
плановий фактичний з початку 

реалізації 

проєкту

за звітний 

період

планова фактична планова фактична найменування 

індикатора 

(показника)

одиниця 

виміру

прогнозо-

ване 

значення

фактичне 

значення

відхилення 

(+,-)

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

Разом по всім цілям: 90682,84 5912,39 1769201,62 119,90 3116021,10 47892,89

Всього по цілі 1: 56706,62 0 1399714,36 0 2352605,71 39284,07

кількість 

встановлених 

блочно-модульних 

котелень та 

котельного 

обладнання  

од. 40 1 -39 в стадії виконання

Протяжність 

замінених теплових 

мереж

м.п. 2500 2214 -286 в стадії виконання

Кількість 

реконструйованих 

об'єктів 

од. 9 0 -9

Протяжність 

замінених мереж 

водопостачання та 

водлвідведення

м.п. 20000 730 -19270

Розроблення 

техніко-

економічного 

обгрунтування

од.

1 0 -1

Виготовлення 

проєктно-

кошторисної 

документації

од

1 0 -1

Будівництво колії км буде 

визначено 

після 

розробки 

ПКД

- -

4
1. Відновлення критичної 

інфраструктури та послуг

1.1.3. Відновити 

транспортно-

логістичну 

інфраструктуру та 

покращити 

транспортне 

сполучення

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)

2019 2020 Державний бюджет, 

місцевий бюджет, кошти 

МТД, МФО, інші 

джерела, не заборонені 

законом

0 0 0 0 14700,00 0

Відновлення 

дорожнього 

покриття

км 3,4 0 -3,4 не виконується

У зв’язку з невиконанням проєкту в 

2019 році виконання очікується у 2020 

році. Об’єкт не включено Державним 

агенством автомобільних доріг (лист від 

31.01.2020 № 687/1/5.1-6-143/08 до 

переліку об’єктів на 2020 рік за 

бюджетною програмою 3131090 про 

надання субвенції для проведення 

ремонту у зв’язку з обмеженим обсягом 

фінансування
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1. Відновлення критичної 

інфраструктури та послуг

1.1.3. Відновити 

транспортно-

логістичну 

інфраструктуру та 

покращити 

транспортне 

сполучення

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)

2019 2020 Державний бюджет, 

місцевий бюджет, кошти 

МТД, МФО, інші 

джерела, не заборонені 

законом

0 0 0 0 4800,00 0

Відновлення 

дорожнього 

покриття

км 4 0 -4 не виконується

У зв’язку з невиконанням проєкту в 

2019 році виконання очікується у 2020 

році. Об’єкт не включено Державним 

агенством автомобільних доріг (лист від 

31.01.2020 № 687/1/5.1-6-143/08 до 

переліку об’єктів на 2020 рік за 

бюджетною програмою 3131090 про 

надання субвенції для проведення 

ремонту у зв’язку з обмеженим обсягом 

фінансування
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1. Відновлення критичної 

інфраструктури та послуг

1.1.3. Відновити 

транспортно-

логістичну 

інфраструктуру та 

покращити 

транспортне 

сполучення

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)

2019 2020 Державний бюджет, 

місцевий бюджет, кошти 

МТД, МФО, інші 

джерела, не заборонені 

законом

0 0 0 0 14400,00 0

Відновлення 

дорожнього 

покриття

км 12 0 -12 не виконується

У зв’язку з невиконанням проєкту в 

2019 році виконання очікується у 2020 

році. Об’єкт не включено Державним 

агенством автомобільних доріг (лист від 

31.01.2020 № 687/1/5.1-6-143/08 до 

переліку об’єктів на 2020 рік за 

бюджетною програмою 3131090 про 

надання субвенції для проведення 

ремонту у зв’язку з обмеженим обсягом 

фінансування

Фінансування робіт планується за 

кошти інвесторів та власні кошти 

підприємств

1.1.3. Відновити 

транспортно-

логістичну 

інфраструктуру та 

покращити 

транспортне 

сполучення

Луганська область, 

суміжні області, територія 

України (транзитні 

напрями руху)

2019-2020

0 1000000,00 1100000,00

1.3 Будівництво 

залізничної гілки 

Білокуракине – Сватове

2019-2020 Не визначено

0 0 0 не виконується Не визначено джерела фінансування

4569,3400

ДФРР, обласний бюджет, 

місцевий бюджет, кошти 

МТД, інші джерела не 

заборонені чинним 

законодавством

2019-20201.1.1. Забезпечити 

стале 

енергопостачання та 

підвищити рівень 

енергетичної безпеки

1.1 Реконструкція та 

модернізація теплових 

мереж, котелень, 

будівництво модульних 

котелень

2019-2020Луганська область

0 41201,42 82823,26

2019-2020

33429,82 0 11327,830

2019-2020 ДФРР, обласний бюджет, 

місцевий бюджет, кошти 

МТД, інші джерела не 

заборонені чинним 

законодавством
93006,52 186013,04

№ 

Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів

1.1.2. Забезпечити 

стале, якісне та 

ефективне 

водозабезпечення та 

водовідведення

1.2 Відновлення систем 

централізованого 

водопостачання та 

водовідведення 

Луганської області
2

1. Відновлення критичної 

інфраструктури та послуг

Луганська область

1. Відновлення критичної 

інфраструктури та послуг
1

3
1. Відновлення критичної 

інфраструктури та послуг

Звіт

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року за І квартал 2020 року

Номер та найменування 

цілі регіональної 

стратегії

Назва програми 

регіонального 

розвитку, що 

реалізується в 

рамках плану заходів

Назва проєктів 

регіонального розвитку, 

що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Територіальна 

спрямованість проєктів 

(назва регіону, декількох 

регіонів, частини регіону

Строк реалізації проєкту Джерела фінансуван-           

ня у звітному періоді

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у звітному 

періоді, тис.грн.

Сума вибраних коштів у 

звітному періоді, 

тис.грн.

Сума вибраних коштів з 

початку реалізації 

проєктів, тис.грн

Стан виконання 

плану заходів (з 

порівняльною 

оцінкою фактично 

виконаного і 

запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання плану заходів (з 

поясненням причин їх виникнення 

та зазначенням механізму 

вирішення) 

в стадії виконання

Відсутність фінансування, необхідність 

виготовлення проєктно-кошторисної 

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

7
1. Відновлення критичної 

інфраструктури та послуг

1.1.3. Відновити 

транспортно-

логістичну 

інфраструктуру та 

покращити 

транспортне 

сполучення

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)

2019 2020 Державний бюджет, 

місцевий бюджет, кошти 

МТД, МФО, інші 

джерела, не заборонені 

законом

0 0 0 0 23200,00 0

Відновлення 

дорожнього 

покриття

км 9,7 0 -9,7 не виконується

У зв’язку з невиконанням проєкту в 

2019 році виконання очікується у 2020 

році. Об’єкт не включено Державним 

агенством автомобільних доріг (лист від 

31.01.2020 № 687/1/5.1-6-143/08 до 

переліку об’єктів на 2020 рік за 

бюджетною програмою 3131090 про 

надання субвенції для проведення 

ремонту у зв’язку з обмеженим обсягом 

фінансування
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1. Відновлення критичної 

інфраструктури та послуг

1.1.3. Відновити 

транспортно-

логістичну 

інфраструктуру та 

покращити 

транспортне 

сполучення

1.8 Поточний середній 

ремонт автомобільної 

дороги загального 

користування державного 

значення О130203 

Литвинівка – Парневе – 

(Чугуєв – Мілове) на 

ділянці км 0+000 – км 

15+000

Луганська область, 

суміжні області, територія 

України (транзитні 

напрями руху)

2019 2020 Державний бюджет, 

місцевий бюджет, кошти 

МТД, МФО, інші 

джерела, не заборонені 

законом

0 0 0 0 61200,00 0

Відновлення 

дорожнього 

покриття

км 15 0 -15 не виконується

У зв’язку з невиконанням проєкту в 

2019 році виконання очікується у 2020 

році. Об’єкт не включено Державним 

агенством автомобільних доріг (лист від 

31.01.2020 № 687/1/5.1-6-143/08 до 

переліку об’єктів на 2020 рік за 

бюджетною програмою 3131090 про 

надання субвенції для проведення 

ремонту у зв’язку з обмеженим обсягом 

фінансування
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1. Відновлення критичної 

інфраструктури та послуг

1.1.3. Відновити 

транспортно-

логістичну 

інфраструктуру та 

покращити 

транспортне 

сполучення

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)

2019 2020 Державний бюджет, 

місцевий бюджет, кошти 

МТД, МФО, інші 

джерела, не заборонені 

законом

0 0 0 0 56500,00 0

Відновлення 

дорожнього 

покриття

км 22,6 0 -22,6 не виконується

У зв’язку з невиконанням проєкту в 

2019 році виконання очікується у 2020 

році. Об’єкт не включено Державним 

агенством автомобільних доріг (лист від 

31.01.2020 № 687/1/5.1-6-143/08 до 

переліку об’єктів на 2020 рік за 

бюджетною програмою 3131090 про 

надання субвенції для проведення 

ремонту у зв’язку з обмеженим обсягом 

фінансування
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1. Відновлення критичної 

інфраструктури та послуг

1.1.3. Відновити 

транспортно-

логістичну 

інфраструктуру та 

покращити 

транспортне 

сполучення

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)

2019 2020 Державний бюджет, 

місцевий бюджет, кошти 

МТД, МФО, інші 

джерела, не заборонені 

законом

0 0 0 0 16500,00 0

Відновлення 

дорожнього 

покриття

км 4 0 -4 не виконується

У зв’язку з невиконанням проєкту в 

2019 році виконання очікується у 2020 

році. Об’єкт не включено Державним 

агенством автомобільних доріг (лист від 

31.01.2020 № 687/1/5.1-6-143/08 до 

переліку об’єктів на 2020 рік за 

бюджетною програмою 3131090 про 

надання субвенції для проведення 

ремонту у зв’язку з обмеженим обсягом 

фінансування
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1. Відновлення критичної 

інфраструктури та послуг

1.1.3. Відновити 

транспортно-

логістичну 

інфраструктуру та 

покращити 

транспортне 

сполучення

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)

2020 2020 Державний бюджет, 

місцевий бюджет, кошти 

МТД, МФО, інші 

джерела, не заборонені 

законом
0 0 20200,00 0 20200,00 0

Відновлення 

дорожнього 

покриття

км 5 0 -5 не виконується

Об’єкт не включено Державним 

агенством автомобільних доріг (лист від 

31.01.2020 № 687/1/5.1-6-143/08 до 

переліку об’єктів на 2020 рік за 

бюджетною програмою 3131090 про 

надання субвенції для проведення 

ремонту у зв’язку з обмеженим обсягом 

фінансування
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1. Відновлення критичної 

інфраструктури та послуг

1.1.3. Відновити 

транспортно-

логістичну 

інфраструктуру та 

покращити 

транспортне 

сполучення

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)

2019 2020 Державний бюджет, 

місцевий бюджет, кошти 

МТД, МФО, інші 

джерела, не заборонені 

законом

0 0 0 0 13400,00 0

Відновлення 

дорожнього 

покриття

км 3,3 0 -3,3 не виконується

У зв’язку з невиконанням проєкту в 

2019 році виконання очікується у 2020 

році. У зв’язку з невиконанням проєкту 

в 2019 році виконання очікується у 2020 

році. Об’єкт не включено Державним 

агенством автомобільних доріг (лист від 

31.01.2020 № 687/1/5.1-6-143/08 до 

переліку об’єктів на 2020 рік за 

бюджетною програмою 3131090 про 

надання субвенції для проведення 

ремонту у зв’язку з обмеженим обсягом 

фінансування
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1. Відновлення критичної 

інфраструктури та послуг

1.1.3. Відновити 

транспортно-

логістичну 

інфраструктуру та 

покращити 

транспортне 

сполучення

1.15 Поточний середній 

ремонт автомобільної 

дороги загального 

користування державного 

значення О130902 

Новоайдар - Щастя на 

ділянці км 0+000 – км 

17+000

Луганська область, 

суміжні області, територія 

України (транзитні 

напрями руху)

2019 2020 Державний бюджет, 

місцевий бюджет, кошти 

МТД, МФО, інші 

джерела, не заборонені 

законом

0 0 0 0 55845,00 0

Відновлення 

дорожнього 

покриття

км 17 0 -17 не виконується

У зв’язку з невиконанням проєкту в 

2019 році виконання очікується у 2020 

році. Об’єкт не включено Державним 

агенством автомобільних доріг (лист від 

31.01.2020 № 687/1/5.1-6-143/08 до 

переліку об’єктів на 2020 рік за 

бюджетною програмою 3131090 про 

надання субвенції для проведення 

ремонту у зв’язку з обмеженим обсягом 

фінансування
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14
1. Відновлення критичної 

інфраструктури та послуг

1.1.3. Відновити 

транспортно-

логістичну 

інфраструктуру та 

покращити 

транспортне 

сполучення

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)

2019 2020 Державний бюджет, 

місцевий бюджет, кошти 

МТД, МФО, інші 

джерела, не заборонені 

законом

0 0 0 0 13578,00 0

Відновлення 

дорожнього 

покриття

км 4 0 -4 не виконується

У зв’язку з невиконанням проєкту в 

2019 році виконання очікується у 2020 

році. Об’єкт не включено Державним 

агенством автомобільних доріг (лист від 

31.01.2020 № 687/1/5.1-6-143/08 до 

переліку об’єктів на 2020 рік за 

бюджетною програмою 3131090 про 

надання субвенції для проведення 

ремонту у зв’язку з обмеженим обсягом 

фінансування

15
1. Відновлення критичної 

інфраструктури та послуг

1.1.3. Відновити 

транспортно-

логістичну 

інфраструктуру та 

покращити 

транспортне 

сполучення

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)

2019 2020 Державний бюджет, 

місцевий бюджет, кошти 

МТД, МФО, інші 

джерела, не заборонені 

законом

0 0 0 0 59130,00 0

Відновлення 

дорожнього 

покриття

км 27,4 0 -27,4 не виконується

У зв’язку з невиконанням проєкту в 

2019 році виконання очікується у 2020 

році. Об’єкт не включено Державним 

агенством автомобільних доріг (лист від 

31.01.2020 № 687/1/5.1-6-143/08 до 

переліку об’єктів на 2020 рік за 

бюджетною програмою 3131090 про 

надання субвенції для проведення 

ремонту у зв’язку з обмеженим обсягом 

фінансування

16
1. Відновлення критичної 

інфраструктури та послуг

1.2.1. Відновити та 

розбудувати 

регіональну 

інфраструктуру з 

надання медичних 

послуг

1.18 Відновлення системи 

надання медичної 

допомоги ІІІ рівня 

населення Луганської 

області, будівництво 

Луганської обласної 

клінічної лікарні 

потужністю 360 ліжок

Луганська область 2019-2020 2020 Державний бюджет, 

обласний бюджет

0 0 80000 0 185000 0

Будівництво 

Луганської обласної 

клінічної лікарні

од 1 0 -1 не виконується

Відсутнє фінансування. Ведуться 

роботи по відведенню земельної 

ділянки під будівництво Луганської 

обласної клінічної лікарні.  

Інвестиційний проект направлено на 

участь у Форумі інвестиційного 

розвитку міст "Investment TALKS" у м. 

Маріуполь  Було проведено тендер на 

виготовлення проектно-кошторисної 

документаці, але торги не відбулися

17
1. Відновлення критичної 

інфраструктури та послуг

1.2.1. Відновити та 

розбудувати 

регіональну 

інфраструктуру з 

надання медичних 

послуг

1.19 Реконструкція 

системи водопостачання  

Сватівської обласної 

психіатричної лікарні

Луганська область 2019 2020 Державний бюджет, 

обласний бюджет

0 0 0 0 3940,69 0
Рівень виконання 

робіт за проектом
% 100 0 -100 не виконується

У зв’язку з невиконанням проєкту в 

2019 році виконання очікується у 2020 

році. Підготовлено пакет документів, 

вироблено проектно-кошторисну 

документацію, ведеться пошук 

інвесторів
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1. Відновлення критичної 

інфраструктури та послуг

1.2.1. Відновити та 

розбудувати 

регіональну 

інфраструктуру з 

надання медичних 

послуг

1.20 Закупівля 

обладнання для 

облаштування лабораторії 

Луганського обласного 

протитуберкульозного 

диспансеру

Луганська область 2019-2020 2020 Державний бюджет, 

обласний бюджет

0 0 15000,00 0 30000,00 110,1

Кількість 

закупленого 

обладнання

од. 15 9 -6 в стадії виконання

В І кв. 2020 року закупка обладнання не 

здійснювалась. В 2019 році придбано 9 

одиниць обладнання : 1 аквадистилятор 

, 2 стола - мийки на 2 раковини, 6 штук 

опромінювачів бактерицидних 

пересувних 3-лампових
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1. Відновлення критичної 

інфраструктури та послуг

1.2.1. Відновити та 

розбудувати 

регіональну 

інфраструктуру з 

надання медичних 

послуг

1.21 Будівництво 

Луганського обласного 

клінічного онкологічного 

диспансеру у м.Рубіжному

Луганська область 2019-2020 2020 Державний бюджет, 

обласний бюджет

0 0 90000,00 0 191000,00 0
Кількість об'єктів 

од. 1 0 -1 не виконується

Згідно рішення Рубіжанської 

міської ради від 26.07.2017 № 31/8 

«Про передачу земельної ділянки 

Луганському обласному клінічному 

онкологічному диспансеру» під 

будівництво онкодиспансеру було 

виділено земельну ділянку площею 

5,0 га із земель комунальної 

власності за адресою: м. Рубіжне, 

проспект Московський. 

Інвестиційний проект направлено 

на Форум інвестиційного розвитку 

міст "Investment TALKS" у м. 

Маріуполь
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1. Відновлення критичної 

інфраструктури та послуг

1.2.1. Відновити та 

розбудувати 

регіональну 

інфраструктуру з 

надання медичних 

послуг

1.22 Забезпечення 

автомобілями швидкої 

медичної допомоги 

Луганського обласного 

центру екстреної 

медичної допомоги та 

медицини катастроф 

Луганська область 2019 2020 Державний бюджет

22523,9 0 0 0 73295,83 22523,9

Кількість 

транспорних 

засобів

од. 64 10 -54 в стадії виконання

У зв’язку з невиконанням проєкту в 

2019 році виконання очікується у 

2020 році. В звітному періоді 

закупівля не здійснювалась через 

відсутність фінансування. В 2019 

році закуплено 3 машини швидкої 

допомоги за рахунок коштів 

обласного бюджету (8846,9 тис. 

грн) та отримано в якості 

гуманітарної допомоги 7 

спеціалізованих автомобілів 

швидкої медичної допомоги 

(балансова вартість 13677 тис. грн)
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21
1. Відновлення критичної 

інфраструктури та послуг

1.2.2. Відновити та 

розбудувати 

регіональну 

інфраструктуру з 

надання соціальних 

послуг

1.23 Відновлення 

фактичної  роботи 

Луганського обласного 

центру соціально-

психологічної допомоги, 

що розташований за 

адресою: Луганська обл., 

Кремінський  район, 

с.Михайлівка

Луганська область 2019 2020 ДФРР, обласний бюджет

0 0 0 0 3700,00 0
Рівень виконання 

робіт за проектом
% 100 0 -100 в стадії виконання

У зв’язку з невиконанням проєкту в 

2019 році виконання очікується у 2020 

році. Обмеженість приміщень та 

будівель, доцільних для розміщення на 

їх базі установи із цілодобовим 

перебуванням клієнтів. Зараз центр 

працює в денному форматі

22
1. Відновлення критичної 

інфраструктури та послуг

1.2.2. Відновити та 

розбудувати 

регіональну 

інфраструктуру з 

надання соціальних 

послуг

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 2019 2020 ДФРР, місцеві бюджети

0 0 0 0 21550,00 0
Рівень освоєння 

коштів за проектом
% 100 0 -100 не виконується

У зв’язку з невиконанням проєкту в 

2019 році виконання очікується у 2020 

році. Відсутність приміщень та 

будівель, доцільних для розміщення на 

їх базі установи подібного спрямування. 

Необхідність будівництва нового 

приміщення

Придбання 

обладнання
шт. 100 0 -100

Впровадження 

системи 

електронного 

документообігу

шт. 1 1 0

Створення 

електронного 

архіву документів

шт. 1 1 0

24
1. Відновлення критичної 

інфраструктури та послуг

1.2.4. Покращити 

доступ до якісних 

медичних, освітніх та 

соціальних послуг

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

2019-2020 2020 Державний бюджет

0 0 3432,82 0 6145,89 0
Рівень виконання 

робіт за проектом
% 100 0 -100 не виконується

Проект був учасником конкурсу 

проектів регіонального розвитку, які 

можуть реалізовуватись за рахунок 

коштів державного бюджету, 

отриманих від Європейського Союзу, 

але не став переможцем. Кошти на 

реалізацію проекту в районному 

бюджеті відсутні. Проводиться робота 

по пошуку альтернативних джерел 

фінансування. Проект включений до 

Плану перспективного розвитку 

Луганської області на 2019- 2021 роки

25
1. Відновлення критичної 

інфраструктури та послуг

1.2.5. Покращити 

доступ до спортивної 

інфраструктури та 

підтримати розвиток 

спорту

1.28 Модернізація 

стадіону «Хімік», м. 

Рубіжне

Луганська область 2019-2020 2020 ДФРР, місцевий бюджет, 

МТД

0 0 7500,00 0 15000,00 0

Кількість 

відремонтованих 

об’єктів

од. 1 0 -1 не виконується

Відсутність фінансування для 

розробки проєктно-кошторисної 

документації

26
1. Відновлення критичної 

інфраструктури та послуг

1.2.5. Покращити 

доступ до спортивної 

інфраструктури та 

підтримати розвиток 

спорту

1.29 Модернізація 

стадіону «Хімік», 

м.Сєвєродонецьк

Луганська область 2019-2020 2020 ДФРР, місцевий бюджет, 

МТД

0 0 25000,00 0 50000,00 0
Рівень виконання 

робіт за проектом
% 100 0 -100 не виконується

Проєкт подавався на конкурс 

проектів, які можуть бути 

реалізовані за рахунок коштів 

ДФРР у 2019 році та не пройшов 

конкурсний відбір. На конкурс 

проектів на 2020 рік проект не 

подавався. Розроблено проєктно-

кошторисну документацію
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1. Відновлення критичної 

інфраструктури та послуг

1.2.5. Покращити 

доступ до спортивної 

інфраструктури та 

підтримати розвиток 

спорту

1.30 Будівництво залу 

єдиноборств на території 

комунальної установи 

«Луганський обласний 

фізкультурний центр 

«Олімп», м. Кремінна

Луганська область 2019-2020 2020 ДФРР, місцевий бюджет, 

МТД

0 0 18500,00 0 38500,00 0

Кількість 

відремонтованих 

об’єктів

од. 1 0 -1 не виконується

Розроблено проєктно-кошторисну 

документацію. Відсутність 

співфінансування з обласного 

бюджету

1. Відновлення критичної 

інфраструктури та послуг
23

1.2.3. Відновити 

регіональний архівний 

фонд та 

функціонування 

архівної системи

Луганська область 2019-2020

752,9 873,60 2184,00 752,900

ДФРР2019-20201.25 Запровадження 

електронного 

документообігу в 

архівних установах 

області

в стадії виконання

За рахунок коштів обласного 

бюджету створено інформаційну 

систему автоматизації процесів 

обліку, зберігання та доступу до 

електронних документів, придбано 

комп'ютерне та спеціальне 

обладнання та програмне 

забезпечення.  Проводиться робота 

щодо впровадження системи 

електронного документообігу 

"АСКОД" та наповнення 

інформаційної системи "Folium"
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28
1. Відновлення критичної 

інфраструктури та послуг

1.2.5. Покращити 

доступ до спортивної 

інфраструктури та 

підтримати розвиток 

спорту

1.31 Створення умов для 

розвитку водних видів 

спорту (СДЮСТШ ВВС 

«Садко»)

Луганська область 2019-2020 2020 ДФРР, місцевий  бюджет, 

МТД

0 0 5000,00 0 10000,00 0
Рівень виконання 

робіт за проектом
% 100 0 -100 не виконується

Розроблено проєктно-кошторисну 

документацію. Відсутність 

фінансування

Всього по цілі 2: 9993,016 5912,389 215359 18,9 396213,02 6276,169

29

2. Підвищення 

спроможності місцевої 

влади в умовах 

децентралізації та 

інформатизації

2.2.1. Посилити 

спроможність громад у 

сфері управління 

водопровідно-

каналізаційним 

господарством

2.1 Будівництво очисних 

споруд господарсько-

побутових стічних вод 

м. Сєвєродонецька

м. Сєвєродонецьк 2019-2020 2020 За екологічні кошти

0 0 180000,00 0 300000,00 0
Рівень виконання 

робіт за проектом
% 100 0 -100 не виконується

Відсутнє фінансування. Планується 

зверненя Сєвєродонецької міської ради 

др Міністерства розвитку громад та 

територій України щодо передачі 

очисних споруд, розташованих на 

території Сєвєродонецького об'єднання 

"Азот", у комунальну власність громади

30

2. Підвищення 

спроможності місцевої 

влади в умовах 

децентралізації та 

інформатизації

2.3.1. Посилити 

спроможність громад у 

сфері надання якісних 

соціальних послуг

2.2 Створення прозорого 

соціального офісу

Старобільський район 2019-2020 2020 МТД

0 0 9500,00 0 35000,00 0
Рівень виконання 

робіт за проектом
% 100 0 -100 не виконується

Відсутня проєктно-кошторисна 

документація, відсутнє фінансування, 

потребує залучення додаткових 

інвестицій
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2. Підвищення 

спроможності місцевої 

влади в умовах 

децентралізації та 

інформатизації

2.3.2. Посилити 

спроможність громад у 

сфері надання якісних 

послуг освіти

2.3 Створення 

сприятливих умов для 

перебування та отримання 

якісної освіти в 

навчальних закладах 

району.

Новоайдарський район 2019-2020 2020 Державний бюджет, 

місцеві бюджети, інші 

кошти, не заборонені 

законодавством
0 0 6000,00 0 17263,03 0

Рівень виконання 

робіт за проектом
% 100 0 -100 не виконується Відсутнє фінансування

32

2. Підвищення 

спроможності місцевої 

влади в умовах 

децентралізації та 

інформатизації

2.3.2. Посилити 

спроможність громад у 

сфері надання якісних 

послуг освіти

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 2019-2020 2020 ДФРР, МТД 

0 0 6200,00 0 16599,99 0
Рівень виконання 

робіт за проектом
% 100 0 -100 не виконується

У зв’язку з тим, що в червні 2018 року у 

Міловському районі створено опорний 

навчальний заклад «Міловська гімназія 

Міловської районної ради Луганської 

області», виникла необхідність 

актуалізації даного проєкту. На даний 

час проєкт актуалізовано, змінено назву 

на «Комплексні заходи з капітального 

відновлення Опорного навчального 

закладу «Міловська гімназія Міловської 

районної ради Луганської області» та 

відкориговано вартість до 17627,59 тис 

грн. проєкт включено до 3 пулу 

Надзвичайної кредитної програми для 

відновлення України
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2. Підвищення 

спроможності місцевої 

влади в умовах 

децентралізації та 

інформатизації

2.3.2. Посилити 

спроможність громад у 

сфері надання якісних 

послуг освіти

2.5 Покращення якості 

надання освітніх послуг в 

сільській місцевості 

Білокуракинського району

С.Курячівка, 

с.Дем’янівка,с.Мирне 

Білокуракинського району 

Луганської області

2019-2020 2020 Державний бюджет, 

місцевий бюджет

0 0 6050,00 0 7500,00 2195,542
Рівень виконання 

робіт за проектом
% 100 0 -100 в стадії виконання

Проект поширюється та території, які 

стали частиною Білокуракинської та 

Лозно-Олександрівської ОТГ. В 2019 

році за рахунок субвенції з Державного 

бюджету проведено ремонти шкіл в с. 

Курячівка та с. Дем'янівка. Капітальний 

ремонт школи в с. Мирне включений до 

Плану перспективного розвитку 

Луганської області на 2019-2021 роки. 

Триває пошук альтернативних джерел 

фінансування

34

2. Підвищення 

спроможності місцевої 

влади в умовах 

децентралізації та 

інформатизації

2.3.2. Посилити 

спроможність громад у 

сфері надання якісних 

послуг освіти

2.6 Реконструкція 

приміщень шкіл під 

дитячі садки

 Павлівка, с. Дем’янівка. 2019 2020 Державний бюджет, 

місцевий бюджет

0 0 0 0 2500,00 0
Рівень виконання 

робіт за проектом
% 100 0 -100 не виконується

У зв’язку з невиконанням проєкту в 

2019 році виконання очікується у 2020 

році. Реконструкція приміщень під 

дитячий садок в с. Дем'янівка втратив 

актуальність через недостатню кількість 

потенційних відвідувачів. По проекту 

реконструкції приміщень під дитячий 

садок в с.Павлівка у 2018 році 

виготовлена проектно-кошторисна 

документація. Кошти  в місцевому 

бюджеті відсутні, пошук 

альтернативних джерел фінансування
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2. Підвищення 

спроможності місцевої 

влади в умовах 

децентралізації та 

інформатизації

2.3.2. Посилити 

спроможність громад у 

сфері надання якісних 

послуг освіти

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

2019-2020 2020 ДФРР, місцевий бюджет

9993,02 5912,39 7609,00 18,90 17350,00 4080,63
Рівень виконання 

робіт за проектом
% 100 0,2 -99,8 в стадії виконання

Проект не реалізовано в повному обсязі 

в зв'язку з відсутністю фінасування за 

рахунок коштів ДФРР

Всього по цілі 3: 1434,20 0,00 134793,30 0,00 301293,30 1371,65

36
3. Економічне 

відновлення та перехід до 

сталого розвитку

3.1.1. Сприяти 

підвищенню 

конкурентоспроможно

сті підприємств 

регіону

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 2019-2020 2020 Державний бюджет, 

обласний бюджет,  МТД

0 0 24000,00 0 26000,00 0
Рівень виконання 

робіт за проектом
% 100 0 -100 не виконується Відсутність фінансування

37
3. Економічне 

відновлення та перехід до 

сталого розвитку

3.1.1. Сприяти 

підвищенню 

конкурентоспроможно

сті підприємств 

регіону

3.2 Створення бізнес-

інкубатора

Луганська область 2019-2020 2020 Обласний бюджет, МТД 

0 0 3500,00 0 5000,00 0

реалізація 

інвестиційного 

проекту, створення 

нових робочих 

місць

осіб 50 0 -50 в стадії виконання

Триває робота щодо попередньої оцінки 

можливостей створення бізнес-

інкубатора в області

38
3. Економічне 

відновлення та перехід до 

сталого розвитку

3.1.3. Сприяти 

підвищенню 

продуктивності та 

ефективності 

сільського 

господарства

3.3 Відновлення 

зрошувальних систем в 

Білокуракинському та 

Новопсковському районах 

Луганської області

Луганська область 2019-2020 2020 ДФРР

0 0 23000,00 0 46000,00 0
Рівень виконання 

робіт за проектом
% 100 0 -100 не виконується

Виконавець – Регіональний офіс водних 

ресурсів у Луганській області – 

передбачав фінансування заходу за 

кошти ДФРР. Через існуючу 

заборгованість на підприємстві з 

виплати заробітної плати, проєкт не 

пройшов конкурсний відбір. Інші 

джерела реалізації відсутні.

39
3. Економічне 

відновлення та перехід до 

сталого розвитку

3.1.5. Надати 

підтримку для 

розвитку малого 

бізнесу та сприяти 

самозайнятості 

населення, особливо 

вразливих груп, в тому 

числі жінок та молоді

3.4 Створення 

сільськогосподарського 

кооперативу по  збору 

молока у населення 

району та переробці м’ясо-

молочної продукції

Станично-Луганський 

район 

2019 2020 МТД

0 0 0 0 1300,00 0

Кількість 

придбаного 

обладнення

од. 2 0 -2 не виконується

У зв’язку з невиконанням проєкту в 

2019 році виконання очікується у 2020 

році. Відсутність інвесторів

40
3. Економічне 

відновлення та перехід до 

сталого розвитку

3.1.5. Надати 

підтримку для 

розвитку малого 

бізнесу та сприяти 

самозайнятості 

населення, особливо 

вразливих груп, в тому 

числі жінок та молоді

3.5 Надання на 

безповоротній основі 

прямої фінансової 

підтримки суб’єктам 

малого і середнього 

підприємництва 

Луганська область 2019-2020 2020 Обласний бюджет

0 0 20000,00 0 40000,00 0

Кількість суб’єктів 

малого і середнього 

підприємництва, які 

отримают пряму 

фінансову 

підтримку для 

реалізації 

інвестиційних 

проектів, 

спрямованих на 

створення нових 

робочих місць

осіб 40 0 -40 не виконується

Механізм фінансової підтримки малого 

та середнього підприємництва не 

впроваджується через дефіцит 

обласного бюджету

41
3. Економічне 

відновлення та перехід до 

сталого розвитку

3.1.5. Надати 

підтримку для 

розвитку малого 

бізнесу та сприяти 

самозайнятості 

населення, особливо 

вразливих груп, в тому 

числі жінок та молоді

3.6 Надання фінансової 

підтримки суб’єктам 

підприємництва шляхом 

часткової компенсації з 

обласного бюджету 

відсоткових ставок за 

кредитами, що надаються 

банками 

Луганська область 2019-2020 2020 Обласний бюджет

0 0 1000,00 0 2000,00 0

Кількість суб'єктів 

малого і середнього 

підприємництва, 

яким надана 

фінансова 

підтримка

осіб 40 0 -40 в стадії виконання

Фінансова підтримка  у звітному періоді 

не здійснювалась через дефіцит 

обласного бюджету

Кількість 

побудованих 

об’єктів 

поводження з ТПВ

од. 6 0 -6

Кількість придбаної 

техніки та 

обладнання 
од. 1 0 -1

3.2.1. Розробити та 

впровадити ефективну 

систему поводження з 

побутовими і 

промисловими 

відходами

3.7 Впровадження 

сучасних методів та 

технологій у сфері 

поводження з твердими 

побутовими відходами

Луганська область

42

2019-2020

1434,2 0

2019-2020

0 121700,0011500,00

ДФРР, обласний бюджет, 

місцевий бюджет, МТД, 

інші джерела не 

заборонені чинним 

законодавством 1371,65

3. Економічне 

відновлення та перехід до 

сталого розвитку

не виконується

Відсутність фінансування, необхідність 

виготовлення проєктно-кошторисної 

документації



7   

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

43
3. Економічне 

відновлення та перехід до 

сталого розвитку

3.2.2. Забезпечити 

охорону річок та 

зменшити рівень 

забруднення 

поверхневих джерел 

води

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

2020 2020 МТД або МФО

0 0 43643,30 0 43643,30 0
Рівень виконання 

робіт за проектом
% 100 0 -100 не виконується Відсутність фінансування

44
3. Економічне 

відновлення та перехід до 

сталого розвитку

3.2.3. Забезпечити 

протиерозійний захист 

ґрунтів та сприяти 

відновленню 

деградованих земель

3.9 Будівництво, 

розширення та 

реконструкція 

протиерозійних, 

гідротехнічних, 

противокарстових, 

берегозакріплювальних, 

протизсувних, 

протиобвальних і 

протилавинних і 

протиселевих споруд

Місто Лисичанськ та його 

околиці

2020 2020 МТД або МФО

0 0 650,00 0 650,00 0

Кількість 

інженерно-

геологічних 

обстежень та 

кількість 

лабораторних робіт

од.

Точну 

кількість 

інженерно-

геологічних 

обстежень та 

кількість 

лабораторни

х робіт буде 

визначено 

при 

складанні 

кошторису 

робіт

0 - не виконується Відсутність фінансування

45
3. Економічне 

відновлення та перехід до 

сталого розвитку

3.2.3. Забезпечити 

протиерозійний захист 

ґрунтів та сприяти 

відновленню 

деградованих земель

3.10 Відновлення 

гідрологічного і 

санітарного стану річки 

Борова з реконструкцією 

існуючої водозливної 

греблі

м. Сєвєродонецьк 2019-2020 2020 За екологічні кошти

0 0 7500,00 0 15000,00 0
Рівень виконання 

робіт за проектом
% 100 0 -100 не виконується

Відсутнє фінансування, відсутня 

проєктно-кошторисна документація

Всього по цілі 4: 22549 0 19334,96 101 65909,07 961

46
4. Створення сприятливих 

умов для життя та 

побудова миру

4.1.1. Створити 

безпечні умови для 

проживання та 

пересування 

територією

4.1 Будівництво мереж 

зовнішнього 

електропостачання сел. 

Боброво

м. Сєвєродонецьк 2019 2020 ДФРР, місцевий  бюджет, 

МТД

0 0 0 0 11732,39 0
Рівень виконання 

робіт за проектом
% 100 0 -100 не виконується

У зв’язку з невиконанням проєкту в 

2019 році виконання очікується у 2020 

році. Відсутнє фінансування

47
4. Створення сприятливих 

умов для життя та 

побудова миру

4.1.1. Створити 

безпечні умови для 

проживання та 

пересування 

територією

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 міста Попасна

2020 2020 ДФРР, місцеві бюджети

0 0 18000,00 0 18000,00 0
Рівень виконання 

робіт за проектом
% 100 0 -100 не виконується Відсутність фінансування

48
4. Створення сприятливих 

умов для життя та 

побудова миру

4.1.1. Створити 

безпечні умови для 

проживання та 

пересування 

територією

4.3 Середній ремонт 

проїзної автомобільної 

дороги загальною 

площею 830,34 м
2

смт. Станиця-Луганська, 

с.Валуйське Станично-

Луганського району  

2019 2020 Державний бюджет, 

місцевий бюджет

0 0 0 0 357,76 0
Рівень виконання 

робіт за проектом
% 100 0 -100 не виконується

У зв’язку з невиконанням проєкту в 

2019 році виконання очікується у 2020 

році. Відсутність коштів

49
4. Створення сприятливих 

умов для життя та 

побудова миру

4.1.1. Створити 

безпечні умови для 

проживання та 

пересування 

територією

4.4 Побудова та технічна 

модернізація системи 

централізованого 

оповіщення Луганської 

області

Регіон, район, місто 

обласного значення, 

громада Луганської 

області

2019-2020 2020 ДФРР, державний 

бюджет, місцевий 

бюджет, МТД, інші не 

заборонені законом 

джерела фінансування

0 0 584,96 0 1169,92 0
Рівень виконання 

робіт за проектом
% 100 0 -100 не виконується

Відсутне фінансування. Проект був 

поданий до регіональної комісії з 

оцінки та забезпечення проведення 

конкурсного відбору інвестиційних 

програм, що можуть реалізовуватись за 

рахунок коштів ДФРР у 2019 році, 

набрав найбільшу кількість балів за 

рейтингом проектів, але із-за 

відсутності співфінансування у розмірі 

10% не був реалізований

Кількість осіб, що 

матимуть доступ до 

медіа-контенту

од. 200000 0 -200000

Кількість 

українських 

телерадіокомпаній, 

які надаватимуть 

якісний сигнал

од. 15 0 -15

202020194.5 Будівництво телевежі 

у Попаснянскому районі

Попаснянський район 

Луганської області, 

Бахмутський район 

Донецької області, близько 

20%  тимчасово 

окупованої території у 

Донецькій та Луганській 

областях

4.1.3. Підтримати 

розвиток регіональних 

ЗМІ та вжити заходів 

для забезпечення 

інформаційної безпеки

23749,00022549

4. Створення сприятливих 

умов для життя та 

побудова миру

50 в стадії виконання

У зв’язку з невиконанням проєкту в 

2019 році виконання очікується у 2020 

році. Завершується проходження 

експертизи ПКД, виправляються 

помилки. Проведення конкурсних 

торгів на будівельно-монтажні роботи 

будуть проведені після прийняття 

Мінекономрозвитку необхідних 

підзаконних актів. При відкритті 

бюджетного фінансування та отримання 

субвенцій  в травні-червні 2020 року 

планується почати будівельні роботи та 

у жовтні - листопаді 2020 р. планується 

завершити будівництво  РТПС. 

Додатково розглядається можливість 

фінансування 17,5 млн. грн.  з субвенції 

на соціально-економічний розвиток  

області

9611010

ДФРР




