Білокуракинському та 

Новопсковському районах Луганської області. 

2. Номер і назва 

завдання стратегії 

розвитку області, 

якому відповідає 

проект 

3.1.3. Сприяння підвищенню продуктивності та ефективності 

сільського господарства. 

3. Мета та завдання 

проекту 

Забезпечення продовольчої безпеки області шляхом підвищення 

врожайності та розширення асортименту вирощуваних культур 

(овочі). 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Луганська область. 

5. Кількість 

населення, на яке 

100 тис. осіб. 

7. Очікувані кількісні 

та якісні результати 

від реалізації проекту, 

інновації проекту  

Реалізація інвестиційного проекту; створено до 50 нових робочих 

місць.  

8. Основні заходи 

проекту 

- Підготовка попередньої оцінки потреб і потенційних 

орендарів бізнес-інкубатора; 

- пошук приміщення для розташування в ньому бізнес-

інкубатора або будівництво нового; 

- розробка техніко-економічного обґрунтування з 

маркетинговим аналізом; 

- розроблення плану-схеми роботи бізнес-інкубатора; 

- реалізація процедури закупівель і виконання необхідних 

будівельних (ремонтних) робіт з належним наглядом;  

- підготовка рішення щодо схеми управління і створення 

структури управління у співпраці з відповідними зацікавленими 

сторонами;  

- визначення платформи для відносин з орендарями; 

- підготовка і виконання плану промоції. 

9. Період реалізації 

проекту  

Січень 2019 р. – грудень 2020 р. 

10. Обсяг 

фінансування проекту, 

тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

1500,00 3500,00 5000,00 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Місцеві бюджети, кошти МТД.  

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 
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поширюватиметься 

проект 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

У зв’язку з глобальними кліматичними змінами та з метою 

збільшення виробництва сільськогосподарської продукції для 

забезпечення потреб населення області існує нагальна потреба 

збільшення площі поливу сільгоспугідь. 

7. Очікувані кількісні 

та якісні результати 

від реалізації проекту 

Додаткове створення 20 робочих місць до кінця 2020 року; 

реалізація інвестиційного проекту. 

8. Основні заходи 

проекту 

1. Підготовка попередньої оцінки потреб регіону; 

2. розробка техніко-економічного обґрунтування з 

маркетинговим аналізом; 

3. розробка плану-схеми інфраструктури зрошувальних 

систем; 

4. реалізація процедури закупівель необхідних матеріалів і 

виконання необхідних ремонтних робіт з належним наглядом. 

9. Період реалізації 

проекту  

Січень 2019 р. – грудень 2020 р. 

10. Обсяг 

фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

23000,00 23000,00 46000,00 

11. Джерела 

фінансування 

проекту 

ДФРР. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Створення сільськогосподарського кооперативу по збору молока 

у населення району та переробці м’ясо-молочної продукції. 

2. Номер і назва 

завдання стратегії 

розвитку області, 

якому відповідає 

проект 

3.1.5. Надати підтримку для розвитку малого бізнесу та сприяти 

самозайнятості населення, особливо вразливих груп, в тому 

числі жінок і молоді.  

3. Мета та завдання 

проекту  

Сприяння розвитку та функціонуванню сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів.  

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив  

Проект охоплює Станично-Луганський район (крім населених 

пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження). 

5. Кількість 

населення, на яке 

поширюватиметься 

проект  

48,1 тис. осіб. 

 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

Формування мережі сільськогосподарських кооперативів 

стримується через слабку матеріальну базу, відсутність 
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спрямований проект  кваліфікованих кадрів – організаторів кооперативного руху, 

недостатню обізнаність селян у перевагах об'єднання зусиль на 

умовах кооперації для подальшого розвитку і відсутність будь-

якої державної підтримки.  

 

7. Очікувані кількісні 

та якісні результати 

від реалізації проекту, 

інновації проекту  

Реалізація інвестиційного проекту. Створення нових робочих 

міст – 15 од. 

8. Основні заходи 

проекту  

Придбання обладнання для переробки зібраного у населення 

району молока, охолодження молока та виготовлення  м’ясо-

молочних продуктів харчування.  

9. Період реалізації 

проекту  

Січень 2019 р. – грудень 2019 р. 

10. Обсяг 

фінансування проекту, 

тис. грн  

2019 р. 2020 р. Разом 

1300,00  1300,00 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Державний бюджет, кошти МТД.  

 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби)  

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту 

регіонального 

розвитку 

Надання на безповоротній основі прямої фінансової підтримки 

суб’єктам малого і середнього підприємництва. 

2. Номер і назва 

завдання стратегії 

розвитку області, 

якому відповідає 

проект 

3.1.5. Надати підтримку для розвитку малого бізнесу та сприяти 

самозайнятості населення, особливо вразливих груп, в тому числі 

жінок та молоді. 

3. Мета та завдання 

проекту 

Фінансова підтримка, на умовах співфінансування, інвестиційних 

проектів, спрямованих на створення нових робочих місць, які 

реалізуються суб’єктами малого і середнього підприємництва.  

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Територія Луганської області, підконтрольна українській владі. 

5. Кількість 

населення, на яке 

поширюватиметься 

проект 

705 тис. осіб. 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

Довготривалий конфлікт на сході країни призвів до скорочення 

банківського кредитування суб’єктів малого і середнього 

підприємництва області. Банківські позики на довготривалий 

термін, як джерело фінансування інвестиційних проектів, 

залишаються важкодоступними. Для частини підприємницьких 

структур обмежений доступ до фінансування є перешкодою 

їхнього розвитку. Запровадження механізму надання прямої 

фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього 

підприємництва з обласного бюджету шляхом співфінансування 
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1. Назва програми і 

проекту 

регіонального 

розвитку 

Надання фінансової підтримки суб’єктам підприємництва шляхом 

часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за 

кредитами, що надаються банками. 

2. Номер і назва 

завдання стратегії 

розвитку області, 

якому відповідає 

проект 

3.1.5.Надати підтримку для розвитку малого бізнесу та сприяти 

самозайнятості населення, особливо вразливих груп, в тому числі 

жінок та молоді. 

3. Мета та завдання 

проекту 

Здешевлення кредитних ресурсів, отриманих у банках суб’єктами 

малого і середнього підприємництва на реалізацію проектів. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Територія Луганської області, підконтрольна українській владі. 

5. Кількість 

населення, на яке 

поширюватиметься 

проект 

705 тис. осіб. 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

Відсутність доступу суб’єктів малого та середнього 

підприємництва до банківських позик на довготривалий термін з 

розміром кредитної ставки, наближеної до прийнятих в усьому 

інвестиційних проектів (бізнес-планів), спрямованих на створення 

нових робочих місць, надасть змогу  підтримати економічно 

ефективні та соціально значимі проекти. 

7. Очікувані кількісні 

та якісні результати 

від реалізації проекту 

Очікується, що пряму фінансову підтримку з обласного бюджету 

для реалізації інвестиційних проектів суб’єктів малого і 

середнього підприємництва області, спрямованих на створення 

нових робочих місць, отримають 40 суб’єктів малого і середнього 

підприємництва. 

8. Основні заходи 

проекту 
- організація і проведення засідань конкурсної комісії та 

визначення серед суб’єктів малого і середнього підприємництва 

області переможців конкурсного відбору;  

- надання з обласного бюджету суб’єктам малого і середнього 

підприємництва області на безповоротній основі прямої 

фінансової допомоги для реалізації інвестиційних проектів, 

спрямованих на створення нових робочих місць. 

9. Період реалізації 

проекту  

Січень 2019 р. – грудень 2020 р. 

10. Обсяги 

фінансування 

проекту, тис. грн. 

2019 р. 2020 р. Разом 

20000,00 20000,00 40000,00 

11. Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет. 

12. Інша інформація 

щодо проекту  

(за потреби) 

Відсутня. 
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світі, − є головною перешкодою розвитку підприємницької 

ініціативи. 

На теперішній час залишається занадто високим рівень 

відсоткової ставки (вартості кредитних ресурсів) за банківські 

кредити, як джерело фінансування проектів. 

Запровадження механізму надання фінансової підтримки 

суб’єктам малого і середнього підприємництва шляхом часткової 

компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за 

кредитами, що надаються банками на реалізацію проектів, 

сприятиме  підтримці економічно ефективних та соціально 

значимих інвестиційних проектів, що реалізуються в області. 

7. Очікувані кількісні 

та якісні результати 

від реалізації проекту 

Очікується, що фінансову допомогу у вигляді часткової 

компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються на 

реалізацію проектів, за рахунок обласного бюджету та на 

конкурсних засадах отримають 40 суб’єктів малого і середнього 

підприємництва. 

Результатом отримання такої фінансової підтримки буде 

зменшення кредитного навантаження на підприємницькі 

структури, які отримали кредити в банках. 

8. Основні заходи 

проекту 

1. Організація і проведення засідань конкурсної комісії та 

визначення серед суб’єктів малого і середнього підприємництва  

переможців конкурсного відбору. 

2. Надання суб’єктам підприємницької діяльності часткової 

компенсації відсоткових ставок за кредитами, отриманими у банках, 

на реалізацію проектів. 

9. Період реалізації 

проекту  

Січень 2019 р. – грудень 2020 р. 

10. Обсяги 

фінансування 

проекту, тис. грн. 

2019 р. 2020 р. Разом 

1000,00 1000,00 2000,00 

11. Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет. 

12. Учасники 

реалізації проекту 

Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму 

Луганської обласної державної адміністрації. 

13. Інша інформація 

щодо проекту  

(за потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту 

регіонального 

розвитку  

Впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження 

з твердими побутовими відходами. 
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2. Номер і назва 

завдання та 

відповідної стратегії 

розвитку регіону 

3.2.1. Розробити та впровадити ефективну систему поводження з 

побутовими і промисловими відходами. 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Зниження негативного впливу ТПВ на навколишнє природне 

середовище та здоров’я населення при забезпеченні економічно 

ефективної діяльності системи управління відходами. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

 

Луганська область. 

5. Кількість 

населення, на яке 

поширюватиметься 

проект  

706,3 тис. осіб. 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

 

Відсутність організованої системи збирання та перероблення 

ресурсоцінних складових ТПВ; високий рівень морального та 

фізичного зношення парку сміттєзбиральних машин; низький 

рівень забезпеченості спеціальною технікою та обладнанням; 

територіальна обмеженість системи збирання відходів, відсутність 

перевантажувальних станцій, сортувальних ліній та технологій 

знешкодження відходів; невідповідність більшості місць 

видалення відходів вимогам природоохоронного законодавства; 

відсутність інфраструктури роздільного збирання відходів.  

7. Очікувані кількісні 

та якісні результати 

від реалізації 

проекту, інновації 

проекту  

Створення сучасної системи поводження з ТПВ, у складі якої 

будівництво 5 СПС із сучасним сортувальним та пресувальним 

обладнанням, центрального об’єкта поводження з відходами із 

сучасними дільницями захоронення відходів. 

8. Основні заходи 

проекту 

 

Удосконалення системи збирання та перевезення ТПВ: 

- будівництво п’яти СПС; 

- будівництво центрального об’єкта поводження з відходами; 

- придбання техніки для місць видалення відходів. 

9. Період реалізації 

проекту  

2019 р. – 2020 р. 

10. Обсяг 

фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

110200,00 11500,00 121700,00 

11. Джерела 

фінансування 

проекту  

Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти 

МТД, МФО, інші джерела не заборонені чинним законодавством 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 
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1. Назва програми і 

проекту 

регіонального 

розвитку 

Поліпшення гідрологічного режиму та покращення екологічного 

стану р. Сіверський Донець в межах Луганської області 

2. Номер і назва 

завдання та 

відповідної 

стратегії розвитку 

регіону 

3.2.2. Забезпечити охорону річок та зменшити рівень забруднення 

поверхневих джерел води 

3. Мета та завдання 

проекту 

Відновлення водності малих і середніх річок в басейні р. 

Сіверський Донець в межах Луганської області, відновлення плес 

в руслах річок в межах населених пунктів для збереження запасів 

води та забезпечення сталого водопостачання галузей економіки і 

населення. 

4. Територія, на яку 

проект матиме 

вплив 

Станично-Луганський, Новоайдарський, Старобільський, 

Білокуракинський, Троїцький та Новопсковський райони. 

5. Кількість 

населення, на яке 

поширюватиметься 

проект 

Близько 207,6 тис. осіб, в перспективі – все населення Луганської 

області 

6. Опис проблеми, 

на вирішення якої 

спрямований 

проект 

Порушення гідрологічного режиму і незадовільний санітарний 

стан водних об’єктів знижує пропускну здатність річок, 

замулення і заболочування рік-приток, у першу чергу малих 

річок, призводить до підтоплення і заболочування заплав і 

прибережних населених пунктів, знищення річок та знищення 

середовища існування іхтіофауни і водної орнітофауни, 

відсутності в багатьох населених пунктах водних об’єктів для 

рекреаційного використання. 

7. Очікувані 

кількісні та якісні 

результати від 

реалізації проекту 

Реалізація інноваційного проекту; 

Розчищення русел рік протяжністю 49,9 км, об’єм розробки 

ґрунтів – 1271,6 тис. м3, відновлення 97 плес. 

8. Основні заходи 

проекту 

Регулювання русел рік Айдар, Біла, Корзинка, Лозна, Шибенниця 

згідно з переліком робіт техніко-економічного обґрунтування 

(ТЕО) «Поліпшення гідрологічного режиму та покращення 

екологічного стану р. Сіверський Донець в Харківській, 

Донецькій та Луганській областях» (Генеральний проектувальник 

– Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут 

«Дніпродіпроводгосп», м. Дніпро.). 

9. Період реалізації 

проекту  

Січень 2020 р. –грудень 2020 р. 

10. Обсяг 

фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

 43643,30 43643,30 

11. Джерела МТД або МФО (за наявності фінансування). 
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фінансування 

проекту 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту 

регіонального 

розвитку 

Будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, 

гідротехнічних, противокарстових, берегозакріплювальних, 

протизсувних, протиобвальних і протилавинних і протиселевих 

споруд. 

2. Номер і назва 

завдання та 

відповідної 

стратегії розвитку 

регіону, якому 

відповідає проект 

3.2.3. Забезпечити протиерозійний захист ґрунтів та сприяти 

відновленню деградованих земель. 

3. Мета та завдання 

проекту 

Відслідкувати та запобігти розвитку небезпечних геологічних 

процесів (зсувів) на території м. Лисичанськ та його околицях з 

метою покращення ситуації та визначення їх впливу на населенні 

пункти та виробничі об’єкти в Луганській області. 

4. Територія, на яку 

проект матиме 

вплив 

Місто Лисичанськ та його околиці. 

5. Кількість 

населення, на яке 

поширюватиметься 

проект 

116 тис. осіб. 

6. Опис проблеми, 

на вирішення якої 

спрямований проект 

Необхідністю проведення таких робіт стала напружена 

інженерно-геологічна обстановка, яка склалася на території м. 

Лисичанськ Луганської області. Зсуви техногенного походження, 

які розташовані у м. Лисичанськ, завдають загрозу 

народногосподарським об’єктам (автомобільним дорогам, 

житловим будинкам та присадибним ділянкам). Місто 

Лисичанськ – єдине місто у Луганській області, де на відкладах 

карбону, тріасу, крейдо-мергелях під впливом діяльності людини 

(шахти, кар’єри, зволоження суглинків та глин із водогінних 

комунікацій) розвинуті зсуви техногенного походження. 

7. Очікувані 

кількісні та якісні 

результати від 

реалізації проекту 

Реалізація інноваційного проекту. 

 

8. Основні заходи 

проекту 

Перший (підготовчий етап) проекту: 

1. Інженерно-геологічне обстеження території міст Лисичанськ, 

Привілля та їх околиць та виявлення зсувних ділянок. 

2. Лабораторні роботи. 

3. Камеральні роботи по складанню звіту виконаних робіт та 
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відповідні висновки для прийняття рішень щодо подальших 

заходів. 

9. Період реалізації 

проекту  

Січень 2020 р. – грудень 2020 р. 

10. Обсяг 

фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

 650,00 650,00 

11. Джерела 

фінансування 

проекту 

МТД або МФО. 

12.  Інша 

інформація щодо 

проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту 

регіонального 

розвитку 

Відновлення гідрологічного і санітарного стану річки Борова з 

реконструкцією існуючої водозливної греблі. 

2. Номер і назва 

завдання стратегії 

розвитку області, 

якому відповідає 

проект 

3.2.3. Забезпечити протиерозійний захист ґрунтів та сприяти 

відновленню деградованих земель. 

3. Мета та завдання 

проекту 

Реконструкція існуючої водозливної греблі, що оздоровить 

оздоровити навколишнє довкілля. 

Відновлення гідрологічного  і санітарного стану річки Борова. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

м. Сєвєродонецьк Луганської обл. 

5. Кількість 

населення, на яке 

поширюватиметься 

проект  

117 тис. осіб – мешканців м. Сєвєродонецьк та прилеглих селищ, 

57 тис. осіб ВПО. 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Негативний вплив господарської діяльності на стан ріки. 

Спостерігається критичне зменшення водності ріки у зв’язку зі 

змінами клімату та тенденція  до зростання температури в літньо-

осінні та зимові місяці. Зневоднення в літньо-осінні та зимові 

місяці призводить до погіршення якості підземних вод. В наслідок 

підмивання  є загроза обвалів греблі. 

7. Очікувані кількісні 

та якісні результати 

від реалізації проекту  

Реалізація інвестиційного проекту. 
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8. Основні заходи 

проекту 

1. Утворення робочої групи для забезпечення належної 

організації виконання проекту. 

2. Проведення конкурсних торгів. 

3. Розробка проекту. 

4. Укладення договору з підрядною організацією – переможцем 

конкурсних торгів, яка має ліцензію на проведення робіт.  

5. Здійснення будівельних та монтажних робіт: 

6. Оформлення документації щодо виконаних робіт та їх оплата; 

7. Введення об’єкту в експлуатацію. 

9. Період реалізації 

проекту  

Січень 2019 р. –грудень 2020 р. 

10. Обсяг 

фінансування 

проекту, тис. грн. 

2019 р. 2020 р. Разом 

7500,00 7500,00 15000,00 

11. Джерела 

фінансування 

проекту  

ДФРР, місцевий бюджет, МТД. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту 

регіонального 

розвитку 

Розробка програми моніторингу довкілля Луганської області. 

2. Номер і назва 

завдання та 

відповідної 

стратегії розвитку 

регіону, якому 

відповідає проект 

3.2.5. Відновлення системи екологічного моніторингу. 

 

3. Мета та завдання 

проекту 

Удосконалення системи спостережень за станом навколишнього 

середовища Луганської області шляхом створення 

автоматизованої системи моніторингу довкілля області. 

4. Територія, на яку 

проект матиме 

вплив 

Луганська область. 

5. Кількість 

населення, на яке 

поширюватиметься 

проект 

Близько 1 млн осіб. 

6. Опис проблеми, 

на вирішення якої 

спрямований проект 

На даний час інформація про стан довкілля області, що 

надходить від суб’єктів моніторингу, є недостатньою, та в 

більшості випадків стосується окремих регіонів області (м. 

Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ). Здебільшого вона 

розрізнена, має різну якість і точність, у ряді випадків 

дублюється або є недостатньою, що ускладнює її використання 

для прогнозування та напрацювання ефективних рекомендацій. 
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7. Очікувані 

кількісні та якісні 

результати від 

реалізації проекту 

Реалізація інноваційного проекту. 

 

8. Основні заходи 

проекту 

1. Розробка Програми створення системи моніторингу довкілля 

Луганської області. 

2. Розробка програмного забезпечення автоматизованої системи 

моніторингу довкілля Луганської області. 

Результати І етапу є вихідними даними для ІІ етапу. 

9. Період реалізації 

проекту  

Січень 2019 р. – грудень 2019 р. 

10. Обсяг 

фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

500,00  500,00 

11. Джерела 

фінансування 

проекту 

Обласний бюджет. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 
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Технічні завдання 

на проекти регіонального розвитку Програми 4 

«Створення сприятливих умов для життя та побудова миру» 

 

1. Назва програми і 

проекту 

регіонального 

розвитку 

Будівництво мереж зовнішнього електропостачання сел. Боброво 

2. Номер і назва 

завдання стратегії 

розвитку області, 

якому відповідає 

проект 

4.1.1. Створити безпечні умови для проживання та пересування 

територією 

3. Мета та завдання 

проекту 

Мета проекту - забезпечення електричною енергією селища 

незалежною від тимчасово окупованої території, усунення скарг 

мешканців селища Боброве на якість електричної енергії та 

перерви в електропостачанні, створення сприятливих умов для 

розвитку селища Боброве, комфортних умов проживання його 

мешканців. 

Завдання проекту – прокласти кабельну лінію та змонтувати 

комплектну трансформаторну підстанцію, що значно знизить 

втрати при передачі та трансформації електричної енергії. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

м. Сєвєродонецьк Луганської області. 

5. Кількість 

населення, на яке 

поширюватиметься 

проект 

Мешканці села – 1500 осіб та відпочиваючі (приблизно 2500 осіб 

за літній сезон). 

6.  Опис проблеми, 

на вирішення якої 

спрямований проект  

Електропостачання даного селища відбувається від підстанції 

«Занівська», яка перебуває на балансі «Компанії 

«Луганськвода», що знаходиться на території, непідконтрольній 

українській владі, що не гарантує безперебійне 

електропостачання споживачів. 

Погані умови проживання призводять до соціального занепаду 

села та міграції молоді.  

Житлове господарство міста Сєвєродонецька має тенденцію 

старіння і потребує великих коштів на його обслуговування, а 

сучасний погляд у населення на проживання – це придбання у 

власність особистих будинків в екологічно чистій місцевості. 

Переваги при виборі надаються місцевості. де є розвинута 

інфраструктура, насамперед, безперебійне забезпечення 

електроенергією. 

7.  Очікувані 

кількісні та якісні 

Проект є сталим, оскільки його результати будуть корисними 

для великій кількість осіб (4000 осіб), які є гостями та мешкають 
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результати від 

реалізації проекту 

у селищі Боброве. Прокладання кабельної лінії та встановлення 

розвантажувальної трансформаторної підстанції дозволить 

мешканцям селища (1500 мешканців) та відвідувачам баз 

відпочинку (2500 гостей) користуватися сучасними побутовими 

приладами (холодильниками, мікрохвильовими пічками, 

пральними машинами, кондиціонерами та ін.). Безперебійна 

електроенергія зменшить міграцію молоді в міста України та 

збільшить чисельність населення села, надасть змогу розвитку 

підприємництва в селі у галузі надання послуг, торгівлі та 

відпочинку (відкриття нової бази відпочинку на 300 

відпочиваючих). 

Збільшаться надходження до місцевого бюджету за рахунок 

відкриття нових підприємств, дозволить створити нові робочі 

місця, що забезпечить надходження до бюджету селищної ради 

податку з доходів фізичних осіб. 

Інновації проекту. 

Застосування сучасних технологій в галузі електроенергетики, а 

саме прокладка кабелю із зшитого поліетилену і застосування 

трансформатора з повітряним охолодженням (без масла), що не 

потребує додаткового обслуговування (огляд повітряної лінії, 

перевірка рівня масла, доливання і заміна масла, утилізація 

масла). 

8.  Основні заходи 

проекту 

1. Утворення робочої групи проекту. 

2. Проведення конкурсних торгів. 

3. Укладення договорів з підрядною організацією на 

проведення проектних, монтажних, налагоджувальних та 

випробувальних робіт. 

4. Топогеодезична зйомка місцевості по трасі прокладки 

кабельної лінії. 

5. Виконання та погодження робочого проекту. 

6. Виконання монтажних робіт. 

7. Налагоджувальні та випробувальні роботи. 

8. Завантаження та вивіз сміття. 

9. Інші витрати (роботи). 

10. Введення електропостачання  в експлуатацію. 

9.  Період реалізації 

проекту 

Січень 2019 р. –грудень 2019 р. 

10.  Обсяг 

фінансування 

проекту, тис. грн. 

2019 р. 2020 р.  Разом 

11732,39  11732,39 

11.  Джерела 

фінансування 

проекту 

ДФРР, місцевий бюджет, МТД. 

12.  Інша інформація 

(за потреби) 

Відсутня. 
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1. Назва програми і 

проекту 

регіонального 

розвитку  

Будівництво двох водонапірних веж, насосної станції з 

резервними накопичувальними баками в мікрорайоні 

«Центральна частина міста» у місті Попасна Луганської області. 

2. Номер і назва 

завдання та 

відповідної стратегії 

розвитку регіону 

4.1.1 Створити безпечні умови для проживання та пересування 

територією. 

3. Мета та завдання 

проекту 

Забезпечення стабільними, якісними послугами з 

централізованого водопостачання  споживачів всіх категорій 

мікрорайону «Центральна частина міста» 

Будівництво двох водонапірних веж (башт Рожновського) з 

баками місткістю 160 м3, насосної станції з двома резервними 

накопичувальними баками по 500 м3. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

місто Попасна, територіальна громада міста Попасна 

5. Кількість 

населення, на яке 

поширюватиметься 

проект 

12 тис. осіб 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

Забезпечення послугою централізованого водопостачання самого 

густонаселеного та найбільшого по площі мікрорайону 

«Центральна частина міста». 

7. Очікувані кількісні 

та якісні результати 

від реалізації 

проекту, інновації 

проекту 

Реалізація інвестиційного проекту. 

8. Основні заходи 

проекту 

- відведення земельної ділянки; 

- підведення інженерних мереж; 

- будівництво комплексу. 

9. Період реалізації 

проекту 

Травень 2020 р. – грудень 2020 р. 

10. Обсяг 

фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

18000,00 - 18000,00 

11. Джерела 

фінансування 

проекту 

ДФРР, місцеві бюджети. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 
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1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку  

Середній ремонт проїзної автомобільної дороги загальною 

площею 830,34м2. 

2. Номер і назва 

завдання та відповідної 

стратегії розвитку 

регіону 

4.1.1. Створити безпечні умови для проживання та пересування 

територією. 

 

3. Мета та завдання 

проекту 

Збереження існуючої мережі дороги від руйнування шляхом 

своєчасне виконання поточного ремонту та виконання заходів з 

безпеки дорожнього руху. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

смт. Станиця-Луганська, с. Валуйське Станично-Луганського 

району. 

5. Кількість населення, 

на яке поширювати-

меться проект 

23,3 тис. осіб. 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

Забезпечення життєво важливих інтересів населення, об’єктів, 

підприємств, установ, організацій району незалежно від форм 

власності шляхом покращення дорожнього сполучення та 

забезпечення ефективного функціонування і безпеки 

дорожнього руху. 

7. Очікувані кількісні 

та якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реалізація інвестиційного проекту. 

Середній ремонт проїзної автомобільної дороги площею 840,34 

м2. 

8. Основні заходи 

проекту 

1. Обробка країв вибоїн механізованим інструментом; 

2. засипка промоїн грунту щебенем; 

3. підґрунтування в’яжучими матеріалами вибоїн; 

4. викладання асфальтобетоном вибоїн; 

5. нанесення горизонтальної розмітки; 

6. встановлення дорожніх знаків. 

9. Період реалізації 

проекту 

2019 р. – 2020 р. 

10. Обсяг 

фінансування проекту, 

тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

357,76  357,76 

11. Джерела 

фінансування проекту 

Державний бюджет; місцевий бюджет. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

 Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту 

регіонального 

Побудова та технічна модернізація системи централізованого 

оповіщення Луганської області. 
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розвитку 

2. Номер і назва 

завдання стратегії 

регіонального 

розвитку  якому 

відповідає проект 

4.1.1. Створення безпечних умов для проживання та 

пересування територією. 

3. Мета та завдання 

проекту 

Побудова обласної системи централізованого оповіщення, 

оснащення її сучасними програмнотехнічними засобами з 

використанням новітніх інформаційнотелекомунікаційних 

технологій. Розвиток телекомунікацій та інших засобів 

інформаційного забезпечення. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Регіон, район, місто обласного значення, громада Луганської 

області. 

5. Кількість 

населення, на яке 

поширюватиметься 

проект 

706,8 тис. осіб. 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

Обласна система централізованого оповіщення про загрозу або 

виникнення надзвичайних ситуацій в Україні (далі – система 

централізованого оповіщення) побудована у 1984-1986рр. 

Існуюча система централізованого оповіщення не враховує 

зміни суспільних відносин, особливо, що відбулися за період 

становлення та розвитку України як незалежної держави. 

7. Очікувані кількісні 

та якісні результати 

від реалізації проекту 

Реалізація інвестиційного проекту. 

8. Основні заходи 

проекту 

1. Проведення аналізу існуючої системи оповіщення; 

2. формування вимог до автоматизованої системи 

централізованого оповіщення (далі – АСЦО), що проектується; 

3. розробка виконувачем робіт технічного завдання на АСЦО 

та затвердження його; 

4. погодження технічного завдання; 

5. розробка технічного проекту; 

6. розробка робочої документації; 

7. розробка та погодження технічного завдання на програмне 

забезпечення; 

8. розробка та адаптація спеціалізованого програмного 

забезпечення; 

9. придбання обладнання, пусконалагоджувальні роботи; 

10. гарантійне та після гарантійне обслуговування системи    

оповіщення.  

9. Період реалізації 

проекту  

Січень 2019 р.– грудень 2020 р. 

10. Обсяг 

фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р.  Разом 

584,96 584,96 1169,92 

11. Джерела 

фінансування 

проекту 

ДФРР, державний бюджет, місцевий бюджет, МТД, інші не 

заборонені законом джерела фінансування 
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12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту 

регіонального 

розвитку 

Будівництво телевежі у Попаснянскому районі. 

2. Номер і назва 

завдання стратегії 

розвитку області, 

якому відповідає 

проект 

4.1.3. Підтримати розвиток регіональних ЗМІ та вжити заходів 

для забезпечення інформаційної безпеки. 

3. Мета та завдання 

проекту 

Подолання розірваності інформаційного простору Луганської 

області, створення системи протидії інформаційній агресії з 

боку РФ через розвиток місцевої інфраструктури 

телерадіомовлення. Забезпечення достовірною інформацією 

щодо подій в Україні мешканців населених пунктів, прилеглих 

до лінії розмежування та частини непідконтрольних 

українському уряду територій. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Луганська область, (матиме вплив – це держава в цілому). 

5. Кількість 

населення, на яке 

поширюватиметься 

проект 

500 тис. осіб. 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

У зв’язку із бойовими діями на території області, у 2014 році 

загальна кількість суб’єктів інформаційної діяльності 

скоротилась у 20 разів.  

Будівництво нової телевежі сприятиме відновленню 

регіональної інфраструктури мовлення. 

7. Очікувані кількісні 

та якісні результати 

від реалізації проекту 

Будівництво телевежі у Попаснянському районі, створення 

чотирьох нових робочих місць. 

8. Основні заходи 

проекту 

1. Розробка проектної документації; 

2. підготовка та аналіз земельних питань – умови, істотні для 

будівництва та права власності; 

3. розробка техніко-економічного обґрунтування; 

4. реалізація процедури закупівель і виконання необхідних 

будівельних робіт з належним наглядом; 

5. оснащення телевежі сучасним цифровим обладнанням для 

теле- та радіомовлення. 

6. укладення договорів на ретрансляцію програм 

загальнонаціональних та місцевих мовників; 

7. введення об’єкту в експлуатацію. 

9. Період реалізації Січень 2019 р. – грудень 2019 р. 
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проекту  

10. Обсяг 

фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

24000,00  24000,00 

11. Джерела 

фінансування 

проекту 

ДФРР 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту 

регіонального 

розвитку 

Виробництво паливних брикетів для обігріву промислових 

площ підприємства та місцевого населення. 

2. Номер і назва 

завдання стратегії 

розвитку області, 

якому відповідає 

проект 

4.2.2. Запровадити дієві механізми із захисту прав людини з 

урахуванням наслідків збройного конфлікту та їх впливу на 

населення 

3. Мета та завдання 

проекту 

Забезпечення потреби населення дешевим паливним 

матеріалом, реалізація продукції за нижчими цінами. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Станично-Луганський район, Луганської області 

5. Кількість 

населення, на яке 

поширюватиметься 

проект 

48,4 тис. осіб. 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

Навантаження високих тарифів на підприємства та 

домогосподарство місцевого населення щодо постачання 

теплової енергії з застосуванням природного газу та кам’яного 

вугілля. 

7. Очікувані кількісні 

та якісні результати 

від реалізації проекту 

Реалізація інвестиційного проекту, створення нових робочих 

місць. 

 

8. Основні заходи 

проекту 

1. Придбання земельної ділянки. 

2. Виготовлення зведеної проектно-кошторисної 

документації. 

3. Здійснення будівельних, монтажних та 

пусконалагоджувальних робіт. 

4. Придбання обладнання для виробництва пелетів. 

5. Ведення в експлуатацію об’єкта. 

9. Період реалізації 

проекту  

Січень 2019 р. – грудень 2019 р. 
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10. Обсяг 

фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

6500,00  6500,00 

11. Джерела 

фінансування 

проекту 

Державний бюджет, місцевий бюджет 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Відновлення роботи «Луганського обласного центру роботи з 

жінками». 

2. Номер і назва 

завдання стратегії 

розвитку області, 

якому відповідає 

проект 

4.2.3. Посилити спроможність громад до інтеграції й 

забезпечення рівних можливостей для ВПО та інших вразливих 

груп населення, в тому числі жінок і молоді. 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Відновлення роботи Луганського обласного центру роботи з 

жінками. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Луганська область. 

5. Кількість населення, 

на яке поширювати-

меться проект  

Жіноча частина населення регіону. 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

До початку збройного конфлікту Луганський обласний центр 

роботи з жінками працював у місті Луганську, який наразі є 

тимчасово непідконтрольним українській владі. Наразі центр є 

неперереєстрованим через відсутність оптимального 

приміщення. Однак, через відсутність іншої установи подібного 

спрямування в області відчутна велика потреба у його 

відновленні. Зокрема, на Луганщині майже 300 тисяч 

внутрішньо переміщених осіб, із яких 62% є жінками. Цим 

жінкам, як і іншим, необхідно реалізовуватися і у громадському 

та суспільному житті. В умовах постійного збільшення кількості 

осіб, постраждалих від насильства зростає потреба а активізації 

профілактичної та інформаційно-роз’яснювальної роботи серед 

населення. Крім того, важливим завданням є консолідація 

жіночого руху, проведення «шкіл жіночого лідерства», 

«ґендерних шкіл». Саме ці функції покладено на Луганський 
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обласний центр роботи з жінками.  

7. Очікувані кількісні 

та якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Реалізація інвестиційного проекту, створення 8 робочих місць. 

8. Основні заходи 

проекту 

 

1. Перереєстрація центру на підконтрольній українській владі 

території. 

2. Призначення директора установи, штатна комплектація із 

паралельним навчанням фахівців. 

3. Визначення орендованого приміщення, складання 

відповідного договору. 

4. Складання плану роботи установи та його реалізація. 

9. Період реалізації 

проекту  

Січень 2019 р. – грудень 2020 р. 

10. Обсяг 

фінансування проекту, 

тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

750,00 750,00 1500,00 

11. Джерела 

фінансування проекту  

ДФРР, обласний бюджет  

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 

 

1. Назва програми і 

проекту регіонального 

розвитку 

Відновлення роботи обласного соціального центру матері та 

дитини. 

2. Номер і назва 

завдання стратегії 

розвитку області, 

якому відповідає 

проект 

4.2.3 Посилити спроможність громад до інтеграції й 

забезпечення рівних можливостей для ВПО та інших вразливих 

груп населення, в тому числі жінок і молоді. 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Відновлення процесу надання якісних соціальних послуг 

жінкам на сьомому – дев’ятому місяцях вагітності та матерям із 

дітьми віком від народження до 18 місяців, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, що перешкоджають виконанню 

материнського обов’язку. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Луганська область. 

5. Кількість населення, 

на яке поширювати-

меться проект  

Протягом року установа може надати соціальні послуги близько 

100 жінкам та дівчатам, які опинилися у складних життєвих 

обставинах. 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

До початку конфлікту обласний соціальний центр матері та 

дитини діяв у місті Молодогвардійську, який наразі є тимчасово 
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спрямований проект  непідконтрольним українській владі. Центр є спеціалізованим 

закладом, метою якого надання соціальної допомоги щодо 

забезпечення тимчасового проживання жінок на сьомому-

дев’ятому місяці вагітності та матерів із дітьми віком від 

народження до 18 місяців, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, що перешкоджають виконанню материнського 

обов’язку. Метою діяльності центру також є проведення 

соціальної роботи, спрямованої на профілактику соціального 

сирітства (покинуті батьками діти), з особами, які перебувають 

у складних життєвих обставинах. Центром надаються соціальні 

послуги з притулку, соціальної інтеграції та реінтеграції. 

Наразі в області відсутні інші подібні заклади соціального 

спрямування. Разом із тим, в умовах постійного збільшення 

кількості жінок, які на останніх місяцях вагітності приїжджають 

із непідконтрольних населених пунктів області задля 

народження дитини в гідних умовах та отримання українського 

свідоцтва про народження, відновлення діяльності закладу є 

надзвичайно важливим. 

7. Очікувані кількісні 

та якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Реалізація інвестиційного проекту, створення 10 робочих місць. 

8. Основні заходи 

проекту 

 

1. Перереєстрація центру на підконтрольній українській владі 

території.  

2. Призначення директора установи, штатна комплектація із 

паралельним навчанням фахівців.  

3. Визначення приміщення для розташування центру.  

4. Проведення ремонтних робіт, устаткування центру. 

9. Період реалізації 

проекту  

Січень 2019 р. –грудень 2019 р. 

10. Обсяг 

фінансування проекту, 

тис. грн 

2019 р. 2020 р. Разом 

2900,00  2900,00 

11. Джерела 

фінансування проекту  

ДФРР, обласний бюджет 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

Відсутня. 

 


