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1.1.1.1

Створення установки із 

газифікації вугілля та 

виробництва синтетичного 

природного газу

1.1.1. Сприяти сталому 

розвитку галузей 

промисловості з високою 

доданою вартістю з 

урахуванням принципів 

недискримінації та гендерної 

рівності

Лисичансько-

Рубіжансько-

Сєвєродонецька 

агломерація

2021-

2023

2021-

2023
163500

місцевий бюджет, 

інші кошти
0,00 0,00 3500 0,00 3500 0,00 кількість установок од 1 0 -1 не виконується

відсутнє фінансування, 

відбувається пошук 

зацікавлених організацій та 

партнерів
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1.1.2.1
Створення сучасної ІТ-школи на 

базі СНУ ім. В. Даля

1.1.2. Підтримати розвиток 

регіональної інноваційної 

екосистеми

Луганська область
2021-

2023

2021-

2023
31250 інші кошти 3433,00 3433,00 18750 3433,00 18750 3433,00 кількість ІТ-Платформ од 1 0 -1

в стадії 

виконання

розроблено техніко-

економічне обгрунтування, 

бізнес-план, фінансову 

модель, здійснено 

презентацію проєкту, 

розроблюється модель 

управління Платформою. В 

даний час узгоджується 

приміщення під 

розташування Платформи
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1.1.2.2

Створення центру колективного 

користування науковим 

обладнанням на базі СНУ ім. В. 

Даля

1.1.2. Підтримати розвиток 

регіональної інноваційної 

екосистеми

Луганська область
2021-

2023

2021-

2023
24000

державний 

бюджет, інші 

кошти

0,00 0,00 8000 0,00 8000 0,00 кількість центрів од 1 0 -1 не виконується

відсутнє фінансування, 

відбувається пошук 

зацікавлених організацій та 

партнерів
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1.1.2.3

Нарощування інноваційного 

потенціалу університетів 

Луганської області та підтримка 

стартапів

1.1.2. Підтримати розвиток 

регіональної інноваційної 

екосистеми

Луганська область
2021-

2023

2021-

2023
3000 інші кошти 0,00 0,00 1000 0,00 1000 0,00

кількість студентів, які 

пройшли навчання з 

тематики інновацій

осіб 100 0 -100 не виконується триває пошук інвесторів
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1.1.2.4
Створення індустріальних 

парків у Луганській області

1.1.2. Підтримати розвиток 

регіональної інноваційної 

екосистеми

Луганська область
2021-

2023

2021-

2023
70500

державний бюджет 

(в т. ч. ДФРР), 

місцевий бюджет, 

інші кошти

475,00 475,00 16900 0,00 16900 0,00
кількість проведених 

заходів
од 1 0 -1

в стадії 

виконання

створено індустріальний 

парк "Східний регіон" у м. 

Попасна, 06.08.2021 

визначено переможця 

конкурсу з вибору керуючої 

компанії індустріального 

парку (ТОВ ПКФ "Прайд"), 

з яким 13.08.2021 укладено 

договір про створення та 

функціонування парку
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1.2.1.1

Створення Центру цифрового 

землеробства та 

сільгосппереробки

1.2.1. Сприяти підвищенню 

продуктивності та 

ефективності сільського 

господарства

Луганська область
2021-

2023

2021-

2023
3000 інші кошти 0,00 0,00 1000 0,00 1000 0,00

кількість об'єктів 

(створення Центру)
од. 1 0 -1

в стадії 

виконання

у звітному періоді в рамках 

проєкту проведено обласну 

науково-практичну 

конференцію щодо 

особливостей проведення 

весняно-польових робіт і 

догляду за озимими 

культурами та новітніх 

технологій живлення та 

захисту рослин, прийнято 

участь у нараді щодо 

фінансової підтримки з 

боку держави на 

капітальний ремонт і 

реконструкцію діючих 

державних зрошуваних 

мереж, та у засіданні 

круглого столу в режимі 

відео-конференції з питань 

підтримки земельної 

реформи в Україні

№ 

з/п

Назва технічних завдань та проєків 

регіонального розвитку

№ 

технічного 

завдання

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Луганської області на 2021-2027 роки за 2021 рік

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді, тис. грн

Сума вибраних коштів у 

звітному періоді, тис. грн

Сума вибраних коштів з 

початку реалізації проекту, 

тис. грн

Індикатори (показники) результативності реалізації проекту
Стан реалізації 

проекту (з 

порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на реалізацію 

проекту (з поясненням 

причини їх виникнення та 

зазначенням механізму 

вирішення)

Джерела 

фінансування у 

звітному періоді

Загальна 

вартість 

проєкту, тис. 

грн

Номер та назва завдання 

регіональної стратегії, якому 

відповідає проєкт

Територіальна 

спрямованість 

(назва регіону, 

декількох регіонів, 

частини регіону)

Строк реалізації 

проекту



1 1-а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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1.2.1.2

Покращення епідеміологічної, 

епізоотичної, фітосанітарної 

ситуацій в Луганській області

1.2.1. Сприяти підвищенню 

продуктивності та 

ефективності сільського 

господарства

Луганська область
2021-

2023

2021-

2023
310000 інші кошти 0,00 0,00 100000 0,00 100000 0,00

рівень виконання робіт 

за проєктом
% 100 0 -100

в стадії 

виконання

в рамках виконання 

проєкту заплановано 

будівництво сучасної 

державної акредитованої 

лабораторії 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області. Триває 

процес передачі земельної 

ділянки 

Держпродспоживслужбі. 

Відсутність фінансування
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1.2.1.3

Контроль за якістю ґрунтів та 

невиснажливого їх 

використання. Підвищення 

родючості ґрунтів

1.2.1. Сприяти підвищенню 

продуктивності та 

ефективності сільського 

господарства

Луганська область 

(984 тис. га землі с/г 

призначення)

2021-

2023

2021-

2023
10887,45 інші кошти 0,00 0,00 3629,15 0,00 3629,15 0,00

площа обстеження 

земель
тис. га 19 19,2 0,2 виконано

у звітному періоді 

Інститутом охорони ґрунтів 

України Луганської філії 

ДУ «Держгрунтохорона» 

проведено обстеження 

земель площею 19,2 тис. га. 

Вартість робіт 

виконавцями не 

оприлюднена
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1.3.1.1

Формування мережі 

сільськогосподарських 

кооперативів

1.3.1. Надавати підтримку 

для розвитку малого та 

середнього підприємництва 

(МСП) та сприяти 

самозайнятості населення з 

фокусом на підтримку жінок, 

молоді та представників 

вразливих груп

Сватівський, 

Старобільський, 

Біловодський, 

Кремінський, 

Новоайдарський 

райони

2021-

2023

2021-

2023
7500 інші кошти 0,00 0,00 2600 0,00 2600 0,00

кількість придбаного 

обладнання
од. 10 0 -10

в стадії 

виконання

відсутність коштів на 

закупівлю обладнання, 

необізнанність сільського 

населення щодо переваг 

створення 

сільськогосподарських 

кооперативів
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1.3.1.2

Надання фінансової підтримки 

суб’єктам підприємництва 

шляхом часткової компенсації з 

обласного бюджету відсоткових 

ставок за кредитами, що 

надаються банками

1.3.1. Надавати підтримку 

для розвитку малого та 

середнього підприємництва 

(МСП) та сприяти 

самозайнятості населення з 

фокусом на підтримку жінок, 

молоді та представників 

вразливих груп

Луганська область
2021-

2023

2021-

2023
3000 місцевий бюджет 0,00 0,00 1000 0,00 1000 0,00

кількість суб’єктів 

малого і середнього 

підприємництва, які 

отримают фінансову 

допомогу у вигляді 

часткової компенсації 

відсоткових ставок за 

кредитами, що 

надаються на реалізацію 

їх проєктів

осіб 20 0 -20 не виконується

така фінансова підтримка  у 

поточному році не 

здійснюватиметься через 

дефіцит обласного 

бюджету
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1.3.1.3

Створення регіонального бізнес-

інкубатора та формування 

мережі бізнес-центрів Луганської 

області «Business Network East» 

на базі Агенції регіонального 

розвитку Луганської області

1.3.1. Надавати підтримку 

для розвитку малого та 

середнього підприємництва 

(МСП) та сприяти 

самозайнятості населення з 

фокусом на підтримку жінок, 

молоді та представників 

вразливих груп

Луганська область
2021-

2023

2021-

2023
14094,68 інші кошти 0,00 0,00 11577,4 0,00 11577,4 0,00

рівень виконання робіт 

за проєктом
% 100 0 -100

в стадії 

виконання

відсутність фінансування, 

пошук донорів

отримання 

кваліфікованої 

консультаційної 

підтримки суб’єктами 

МСП

осіб 350 206 -144

участь суб’єктів МСП у 

заходах з популяризації 

та демонстрації своїх 

бізнесів на місцевому, 

регіональному та 

міжнародному рівнях 

(виставкові заходи, 

бізнес-форуми, 

фестивалі, конференції, 

урочистості)

осіб 450 385 -65

участь підприємців у 

навчальних візитах, 

тренінгах, семінарах та 

презентаціях програм з 

підтримки бізнесу

осіб 900 759 -141

1.3.1.4

12

Інформаційно-консультаційне 

забезпечення та популяризація 

підприємництва

Луганська область
2021-

2023
інші кошти 0,00 0,00 0,00300

1.3.1. Надавати підтримку 

для розвитку малого та 

середнього підприємництва 

(МСП) та сприяти 

самозайнятості населення з 

фокусом на підтримку жінок, 

молоді та представників 

вразливих груп

3000,00900
2021-

2023
відсутність фінаннсування

в стадії 

виконання



1 1-а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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1.3.1.5

Надання фінансової підтримки 

суб’єктам малого та середнього 

підприємництва в рамках 

Програми «FinancEast» проєкту 

«Підтримка Європейського 

Союзу для Сходу України», що 

реалізується Німецьким 

державним банком розвитку 

(KFW) через Німецько-

український фонд (НУФ), у 

вигляді компенсації вартості їх 

інвестиційних проектів 

1.3.1. Надавати підтримку 

для розвитку малого та 

середнього підприємництва 

(МСП) та сприяти 

самозайнятості населення з 

фокусом на підтримку жінок, 

молоді та представників 

вразливих груп

Луганська область 2021 2021 22500

інші кошти 

(Німецький 

державний банк 

розвитку)

22500,00 22500,00 22500 22500,00 22500 22500,00

кількість суб’єктів 

малого і середнього 

підприємництва, які 

отримают фінансову 

допомогу у вигляді 

субсидії та компенсації 

50 % вартості 

інвестиційного проєкту

осіб 10 10 0 виконано проєкт виконано
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1.3.1.6 Центри підтримки бізнесу

1.3.1. Надавати підтримку 

для розвитку малого та 

середнього підприємництва 

(МСП) та сприяти 

самозайнятості населення з 

фокусом на підтримку жінок, 

молоді та представників 

вразливих груп

Луганська область
2021-

2023

2021-

2023
1200 інші кошти 0,00 0,00 450 0,00 450 0,00

надання консультацій 

бізнесу
од 300 0 -300 не виконується відсутність фінансування

рівень виконання робіт 

за проєктом
% 100 0 -100

кількість дітей, що 

скористались послугами 

туристичного табору

осіб не визначено 0 -

кількість придбаного 

обладнання
од не визначено 0 -

кількість придбаних 

автобусів
од 1 0 -1

кількість створених 

центрів 
од 4 0 -4

кількість придбаного 

туристичного 

обладнання

компект 3 3 0

кількість проведених 

ремонтів
од 4 0 -4
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1.3.2.2

Проведення родинного 

фестивалю активного 

відпочинку «Туризм-Фест»

1.3.2. Розвинути туристично-

рекреаційну інфраструктуру 

та туристичні продукти з 

урахуванням вимог 

інклюзивності 

Луганська область
2021-

2023

2021-

2023
1700

місцевий бюджет, 

інші кошти
0,00 0,00 820 0,00 820 0,00 кількість фестивалей шт 1 0 -1 не виконується пошук інвесторів 
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1.3.4.1
Регіональний центр дуальної 

освіти на базі СНУ ім. В. Даля

1.3.4. Наблизити систему 

підготовки кадрів у 

відповідність до потреб 

регіональної економіки з 

урахуванням принципів 

недискримінації та гендерної 

рівності

Лисичансько-

Рубіжансько-

Сєвєродонецька 

агломерація

2021-

2023

2021-

2023
4000 інші кошти 0,00 0,00 500 0,00 500 0,00 кількість центрів од 1 0 -1

в стадії 

виконання

СНУ ім. В. Даля включено 

до пілотного проєкту 

МОНУ з впровадження 

дуальної освіти, створено 

спеціалізовані лабораторії 

для діяльності 

регіонального центру та 

впровадження дуальної 

освіти
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1.3.4.2

Відновлення діяльності 

Луганського національного 

аграрного університету як 

унікального мережевого 

аграрного ЗВО на Сході України

1.3.4. Наблизити систему 

підготовки кадрів у 

відповідність до потреб 

регіональної економіки з 

урахуванням принципів 

недискримінації та гендерної 

рівності

Луганська та 

Донецька області

2021-

2022

2021-

2022
187000

державний 

бюджет, інші 

кошти

0,00 0,00 93500 0,00 93500 0,00
рівень виконання робіт 

за проєктом
% 100 0 -100 не виконується

розпорядженням КМУ від 

24.11.2021 № 1498-р 

Луганський національний 

аграрний університет 

реорганізовано шляхом 

його приєднання до 

Східноукраїнського 

національного університету 

імені Володимира Даля

щорічне виготовлення 

інвестиційного паспорту 

Луганської області 

шт 3 1 -2

щорічна 

участь у виставкових 

заходах

шт 3 1 -2

кількість виготовлених 

буклетів та 

презентаційних 

матеріалів

од 14040 14040 0

20

1.3.5.2

Створення Офісу залучення та 

супроводження інвестицій на 

базі Агенції регіонального 

розвитку Луганської області

1.3.5. Підвищити 

інвестиційну привабливість 

та сприяти міжнародній 

промоції регіону

Луганська область
2021-

2023

2021-

2023
6060 інші кошти (МТД) 0,00 0,00 2020 0,00 2020 0,00

кількість створених 

Офісів
од 1 0 -1

в стадії 

виконання

відсутність фінансування, 

пошук донорів

Всього по цілі 2: 20506817,97 1253903,90 1084494,16 1043487,40 946038,21 1328103,72 1097337,20

15

ДФРР, місцевий 

бюджет, інші 

кошти

2021-

2023

2021-

2023
121959,139

19

Сприяння розвитку туристичної 

інфраструктури, зокрема 

туристичних кластерів, 

комунальних закладів 

розміщення з урахуванням 

вимог доступності для 

маломобільних груп населення 

та належної санітарно-гігієнічної 

інфраструктури

Луганська область

1.3.2. Розвинути туристично-

рекреаційну інфраструктуру 

та туристичні продукти з 

урахуванням вимог 

інклюзивності 

1.3.5.1

1.3.5. Підвищити 

інвестиційну привабливість 

та сприяти міжнародній 

промоції регіону

Луганська область

в стадії 

виконання

315,70

інші кошти 

(ПРООН та 

USAID)

2021-

2023

Формування позитивного іміджу 

інвестиційних можливостей та 

просування туристичного 

продукту Луганщини

40737,59 56227,1061.3.2.1 35595,5535595,5540737,59

830830315,702330
2021-

2023

в стадії 

виконання
відсутність фінансування315,70315,70

виконано 1 проєкт, 

виконуються 2 проєкти, та 

через відсутність 

фінансування не 

здійснюються заходи по 7 

проєктам

56227,106



1 1-а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

розроблення ТЕО

од 1 0 -1

виготовлення ПКД

од 1 0 -1

розроблення ТЕО

од 1 0 -1

виготовлення ПКД

од 1 0 -1

відновлення дорожного 

покриття
км 56 56 0

кількість ремонтів 

штучних об’єктів 

дорожної інфраструктури

од 2 0 -2

рівень виконання робіт % 100 100 0

кількість придбаних 

троллейбусів
од 3 3 0

24 2.1.2.4

Будівництво, капітальний та 

поточний ремонти  

автомобільних доріг загального 

користування та комунальної 

власності Луганської області та 

штучних споруд на них

2.1.2. Відновити 

транспортно-логістичну  

інфраструктуру та 

покращити транспортне 

сполучення з урахуванням 

вимог інклюзивності 

Луганська область
2021-

2023

2021-

2023
480650,00

державний 

бюджет, місцевий 

бюджет

28333,66 28333,66 112000,00 29096,19 112000,00 29096,19

кількість 

відремонтованих 

об’єктів дорожної 

інфраструктури

шт 2 1 1
в стадії 

виконання

триває виконання 2 

проєктів по м. 

Сєвєродонецьку

25 2.2.1.1

Відновлення функціонування 

закладів охорони здоров’я, які 

надають третинну 

(високоспеціалізовану) медичну 

допомогу

2.2.1. Відновити та 

розбудувати систему надання 

спеціалізованої та 

високоспеціалізованої 

медичної допомоги з 

урахуванням принципів 

недискримінації та гендерної 

рівності

Луганська область
2021-

2023

2021-

2023
306770,965

ДФРР, місцевий 

бюджет
122279,70 120780,00 33900,00 23920,46 33900,00 25420,140

рівень виконання робіт 

за проектом
% 100 7,8 -95,9

в стадії 

виконання 

триває виконання заходів 

технічного завдання

невизначеність джерел 

фінансування

1092874,62 808258,30 1092874,62 1032404,95

в стадії 

виконання

2021-

2023
10010000,00 0,00 10000,00 10000,00

в стадії 

виконання

0,00 0,00 не виконується5000,005000,00

2021-

2023
1981956,80

2.1.2. Відновити 

транспортно-логістичну  

інфраструктуру та 

покращити транспортне 

сполучення з урахуванням 

вимог інклюзивності 

Луганська область, 

суміжні райони 

Донецької та 

Харківської 

областей

0,000,00

924964,58

Субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

на фінансове 

забезпечення 

будівництва, 

реконструкції, 

ремонту і утримання 

автомобільних доріг 

загального 

користування 

місцевого значення, 

вулиць і доріг 

комунальної 

власності у населених 

пунктах; субвенція на 

реалізацію 

інфраструктурних 

проєктів та розвиток 

об’єктів соціально-

культурної сфери; 

місцевий (міський) 

бюджет

2021-

2023

2.1.2.1

за результатами 

проведення тендеру на 

розробку ТЕО будівництва 

залізничної лінії,  

оголошеному проєктом 

USAID «Економічна 

підтримка Східної 

України», ПрАТ 

«ХАРДІПРОТРАНС» 

визначено виконавцем 

робіт з розроблення ТЕО. 

29.12.2021 на розширеному 

засіданні Робочої групи 

при облдержадміністрації 

погоджено напрямок 

Рубіжне – Старобільськ

21

Будівництво ділянки залізниці, 

яка з’єднає гілку Кіндрашівська-

Нова – Лантратівка із 

залізничною системою України

2021-

2023
державний бюджет 0,00 0,00 0,00

22
Електрифікація залізничної 

гілки Попасна – Куп’янськ

Луганська область, 

суміжні райони 

Донецької та 

Харківської 

областей

2021-

2023
державний бюджет7505000,00

2021-

2023
2.1.2.2

2.1.2. Відновити 

транспортно-логістичну  

інфраструктуру та 

покращити транспортне 

сполучення з урахуванням 

вимог інклюзивності 

882605,64

роботи виконуються в 

межах фінансування з 

урахуванням необхідності 

виготовлення проєктно-

кошторисної документації, 

погодних умов, 

трудоємності та тривалості 

виконання робіт; строки 

реалізації деяких проєктів - 

2 роки

23 2.1.2.3

2.1.2. Відновити 

транспортно-логістичну  

інфраструктуру та 

покращити транспортне 

сполучення з урахуванням 

вимог інклюзивності 

Луганська область

Відновлення транспортно-

логістичної  інфраструктури та 

покращення транспортного 

сполучення



1 1-а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

26 2.2.2.1

Створення умов для доступної та 

якісної освіти на територіях, 

прилеглій до зони розмежування

2.2.2. Покращити доступ до 

якісних  послуг на території, 

прилеглій до зони 

розмежування з урахуванням 

принципів недискримінації 

та гендерної рівності

м. Лисичанськ, 

Новодружеськ, 

Привілля, Станично-

Луганський район, 

Новоайдарський 

район: смт 

Новоайдар, с 

Безгинове, с. Айдар-

Миколаївка, с. 

Співаківка, с. 

Побєда, с. 

Маловенделівка, 

Білокуракинська 

ОТГ

2021-

2023

2021-

2023
210528,10

державний бюджет 

(в т. ч. ДФРР), 

місцевий бюджет

0,00 0,00 62417,00 0,00 62417,00 0,00

кількість проведених 

капітальних ремонтів в 

закладах загальної 

середньої освіти

од 22 0 -22
в стадії 

виконання

за кошти ДФРР триває 

виконання проєкту 

«Реконструкція 

комунального закладу 

«Станично-Луганська ЗОШ 

I–III ступеня № 1», кв. 

Молодіжний, 19» (вартість 

проєкту – 45431,6 тис. грн, 

видатки складають 39864,8 

тис. грн, рівень 

використання коштів – 87,7 

%), що фактично 

знаходиться на території, 

прилеглій до зони 

розмежування. Також 

реалізація проєкту 

здійснюється в рамках 

виконання технічного 

завдання «Забезпечення 

надання якісних послуг 

закладами дошкільної та 

загальної середньої освіти» 

стратегічної цілі № 3

27 2.2.2.2

Капітальний ремонт 

адміністративних будівель 

Станично-Луганського району

2.2.2. Покращити доступ до 

якісних  послуг на території, 

прилеглій до зони 

розмежування з урахуванням 

принципів недискримінації 

та гендерної рівності

Станично-

Луганська селищна 

територіальна 

громада

2021 2021 11912,103

державний бюджет 

(в т. ч. ДФРР), 

місцевий бюджет, 

МТД

10415,92 10415,92 11912,10 10415,92 11912,10 10415,92

кількість 

відремонтованих 

об’єктів

шт 2 1 -1
в стадії 

виконання

триває виконання заходів 

технічного завдання

Всього по цілі 3: 3910198,58 675831,93 581885,81 1336377,35 539444,48 1336407,35 611674,41

28 3.1.1.1

Електронне урядування – як 

форма демократичного  

управління орієнтованого на 

задоволення потреб громадян 

3.1.1. Удосконалити 

управління регіональним 

розвитком з урахуванням 

принципів недискримінації 

та гендерної рівності

Територіальні 

громади Луганської 

області

2021-

2023

2021-

2023
16000,00

державний 

бюджет, місцевий 

бюджет, інші 

кошти

0 0 7000,00 0 7000,00 0

кількість органів 

місцевого 

самоврядування, в яких 

впроваджено 

електронний 

документообіг

од 20 0 -20 не виконується відсутність фінансування

29 3.1.1.2

Формування партнерської 

освітньої коаліції 

«Муніципальна майстерня» та 

нарощування компетенцій 

сучасного менеджера на 

місцевому рівні

3.1.1. Удосконалити 

управління регіональним 

розвитком з урахуванням 

принципів недискримінації 

та гендерної рівності

Територіальні 

громади Луганської 

області

2021-

2023

2021-

2023
6000,00 інші кошти 0 0 2000,00 0 2000,00 0

кількість проведених 

навчальних закладів 

(тренінгів, семінарів)

од 40 0 -40 не виконується відсутність фінансування

30 3.1.1.3

Підтримка проектів місцевого 

розвитку та формування 

спроможних громад області

3.1.1. Удосконалити 

управління регіональним 

розвитком з урахуванням 

принципів недискримінації 

та гендерної рівності

Територіальні 

громади Луганської 

області

2021-

2023

2021-

2023
36300,00

місцевий бюдежт, 

інші кошти
0 0 12050,00 0 12050,00 0

кількість проєктів 

місцевого розвитку 

підтриманих в рамках 

обласного конкурсу

од не визначено 0 - не виконується відсутність фінансування

кількість розроблених 

генеральних планів з 

планами зонування

од 6 4 -2

кількість розроблених 

комплексних планів 

просторового розвитку 

території територіальної 

громади

од 26 0 -26

32 3.1.2.1

Створення мережі сучасних 

інклюзивних просторів 

громадської активності в 

громадах області

3.1.2. Сприяти розвитку 

демократичних інструментів 

в системі управління з 

урахуванням принципів 

недискримінації та гендерної 

рівності

Територіальні 

громади Луганської 

області

2021-

2023

2021-

2023
6000,00

державний 

бюджет, місцевий 

бюджет

0 0 2000,00 0 2000,00 0

кількість створених 

центрів громадської 

активності

од 10 0 -10 не виконується відсутність фінансування

33 3.2.1.1

Відновлення регіонального 

архівного фонду та функцій 

архівної системи

3.2.1. Відновити та 

розбудувати інфраструктуру 

інституцій обласного 

підпорядкування з 

урахуванням принципів 

недискримінації та гендерної 

рівності

Луганська область
2021-

2022

2021-

2022
2506,21 МТД 194,5 194,5 65,98 194,5 65,98 194,5

кількість придбаного 

обладнання
од 61 25 -36

в стадії 

виконання
відсутність фінасування

34 3.2.1.2

Створення умов для підготовки 

провідних та перспективних 

спортсменів області

3.2.1. Відновити та 

розбудувати інфраструктуру 

інституцій обласного 

підпорядкування з 

урахуванням принципів 

недискримінації та гендерної 

рівності

Луганська область
2021-

2022

2021-

2022
78520,414

ДФРР, місцевий 

бюджет
     63 779,21       83 300,71   51201,03 67377,02 51201,03 67377,02

кількість облаштованих 

об'єктів
шт 8 2 -6

в стадії 

виконання

тривають ремонтно-

будівельні роботи

31

Розроблення містобудівної 

документації: 1. Генеральних 

планів з планами зонування 

населених пунктів; 2. 

Комплексних планів 

просторового розвитку (схем 

планування територій) 

об'єднаних територіальних 

громад

2021-

2023

державний бюджет 

(в т. ч. ДФРР), 

місцевий бюджет

затверджено генеральнї 

плани з планами зонування 

смт Біловодськ, с. 

Плугатар, с. Данилівка, с. 

Воєводівка. Відсутність 

фінансування

8605,69 8605,693.1.1.4
2021-

2023
36770,72 8605,69 14225,72 14225,72Луганська область

3.1.1. Удосконалити 

управління регіональним 

розвитком з урахуванням 

принципів недискримінації 

та гендерної рівності

8605,69
в стадії 

виконання



1 1-а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

35 3.2.2.1

Покращення якості медичних 

послуг закладами охорони 

здоров’я вторинного рівня та 

налагодження роботи 

госпітальних округів

3.2.2. Сприяти розвитку 

інфраструктури та надання 

послуг в громадах на засадах 

співфінансування з 

урахуванням принципів 

недискримінації та гендерної 

рівності

Луганська область
2021-

2023

2021-

2023
193456,204

Державний 

бюджет
39348,07 39348,07 85269,24 39348,07 85269,24 39348,07

кількість проведених 

ремонтів
од 5 5 0 виконано

протягом звітного періоду 

введено в експлуатацію 5 

медичних закладів

36 3.2.2.2

Забезпечення надання вчасної та 

якісної медичної допомоги 

первинного рівня

3.2.2. Сприяти розвитку 

інфраструктури та надання 

послуг в громадах на засадах 

співфінансування з 

урахуванням принципів 

недискримінації та гендерної 

рівності

Луганська область
2021-

2023

2021-

2023
26522,72

субвенція з 

державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на 

здійснення заходів, 

спрямованих на 

розвиток системи 

охорони здоров’я у 

сільській 

місцевості, 

обласний та 

місцевий бюджет

29252,13 29252,13 26522,72 27963,86 26552,72 27963,86
кількість введених в 

експуатацію об’єктів
од 7 7 0 виконано

роботи виконуються згідно 

графіку робіт в рамках 

виконання програми 

Президента України 

"Велике будівництво"

кількість створених  

ЦНАП

одиниць 10 8 -2

кількість створених 

віддалених робочих 

місць адміністраторів 

ЦНАП

одиниць 22 77 55

кількість створених 

територіальних 

підрозділів ЦНАП

одиниць 1 1 0

кількість переданих 

мобільних ЦНАП 

органам місцевого 

самоврядування

одиниць 3 3 0

38 3.2.2.4

Створення мережі зарядних 

станцій для електроавтомобілів 

у Луганській області

3.2.2. Сприяти розвитку 

інфраструктури та надання 

послуг в громадах на засадах 

співфінансування з 

урахуванням принципів 

недискримінації та гендерної 

рівності

мм. Сєвєродонецьк, 

Старобільськ та 

Щастя Луганської 

області

2021-

2023

2021-

2023
986,40

місцевий бюджет, 

інші кошти
197,7 197,7 303,00 197,7 303,00 197,7

кількість створених 

зарядних станцій
од 3 1 -2

в стадії 

виконання

08.09.2021 за кошти МТД 

та місцевого бюджету 

відкрито першу 

муніціпальну зарядну 

станцію у м. Кремінна. 

Проведено перемовини 

щодо підтримки проєктів 

громадами. Підготовлено 

матеріали для грантової 

заявки щодо створення 

зарядної станції для 

електромобілів на грантові 

конкурси та для участі у 

програмі соціальних 

інвестицій

39 3.2.2.5

Створення гуртків із 

робототехніки в опорних школах 

Луганської області

3.2.2. Сприяти розвитку 

інфраструктури та надання 

послуг в громадах на засадах 

співфінансування з 

урахуванням принципів 

недискримінації та гендерної 

рівності

Кремінський, 

Марківський, 

Міловський, 

Новоайдарський, 

Попаснянський, 

Станично-

Луганський, 

Старобільський 

райони, 

Біловодська, 

Троїцька, 

Чмирівська ОТГ

2021-

2023

2021-

2023
664,60

місцевий бюджет, 

інші кошти
2134,5 2134,5 587,40 2134,5 587,40 2134,5

кількість створених 

гуртків
од 16 1 -15

в стадії 

виконання

триває робота з пошуку 

джерел фінансування та з 

подальшого створення 

гуртків на базі навчальних 

закладів. Відкрито 1 

Луганський обласний 

Центр STEM-освіти на базі 

Луганської обласної Малої 

академії наук у м. Рубіжне

40 3.2.2.6

Створення належних умов 

виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, які виховуються в 

дитячих будинках сімейного 

типу

3.2.2. Сприяти розвитку 

інфраструктури та надання 

послуг в громадах на засадах 

співфінансування з 

урахуванням принципів 

недискримінації та гендерної 

рівності

м. Лисичанськ, м. 

Рубіжне, 

Біловодський, 

Білокуракинський, 

Кремінський, 

Міловський, 

Новопсковський, 

Попаснянський, 

Сватівський, 

Станично-

Луганський, 

Троїцький райони

2021 2021 26250,00 ДФРР, інші кошти 0 0 26250,00 0 26250,00 0
кількість придбаних 

мікроавтобусів
од. 21 0 -21 не виконується відсутність фінансування

в стадії 

виконання

35708 357088300,00 8300,0037

Розширення мережі центрів 

надання адміністративних 

послуг

Луганська область
2021-

2023

державний бюджет 

(в т. ч. ДФРР), 

місцевий бюджет, 

інші кошти

357083.2.2.3

3.2.2. Сприяти розвитку 

інфраструктури та надання 

послуг в громадах на засадах 

співфінансування з 

урахуванням принципів 

недискримінації та гендерної 

рівності

2021-

2023
24900,00 35708

органами місцевого 

самоврядування:

створено та відкрито 8 

ЦНАП;

створено 77 віддалених 

робочих місця 

адміністраторів ЦНАП; 

створено 3 територіальних 

підрозділів ЦНАП;

отримано 3 мобільних 

ЦНАП
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41 3.2.2.7

Створення пожежно-

рятувальних підрозділів 

місцевої, добровільної пожежної 

охорони, центрів безпеки 

громадян на території 

Луганської області

3.2.2. Сприяти розвитку 

інфраструктури та надання 

послуг в громадах на засадах 

співфінансування з 

урахуванням принципів 

недискримінації та гендерної 

рівності

Луганська область
2021-

2022

2021-

2022
72012,70

державний бюджет 

(в т. ч. ДФРР), 

місцевий бюджет, 

інші кошти

3013,738 3013,738 59782,70 2087,22 59782,70 3549,42

кількість створених 

пожежно-рятувальних 

підрозділів місцевої, 

добровільної пожежної 

охорони, центів безпеки 

громадян

од. 6 0 -6
в стадії 

виконання

триває робота зі створення 

2 центрів безпеки

42 3.2.2.8

Створення спортивної 

інфраструктури для занять 

фізичною культурою і спортом

3.2.2. Сприяти розвитку 

інфраструктури та надання 

послуг в громадах на засадах 

співфінансування з 

урахуванням принципів 

недискримінації та гендерної 

рівності

Луганська область
2021-

2023

2021-

2023
389180,96

ДФРР, місцевий 

бюджет
49592,313 49592,313 125999,94 60915,89 125999,94 60915,89

кількість облаштованих 

об'єктів
шт 76 3 -72

в стадії 

виконання

виконуються 4 проєкти зі 

створення спортивної 

інфраструктури

43 3.2.2.9

Забезпечення надання якісних 

послуг закладами дошкільної та 

загальної середньої освіти

3.2.2. Сприяти розвитку 

інфраструктури та надання 

послуг в громадах на засадах 

співфінансування з 

урахуванням принципів 

недискримінації та гендерної 

рівності

м. Рубіжне, м. 

Сєвєродонецьк, 

Сватівський, 

Марківський, 

Новопсковський 

райони, 

Білокуракинська, 

Новопсковська, 

Троїцька, 

Біловодська 

об’єднані 

територіальні 

громади

2021-

2023

2021-

2023
310219,20

ДФРР, місцевий 

бюджет
200298,939 200298,939 138962,40 199252,8 138962,40 199252,8

кількість 

відремонтованих 

об’єктів

од 13 4 -9
в стадії 

виконання

заходи технічного завдання 

виконуються в рамках 

виконання програми 

Президента України 

"Велике будівництво"

44 3.2.2.10

Здійснення капітального 

ремонту будівель закладів 

культури області

3.2.2. Сприяти розвитку 

інфраструктури та надання 

послуг в громадах на засадах 

співфінансування з 

урахуванням принципів 

недискримінації та гендерної 

рівності

Луганська область
2021-

2023

2021-

2023
119508,68

ДФРР, місцевий 

бюджет
0 0 39836,23 0 39836,23 0

кількість проведених 

капітальних ремонтів
од не визначено 0 - не виконується

відсутність коштів на 

виготовлення проєктної 

документації та виконання 

капітального ремонту

45 3.2.2.11
Реконструкція парків культури 

та відпочинку

3.2.2. Сприяти розвитку 

інфраструктури та надання 

послуг в громадах на засадах 

співфінансування з 

урахуванням принципів 

недискримінації та гендерної 

рівності

Луганська область
2021-

2023

2021-

2023
80500,00

ДФРР, державний 

бюджет, місцевий 

бюджет, субвенція 

на реалізацію 

інфраструктурних 

проєктів та 

розвиток об’єктів 

соціально-

культурної сфери

16076,31 16076,31 33200,00 15968,4 33200,00 15968,4
кількість 

реконструйованих парків
од 5 1 -4

в стадії 

виконання 

триває реконструкція 

скверу Горького у м. 

Сєвєродонецьку; 

відсутність коштів на 

виготовлення проєктної 

документації по іншим 

об’єктам

46 3.2.2.12
Забезпечення житлом 

внутрішньо переміщених осіб

3.2.2. Сприяти розвитку 

інфраструктури та надання 

послуг в громадах на засадах 

співфінансування з 

урахуванням принципів 

недискримінації та гендерної 

рівності

Луганська область
2021-

2022

2021-

2022
132499,766

ДФРР, місцевий 

бюджет
188784,15 75316,53 67992,99 46995,51 67992,99 117763,24

рівень виконання робіт 

за проектом
% 100,00 88,9 -11,1

в стадії 

виконання 

Триває виконання заходів 

по 3 проєктам

47 3.3.1.1
Будівництво центрального 

об’єкта поводження з відходами

3.3.1. Створити систему 

поводження з твердими 

побутовими відходами

Луганська область 

(крім Станично-

Луганського та 

Попаснянського 

районів)

2021-

2023

2021-

2023
695000,00 інші кошти 0 0 31528,00 0 31528,00 0

кількість побудованих 

об’єктів поводження з 

побутовими відходами

од 1 0 -1 не виконується

відсутність фінансування, 

необхідність розроблення 

проєктно-кошторисної 

документації

кількість 

реконструйованих 

очисних споруд

од.                                    8 0 -8

кількість побудованих 

каналізаційно-насосних 

станцій

од.                                    1 1 0

протяжність замінених 

водопровідних мереж км 37 0 -37

відсутність фінансування. 

Побудовано 1 

каналізаційну насосну 

станцію від мікрорайону 

ВРЗ до очисних споруд м. 

Попасна  

10,440 230000,00 230000,0048 3.3.2.1

3.3.2. Сприяти 

раціональному 

використанню водних 

ресурсів та зменшенню 

забруднення природного 

середовища скидами стічних 

вод

2021-

2023
732000,00

Модернізація об’єктів та мереж 

водопостачання та 

водовідведення комунальних 

підприємств водопровідно-

каналізаційного господарства

державний бюджет 

(в т. ч. ДФРР), 

місцевий бюджет

2021-

2023
Луганська область 10,440

в стадії 

виконання
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49 3.3.2.2
Будівництво станцій очищення 

шахтних вод

3.3.2. Сприяти 

раціональному 

використанню водних 

ресурсів та зменшенню 

забруднення природного 

середовища скидами стічних 

вод

мм. Кремінна, 

Лисичанськ  

2021-

2023

2021-

2023
200000,00 державний бюджет 0 0 70000,00 0 70000,00 0

кількість збудованих 

станцій очищення 

шахтних вод

од 3 0 -3 не виконується

відсутність фінансування, 

необхідність розроблення 

проєктно-кошторисної 

документації

кількість модернізованих 

гідротехнічних та 

очисних споруд

од. 10 0 -10

протяжність замінених 

каналізаційних мереж
км 1 0 -1

51 3.3.3.1

Створення на базі 

Східноукраїнського 

національного університету 

імені Володимира Даля 

міжкафедральної науково-

дослідної лабораторії 

«Моніторингу навколишнього 

середовища та прикладних 

екологічних досліджень»

3.3.3. Створити системи 

спостережень за 

забрудненням 

навколишнього природного 

середовища відповідно до 

вимог Директив ЄС

Луганська область
2021-

2023

2021-

2023
350,00 інші кошти 0 0 250,00 0 250,00 0 кількість лабораторій од 1 0 -1 не виконується

відсутнє фінансування, 

відбувається пошук 

зацікавлених організацій та 

партнерів

52 3.3.4.1

Будівництво біогазової станції на 

території Сватівської міської 

ради Луганської області

3.3.4. Сприяти 

енергоефективності та 

розвитку альтернативної 

енергетики

м. Сватове
2021-

2022

2021-

2022
180000,00

державний бюджет 

(в т. ч. ДФРР), 

місцевий бюджет, 

інші кошти

0 0 90000,00 0 90000,00 0
рівень виконання робіт 

за проєктом
% 100 0 -100 не виконується триває пошук інвесторів

53 3.3.4.2

Використання поживних 

рештків для потреб регіональної 

енергетики Луганської області

3.3.4. Сприяти 

енергоефективності та 

розвитку альтернативної 

енергетики

Луганська область 

та суміжні райони 

Донецької області

2021 2021 15000,00 інші кошти 2059,2 2059,2 15000,00 2059,2 15000,00 2059,2
Кількість розроблених 

проєктів
од. 5 5 0

в стадії 

виконання

у рамках реалізації 

ініціативи Проєкту USAID 

«Економічна підтримка 

Східної України» триває 

виконання 5 проєктів з 

виготовлення 

альтернативних видів 

палива (ПАТ 

"Бондарівське", СФГ 

"Розівське", СТОВ АФ 

"Калмичанка", КП 

"Новопсковжитло", ДП 

"Новоайдарське ЛМГ")

54 3.3.5.1
Розширення територій природно-

заповідного фонду

3.3.5 Сприяти охороні та 

розширенню мережі 

територій та об'єктів 

природно-заповідного фонду 

місцевого значення

Луганська область 2021 2021 50,00 місцевий бюджет 0 0 50,00 0 50,00 0
площа природно-

заповідного фонду
га 93805,86 75871,17 -17934,69

в стадії 

виконання

розпорядженням голови 

облдержадміністрації – 

керівника обласної 

військово-цивільної 

адміністрації від 

26.11.2021 № 757 

оголошено територію 

площею 90,0 га у 

Новопсковській селищній 

раді комплексною 

пам’яткою природи 

місцевого значення «Гора 

Пристін»

Всього по цілі 4: 7250,00 3216,94 3216,94 7250,00 3216,94 7250,00 3216,94

55 4.1.1.1

Матеріально-технічне 

забезпечення гуманітарного 

розмінування території 

Луганської області

4.1.1. Створити безпечні 

умови для проживання та 

пересування територією 

області з урахуванням 

ґендерно-орієнтованого 

підходу

Новоайдарський, 

Попаснянський, 

Станично-

Луганський район 

(прикордонні 

регіони у 

несприятливих 

умовах), окремі 

місцевості 

Луганської області

2021 2021 7250,00 інші кошти 3216,94 3216,94 7250,00 3216,94 7250,00 3216,94

Кількість 

відремонтованих та 

збудованих об’єктів

од 4 1 -3
в стадії 

виконання

виконано поточний ремонт 

частини піротехнічних 

робіт та гуманітарного 

розмінування; триває 

комплектування відділення 

підводного розмінування; 

не виконується будівництво 

2 сховищ. Триває пошук 

фінансування

50

Будівництво та реконструкція 

об'єктів водовідведення та 

очистки стічних вод, 

гідротехнічних споруд, підземних 

та поверхневих джерел питної 

води

2021-

2023

державний бюджет 

(в т. ч. ДФРР), 

місцевий бюджет

36787,48 30625,68 30625,68

Із запланованих до 

виконання 12 заходів 

триває  виконання 1 

проекту: реконструкція 

очисних споруд у с. 

Половинкине 

Старобільського району 

(рівень виконання 83 %)

в стадії 

виконання
198000,00198000,0036787,48529000,00

2021-

2023
3.3.2.3

3.3.2. Сприяти 

раціональному 

використанню водних 

ресурсів та зменшенню 

забруднення природного 

середовища скидами стічних 

вод

Луганська область




