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1. ВСТУП
1.1. Стратегія розвитку Луганської області до 2020 року
Стратегія розвитку Луганської області до 2020 року (далі Стратегія) – це
комплексний документ, який окреслює пріоритети та напрямки розвитку області
в сфері економічної, соціальної та екологічної політики до 2020 року, а також
способи та механізми для їх втілення.
Стратегія розроблена на підставі Закону України «Про засади державної
регіональної політики» від 05.02.2015 № 156-VІІІ.
Для роботи по актуалізації Стратегії, відповідно до розпорядження голови
Луганської обласної державної адміністрації – керівника обласної військовоцивільної адміністрації від 07.07.2016 № 395, було створено Комітет з
актуалізації Стратегії (далі Комітет), в якому працювали п’ять робочих груп за
напрямками: «Економіка і екологія», «Інфраструктура і система
життєзабезпечення», «Децентралізація та демократичне врядування»,
«Соціальна сфера і культура» та «Громадська безпека і відбудова миру».
За результатами соціально-економічного аналізу розвитку регіону, який
був здійснений на основі наявних статистичних даних, матеріалів структурних
підрозділів Луганської ОДА, а також аналітичних матеріалів та звітів,
напрацьованих в рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги в
Луганській області, сформовано стратегічне бачення розвитку Луганської
області до 2020 року:

Луганська область це неподільна та невід’ємна частина України,
екологічно чистий та комфортний для проживання регіон, в якому
панують мир, злагода та добробут, побудована якісна
інфраструктура, стійко та динамічно розвивається економіка,
примножується людський та фінансовий капітал, розвиваються
високотехнологічні виробництва без шкоди для навколишнього середовища

Також були визначені стратегічні та оперативні цілі розвитку регіону з
урахуванням наслідків проведення антитерористичної операції на території
області, структурних змін в економіці регіону та в контексті впровадження
національних реформ. Обговорення цілей розвитку регіону відбувалось в містах
та районах області під час виїзних засідань Комітету в період з 11 по 17 серпня
2016 року, а також 25 жовтня 2016 року з жіночими громадськими організаціями.
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Схема Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року
Стратегічні цілі
Відновлення
доступу до
критичної
інфраструктури
та послуг

Підвищення
спроможності
місцевої влади в
умовах
децентралізації
та
інформатизації

Економічне
відновлення та
перехід до
сталого
розвитку

Створення
сприятливих
умов для життя
та побудова миру

Оперативні цілі
Відновлення і
розбудова
якісної
інфраструктури
та забезпечення
її стабільного
функціонування

Створення та
посилення
об’єднаних
територіальних
громад

Підвищення
стійкості
регіональної
економіки та
перехід до її
сталого
зростання

Підвищення
рівня особистої
та суспільної
безпеки

Відновлення та
розбудова
систем з
надання якісних
і доступних
державних та
муніципальних
послуг

Посилення
спроможності
громад в
питаннях
управління
комунальним
майном

Покращення
стану
навколишнього
природного
середовища

Створення умов
для реалізації
принципу
верховенства
права, гендерної
рівності та
забезпечення
захисту прав
людини

Посилення
спроможності
громад у сфері
надання якісних
послуг
населенню

Збереження та
поширення
історичного та
культурного
надбання
Луганщини
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МетаСтратегії – 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
приваблюють внутрішніх та зовнішніх інвесторів, сприяють притоку
людського та фінансового капіталу, розвитку високотехнологічних
виробництв, які не шкодять навколишньому середовищу

Реалізація Стратегії передбачає визначення пріоритетів у досягненні її
цілей. Окремі цілі формулювалися з урахуванням очікуваних конституційних та
законодавчих змін у частині організації публічної влади, адміністративнотериторіального устрою, бюджетної децентралізації та нових форм державної
підтримки регіонального розвитку. Їх реалізацію передбачається здійснювати у
відповідності до змісту й часу внесення відповідних змін.
1.2. Методика та принципи розробки Плану заходів на 2017 - 2018 роки з
реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року
При підготовці Плану заходів з реалізації Стратегії було враховано такі
фактори:
1. Наявність в Україні політичної волі до переведення процесів планування
та реалізації політики регіонального розвитку відповідно до практики
Європейського Союзу, викладених у Стратегії сталого розвитку «Україна –
2020».
2. Узгодження регіональної стратегії розвитку з Державною стратегією
регіонального розвитку України до 2020 року.
3. Визначення найбільш важливих напрямків розвитку області та проблем,
які можуть бути вирішені на регіональному рівні, виходячи з повноважень
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
ресурсів, які для цього можуть бути залучені.
4. Відповідність програм, напрямків і проектних ідей регіонального
розвитку, що пропонуються у Плані заходів, для досягнення стратегічних цілей,
визначених Стратегією розвитку Луганської області на період до 2020 року.
Головним розробником Плану заходів є Луганська обласна державна
адміністрація обласна військово-цивільна адміністрація. Участь у розробленні
Плану заходів брали Програма розвитку ООН «Відновлення управління та
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примирення на територіях, що постраждали від кризи в Україні» та інші
міжнародні організації, провідні наукові установи та громадські організації
(список наведено у Додатку 1). Інституційне супроводження здійснювала
Агенція регіонального розвитку Луганської області (далі – Агенція).
Часові рамки Плану реалізації – два роки. Таким чином реалізація Стратегії
складатиметься з двох середньострокових циклів планування (кожен тривалістю
2 роки). Це також співпадає з очікуваними фінансовими (ресурсними) планами і
створенням фінансових та контрольних механізмів й установ, відповідальних за
реалізацію Плану.
В ході процесу підготовки Плану максимально застосовувалися принципи
ЄС, методологія і інструменти для стратегічного і оперативного планування з
урахуванням особливостей України. Принципи та інструменти, які
застосовувалися для визначення напрямків розвитку і сфер втручання
передбачали:

Партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та
на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ,
організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених
сторін;

Участь і спільна власність – забезпечення широкої соціальної згоди,
чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку
спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а
також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку задовільнити лише власні
інтереси;

Покроковий консультативний підхід – кожна наступна стадія
процесу здійснюється на основі результатів попередньої (іх) фази (фаз);

Сталість – результат застосування інших принципів і методологічних
інструментів, таких як баланс і узгодженість стратегічних і оперативних
елементів (цілей, заходів, програм);

Інтеграцію – досягнуту завдяки широкій участі усіх заінтересованих
сторін та забезпеченню їх потреб на регіональному рівні через розробку
спільних заходів;

Інновацію – визначення оригінальних втручань (проекту) з метою
забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів;

Узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність – втручання нижчого
рівня узгоджені із планами вищого рівня (План заходів з реалізації
узгоджується зі Стратегією).
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Виконання Плану заходів з реалізації Стратегії відбуватиметься на основі
реалізації проектів регіонального розвитку, проектні ідеї щодо яких є його
складовою частиною.
При формуванні річних бюджетів Луганської області мають бути
передбачені кошти, необхідні для реалізації проектів, а також розроблені
необхідні процедури для відбору проектів, їх оцінки, ухвалення рішень щодо
фінансування, способу фінансування та моніторингу досягнення цілей проектів.
При підготовці планових документів, зокрема, обласної програми
соціально-економічного розвитку, окремих обласних цільових програм, проекти
цих документів мають враховувати можливість реалізації принаймні частини
заходів, що передбачені цими документами через проекти регіонального
розвитку, визначені у Плані заходів з реалізації Стратегії.
Важливою інновацією нового інструменту регіонального розвитку,
передбаченого Планом заходів з реалізації Стратегії, є запровадження
проектного підходу для досягнення результату та максимальна відкритість і
прозорість процесу відбору та реалізації проектів.
2. ПРОГРАМИ
Програми є основними інструментами для реалізації стратегії
регіонального розвитку. Вони інтегрують проекти і заходи, які взаємопов’язані
в часі і за змістом. Проекти і заходи об’єднуються в програми за спільними
логічними ознаками, що сприяє їх кращій ідентифікації та полегшує управління.
Чим більше число проектів та заходів, тим вище потреба визначити програми.
Заходи представляють собою прямі втручання в одну з відповідних сфер
розвитку. На відміну від проектів, вони не мають точно визначених термінів
реалізації і, як правило, періодично повторюються (наприклад, підтримка
сільськогосподарських товаровиробників шляхом надання субвенцій, підтримка
малого та середнього бізнесу за рахунок спільного фінансування впровадження
стандартів якості і т.д.). Заходи часто включають відносно прості процедури,
такі, як впровадження певної статті бюджетного фінансування (наприклад,
співфінансування діяльності з освіти дорослих) або створення спеціального
органу (наприклад рада регіону з охорони здоров’я або рада з архітектури і
будівництва).
Проекти – це втручання, які мають чітко визначений певний термін
реалізації. Проект – це логічно і хронологічно узгоджений комплекс дій,
реалізація яких призводить до досягнення певної мети у встановлений термін, із
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залученням певних людських, матеріальних і фінансових ресурсів. Реалізація
проекту вимагає відповідної організації і визначення обов’язків.
Після затвердження Стратегії Луганською обласною державною
адміністрацією, обласною військово – цивільною адміністрацією проведено
роботу з мобілізації проектних ідей, реалізація яких дозволить досягнути
визначених стратегічних цілей.
Проектні ідеї було оцінено і згруповано у чотири тематичні програми з
урахуванням їх взаємного посилення і доповнення. План узгоджено з наявними
і передбачуваними джерелами фінансування та можливостями для реалізації
проектних ідей, а самі проектні ідеї перевірено на відповідність Державній
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та Стратегії розвитку
Луганської області до 2020 року.
План заходів спрямований на використання основних економічних
можливостей, наявних в області, а також враховує оптимальні способи
дотримання принципів сталого розвитку – соціальну інтеграцію, доступність і
захист довкілля з урахуванням збереження природних, культурних та історичних
ресурсів і надбань.
Важливим є територіальний аспект проектних ідей. Більшість проектів
Плану заходівзапропоновані та будуть реалізовуватися в інтересах всієї області
або групи адміністративно-територіальних одиниць. Передбачається, що їх
реалізація призведе до зменшення існуючих дисбалансів розвитку між окремими
районами та містами області, створення рівних можливостей для чоловіків і
жінок, поліпшення системи розселення на території регіону.
3. ПРОГРАМА 1 ВІДНОВЛЕННЯ ДОСТУПУ ДО КРИТИЧНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ПОСЛУГ
Стан та проблеми
Починаючи з вересня 2014 року Луганська область розподілена по лінії
зіткнення на дві частини: підконтрольна та непідконтрольна українській владі,
що не тільки негативно відобразилось на загальному соціально-економічному
становищі регіону, але й призвело до загрози руйнування діючої системи
електро- та водозабезпечення, унеможливило надання населенню гарантованої
державою медичної та соціальної допомоги, ускладнило транспортне
сполучення та доступність в регіоні.
У зв’язку з міграційними процесами та адміністративно-територіальними
змінами для відновлення регіону та соціально-економічного розвитку необхідне
оновлення містобудівної документації (генеральних планів та схем планування
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території) та створення містобудівного кадастру Луганської області на
регіональному та місцевому рівнях.
Для відновлення діяльності промислових підприємств та безперебійної
подачі електроенергії населенню необхідно диверсифікувати канали постачання
електричної енергії в регіон, а також розвивати резервні/альтернативні та
дублюючі канали для більш тісного включення регіону до Єдиної енергосистеми
України.
Одним із пріоритетних напрямків, реалізація якого необхідна для
збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності та підвищення рівня життя є
забезпечення населення області питною водою. Невизначеність відносин між
українською владою та окремими районами Луганської області не дають
врегулювати як питання обсягів видобутку питної води, так і отримання
відшкодування з непідконтрольних територійза вже поставлену у систему воду.
Головним фактором, що сприятиме подальшому розвитку Луганської
області, є відновлення існуючих і створення нових транспортних сполучень.
Планується відновити діяльність медичних закладів з надання
високоспеціалізованої медичної допомоги ІІІ рівня.
Для забезпечення населення послугами з соціальної підтримки,
реабілітації, проживання та догляду необхідно відновити діяльність як раніше
діючих центрів так і створити нові комплексні заклади, які надавали б соціальні
послуги декільком соціальним групам, з урахуванням профілактичної роботи та
можливості повної соціальної адаптації та реінтеграції у суспільство.
В умовах відсутності матеріальної та організаційної можливості повністю
відновити мережу медичних, соціальних та освітніх установ, яка існувала в
області до проведення АТО, а також з урахуванням демографічних змін та
появою нових соціальних груп (внутрішньо переміщені особи, учасники АТО та
члени їх сімей), виникла необхідність запроваджувати нові підходи до вирішення
проблем та надання інноваційних послуг в т.ч. через створення безбар’єрного
середовища.
Незважаючи на те, що більшість спортивних об’єктів залишились на
території, непідконтрольній українській владі, в області створюють умови для
тренувань та участі наших спортсменів у національних та міжнародних
змаганнях.
Робота Державного архіву та архівних установ спрямована на створення
електронного архіву документів та впровадження системи електронного
документообігу.
Основна мета Програми – реконструкції енергетичних мереж шляхом
приєднання регіону до Єдиної енергосистеми України для відновлення
енергетичного
балансу
області,
розбудова
транспортно-логістичної
інфраструктури та відновлення мережі медичних, соціальних, освітніх установ.
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У запропонованому Плані заходів Програма 1 відповідає Стратегічній цілі
1 «Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг». Досягнення
цієї цілі у 2017-2018 роках передбачається реалізувати через 2 відповідні
напрямки та 61 проектних ідей.
Структура Програми 1 «Відновлення доступу до критичної інфраструктури
та послуг»
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.
Напрямок 1.2Відновлення 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.
ПРОГРАМА 1. ВІДНОВЛЕННЯ ДОСТУПУ ДО КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
ТА ПОСЛУГ
Територія, на яку проектна ідея
Проектні ідеї
матиме вплив
1.1. Відновлення і розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного
функціонування
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1.1 Автономне джерело енергопостачання для Мешканці Луганської (не менше
використання в умовах надзвичайних ситуацій та 500 тис. чол.) та прилеглої
воєнних конфліктів
Донецької області (100 тис. чол.)
1.2. Будівництво дволанцюгової ПЛ-35 кВ – відпайка
від ПЛ 35 кВ «Слов’яносербська – Трьохізбенка» до Луганська область
ПС 110 кВ «Райгородська» (6 км);
Будівництво ПЛ 6 кВ від ПС 110 кВ «Райгородська»
до
с.
Лобачево
та
Лопаскіне
(13
(18)
км);Реконструкція ПС 110/6 кВ «Райгородська»
1.3. Будівництво ПС 500/220 кВ «Кремінська» з
заходами ПЛ 500кВ «Донбаська –Донська» та ПЛ 220 Луганська область
кВ «Кремінська-Ювілейна»
1.4. Підвищити ефективність та забезпечити
надійність надання послуг з водопостачання та Луганська область
водовідведення населення Луганської області;
1.5.Розвиток
системи
водопостачання
водовідведення Луганської області

та

Луганська область

1.6.
Відновлення
систем
централізованого
водопостачання та водовідведення
Луганської Луганська область
області
1.7. Поточний середній ремонт автомобільної дороги
Луганська
область,
суміжні
загального користування державного значення Н-21
області,
територія
України
Старобільськ –Луганськ – Красний Луч – Макіївка –
(транзитні напрями руху)
Донецьк на ділянці км 0+000 – км 7+000
1.8. Поточний середній ремонт автомобільної дороги
Луганська
область,
суміжні
загального користування державного значення Н-21
області,
територія
України
Старобільськ –Луганськ – Красний Луч – Макіївка –
(транзитні напрями руху)
Донецьк на ділянці км 11+500 – км 13+500
1.9. Поточний середній ремонт автомобільної дороги
Луганська
область,
суміжні
загального користування державного значення Н-21
області,
територія
України
Старобільськ –Луганськ – Красний Луч – Макіївка –
(транзитні напрями руху)
Донецьк на ділянці км 21+000 – км 23+500
1.10. Поточний середній ремонт автомобільної дороги
Луганська
область,
суміжні
загального користування державного значення Н-21
області,
територія
України
Старобільськ –Луганськ – Красний Луч – Макіївка –
(транзитні напрями руху)
Донецьк на ділянці км 26+000 – км 27+000
1.11. Поточний середній ремонт автомобільної дороги
Луганська
область,
суміжні
загального користування державного значення Н-21
області,
територія
України
Старобільськ –Луганськ – Красний Луч – Макіївка –
(транзитні напрями руху)
Донецьк на ділянці км 30+500 – км 33+500
1.12. Поточний середній ремонт автомобільної дороги
Луганська
область,
суміжні
загального користування державного значення Р-07
області,
територія
України
Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км
(транзитні напрями руху)
132+000 – км 135+000
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1.13. Поточний середній ремонт автомобільної дороги
Луганська
область,
суміжні
загального користування державного значення Р-07
області,
територія
України
Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км
(транзитні напрями руху)
157+000 – км 163+000
1.14. Поточний середній ремонт автомобільної дороги
Луганська
область,
суміжні
загального користування державного значення Р-07
області,
територія
України
Чугуїв – Мілове (через Старобільськ) на ділянці км
(транзитні напрями руху)
175+000 – км 188+000
1.15. Поточний середній ремонт автомобільної дороги
загального користування державного значення Р-66
КПП «Демино – Олександрівка» – Сватове –
Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 102+000 – км
104+000
1.16. Поточний середній ремонт автомобільної дороги
загального користування державного значення Р-66
КПП«Демино – Олександрівка» – Сватове –
Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 113+000 – км
115+000
1.17. Поточний середній ремонт автомобільної дороги
загального користування державного значення Р-66
КПП«Демино – Олександрівка» – Сватове –
Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 124+000 – км
126+000
1.18. Поточний середній ремонт автомобільної дороги
загального користування державного значення Р-66
КПП «Демино – Олександрівка» – Сватове –
Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 155+300 – км
158+800
1.19. Поточний середній ремонт автомобільної дороги
загального користування державного значення Р-66
КПП «Демино – Олександрівка» – Сватове –
Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 163+400 – км
165+300

Луганська
область,
суміжні
області,
територія
України
(транзитні напрями руху)
Луганська
область,
суміжні
області,
територія
України
(транзитні напрями руху)
Луганська
область,
суміжні
області,
територія
України
(транзитні напрями руху)
Луганська
область,
суміжні
області,
територія
України
(транзитні напрями руху)
Луганська
область,
суміжні
області,
територія
України
(транзитні напрями руху)

1.20. Капітальний ремонт мосту через р. Сіверський
Луганська
область,
суміжні
Донець на км 130+818 автомобільної дороги
області,
територія
України
загального користування державного значення Т-13(транзитні напрями руху)
02 КПП «Танюшівка» – Старбільськ – Артемівськ
1.21. Поточний середній ремонт автомобільної дороги
Луганська
область,
суміжні
загального користування державного значення Т-13області,
територія
України
02 КПП «Танюшівка» – Старбільськ-Артемівськ на
(транзитні напрями руху)
ділянці км 71+900 – км 76+000
1.22. Поточний середнійремонт автомобільної дороги
Луганська
область,
суміжні
загального користування державного значення Т-13області,
територія
України
02 КПП «Танюшівка» – Старбільськ-Артемівськ на
(транзитні напрями руху)
ділянці км 101+000 – км 103+000
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1.23. Поточний середній ремонт автомобільної дороги
Луганська
область,
суміжні
загального користування державного значення Т-13області,
територія
України
06 Сєвєродонецьк –Новоайдар на ділянці км 28+500 –
(транзитні напрями руху)
км 30+500
1.24. Поточний середній ремонт автодороги
Луганська
область,
суміжні
загального користування державного значення Т-13області,
територія
України
07 Сватове – Новопсков – Мілове на ділянці км
(транзитні напрями руху)
133+000 – км 135+000
1.25. Поточний середній ремонт автомобільної дороги
Луганська
область,
суміжні
загального користування державного значення Т-13області,
територія
України
07 Сватове – Новопсков – Мілове на ділянці км
(транзитні напрями руху)
135+000 – км 140+000
1.26. Поточний середній ремонт автомобільної дороги
загального користування державного значення Т-1309 Щастя – Широкий на ділянці км 22+000 – км
26+000
1.27. Поточний середній
ремонт автомобільної
дороги загального користування державного значення
Т-13-09 Щастя – Широкий на ділянці км 26+000 – км
32+000

Луганська
область,
суміжні
області,
територія
України
(транзитні напрями руху)
Луганська
область,
суміжні
області,
територія
України
(транзитні напрями руху)

1.28. Поточний середній
ремонт автомобільної
Луганська
область,
суміжні
дороги загального користування державного значення
області,
територія
України
Т-13-13 Троїцьке – Білокуракине на ділянці км
(транзитні напрями руху)
108+250 – км 112+000
1.29. Поточний середній
ремонт автомобільної
Луганська
область,
суміжні
дороги загального користування державного значення
області,
територія
України
Т-13-14 КПП «Просяне» – Біловодськ – Широкий на
(транзитні напрями руху)
ділянці км 23+900 – км 26+000
1.30. Поточний середній
ремонт автомобільної
Луганська
область,
суміжні
дороги загального користування державного значення
області,
територія
України
Т-13-14 КПП «Просяне» – Біловодськ – Широкий на
(транзитні напрями руху)
ділянці км 43+000 – км 45+000
1.31. Поточний середній
ремонт автомобільної
Луганська
область,
суміжні
дороги загального користування місцевого значення
області,
територія
України
О130501 Кремінна – Торське на ділянці км 3+000 – км
(транзитні напрями руху)
10+200
1.32. Поточний середній ремонт автомобільної дороги Луганська область
загального користування місцевого значення С131020
Об′їзд смт. Новопскова на ділянці км 0+000 – км
2+400
1.33. Капітальний ремонт мосту через р. Айдар на км
Луганська
область,
суміжні
195+199
автомобільної
дороги
загального
області,
територія
України
користування державного значення Р-07 Чугуїв –
(транзитні напрями руху)
Мілове
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1.34. Капітальний ремонт мосту через р. Красна на км
Луганська
область,
суміжні
136+662
автомобільної
дороги
загального
області,
територія
України
користування державного значення Р-07 Чугуїв –
(транзитні напрями руху)
Мілове
1.35. Капітальний ремонт мосту-шляхопроводу через
Луганська
область,
суміжні
залізницю на км 105+968 автомобільної дороги
області,
територія
України
загального користування державного значення Т-05(транзитні напрями руху)
04 Красноармійськ – Артемівськ – Михайлівка
1.36. Капітальний ремонт мосту через р. Борова у с.
Новоборова на автомобільній дорозі загального
Луганська область
користування місцевого значення О130507 Голубівка
– Калмиківка
1.37. Капітальний ремонт мосту через р. Айдар на км
14+837
автомобільної
дороги
загального
користування місцевого значення О130906 Співаківка
– Айдар – Миколаївка
1.38. Капітальний ремонт мосту через р. Лугань на км
37+062
автомобільної
дороги
загального
користування місцевого значення О131201 (КПП
«Танюшівка»"
–
Старбільськ-Артемівськ)
–
Комишуваха – Попасна – Мирон ГРЕС
1.39. Капітальний ремонт мосту через р. Айдар на км
0+841 автомобільної дороги загального користування
місцевого значення О131706 Шульгінка – Кам'янка –
Малохатка
1.40. Капітальний ремонт мосту через р. Айдар на км
3+350 автомобільної дороги загального користування
місцевого значення О131601 Передільське – Старий
Айдар

Луганська область

Луганська
область,
суміжні
області,
територія
України
(транзитні напрями руху)

Луганська область

Луганська область

1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та
муніципальних послуг
1.41. Відновлення системи надання медичної
допомоги ІІІ рівня населення Луганської області,
Луганська область
будівництво Луганської обласної клінічної лікарні
потужністю 360 ліжок
1.42. Відновлення системи надання
допомоги на території Луганської області

медичної

Луганська область

1.43. Забезпечення безперебійною подачею кисню
відділення патології новонароджених та дитячого
Луганська та Донецька області.
реанімаційного відділення Луганської обласної
дитячої клінічної лікарні
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1.44. Реконструкція нежитлової будівлі за адресою м.
Сєвєродонецьк, вул. Єгорова 2В для розташування
централизованої лабораторії з діагностики ВІЛ,
Луганська область
вірусних гепатитів та TORH- інфекцій, клінікодіагностичної лабораторії Луганського обласного
центру з профілактики та боротьби зі СНІД
1.45.
Забезпечення
медичним
обладнанням
амбулаторно-поліклінічного відділення Луганського
обласного центру з профілактики та боротьбі зі СНІД Луганська область
за адресою Луганська область, м.Сєвєродонецьк,
Сметаніна 5
1.46. Покращення якості діагностики захворювань
Луганська та Донецька області.
дитячого населення Луганської області
1.47. Придбання комунальної (спеціалізованої) смт. Станиця Луганська (46,8
техніки для потреб Станично-Луганського району
тис.чол)
1.48.
Впровадження
системи
електронного
документообігу та створення електронного архіву
документів Національного архівного фонду в Луганська область
Державному архіві Луганської області (далі –
Держархів).
1.49. Забезпечення доступності медичних, освітніх та
Луганська область
соціальних послуг
1.50. Розбудова мережі дошкільних навчальних
Луганська область
закладів.
1.51. Покращення доступу до якісної освіти для дітей
Луганська область
з особливими потребами
1.52.Реалізація концепції створення відкритого та Луганська область
інтегрованого суспільства для молоді через створення
доступності та універсального дизайну головного
корпусу СНУ ім. В. Даля
1.53.Розробка
та
впровадження
стратегії Луганська область
енергоефективності в університеті
1.54.Створення відкритої Wi-Fi зони безкоштовного м. Сєвєродонецьк
Internet, підключеної до корпоративної мережі СНУ
1.55. Будівництво житлового корпусу «Кремінського
обласного будинку – інтернату для громадян
похилого віку та інвалідів», розташований за адресою: Луганська область
Луганська обл., Кремінський р-н, с. Ст.Краснянка,
вул. Переїздна, 4
1.56. Створення електронного медичного обліку у
Луганська область
Луганській обсласті
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1.57.Реконструкція
Білокуракинського обласного
будинку – інтернату для громадян похилого віку та
інвалідів з прибудовою приміщення їдальні», Луганська область
розташований за адресою: Луганська обл., смт.
Білокуракине, вул. Підгірна, 342 д
1.58. Реконструкція бігових доріжок на стадіоні КУ
«Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп», Луганська область
м. Кремінна
1.59. Капітальний ремонт тенісних кортів КДЮСШ №
Луганська область
1, м.Сєвєродонецьк, вул.Федоренка 33а
1.60. Будівництво залу гімнастики на території
комунальної установи «Луганський обласний Луганська область
фізкультурний центр «Олімп», м. Кремінна
1.61.Спортивно - оздоровча споруда для фізичного
Луганська область
розвитку молоді в м. Сєвєродонецьк

Часові рамки і засоби реалізації
Програма 1 включає в себе два напрямки, які складаються з 61 проектної
ідеї, релізація яких планується впродовж 2017-2018 років. Впровадження
проектних ідей можливе через:
 залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та
фінансування через галузеві державні програми;
 внесення заходів до обласної програми соціально-економічного
розвитку, галузевих регіональних програм;
 залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної
допомоги суб’єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових
форм;
 залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектних
ідей (де це передбачено умовами проекту).
Орієнтовний фінансовий план
(державний, обласний та місцевий бюджети)

Вартість, тис. грн.
Проектні ідеї
2017
2018
Вартість,
Вартість,
Вартість,
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
16
000,00
0,00
16
000,00
1.4. Підвищити ефективність та забезпечити
надійність надання послуг з водопостачання та
водовідведення населення Луганської області;
1.5.Розвиток системи водопостачання
водовідведення Луганської області

та 350,00

175,00

175,00
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1.6. Відновлення систем централізованого
водопостачання та водовідведення Луганської
області
1.7. Поточний середній ремонт автомобільної
дороги загального користування державного
значення Н-21 Старобільськ –Луганськ –
Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці
км 0+000 – км 7+000
1.8. Поточний середній ремонт автомобільної
дороги загального користування державного
значення Н-21 Старобільськ –Луганськ –
Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці
км 11+500 – км 13+500
1.9. Поточний середній ремонт автомобільної
дороги загального користування державного
значення Н-21 Старобільськ –Луганськ –
Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці
км 21+000 – км 23+500
1.10. Поточний середній ремонт автомобільної
дороги загального користування державного
значення Н-21 Старобільськ –Луганськ –
Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці
км 26+000 – км 27+000
1.11. Поточний середній ремонт автомобільної
дороги загального користування державного
значення Н-21 Старобільськ –Луганськ –
Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці
км 30+500 – км 33+500
1.12. Поточний середній ремонт автомобільної
дороги загального користування державного
значення Р-07 Чугуїв – Мілове (через м.
Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км
135+000
1.13. Поточний середній ремонт автомобільної
дороги загального користування державного
значення Р-07 Чугуїв – Мілове (через м.
Старобільськ) на ділянці км 157+000 – км
163+000
1.14. Поточний середній ремонт автомобільної
дороги загального користування державного
значення Р-07 Чугуїв – Мілове (через
Старобільськ) на ділянці км 175+000 – км
188+000
1.15. Поточний середній ремонт автомобільної
дороги загального користування державного
значення Р-66 КПП «Демино – Олександрівка» –
Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км
102+000 – км 104+000

37 911,98

37 911,98

0,00

56 963,00

200,00

56 763,00

23 360,00

0,00

23 360,00

28 619,50

0,00

28 619,50

10 888,39

10 888,39

0,00

34 230,00

34 230,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

27 000,00

0,00

27 000,00

20 455,40

20 455,40

0,00

12 300,00

12 300,00

0,00
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1.16. Поточний середній ремонт автомобільної
дороги загального користування державного
значення Р-66 КПП«Демино – Олександрівка» –
Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км
113+000 – км 115+000
1.17. Поточний середній ремонт автомобільної
дороги загального користування державного
значення Р-66 КПП«Демино – Олександрівка» –
Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км
124+000 – км 126+000
1.18. Поточний середній ремонт автомобільної
дороги загального користування державного
значення Р-66 КПП «Демино – Олександрівка» –
Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км
155+300 – км 158+800
1.19. Поточний середній ремонт автомобільної
дороги загального користування державного
значення Р-66 КПП «Демино – Олександрівка» –
Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км
163+400 – км 165+300
1.20. Капітальний ремонт мосту через р.
Сіверський Донець на км 130+818 автомобільної
дороги загального користування державного
значення
Т-13-02
КПП
«Танюшівка»–
Старобільськ–Артемівськ
1.21. Поточний середній ремонт автомобільної
дороги загального користування державного
значення
Т-13-02
КПП
«Танюшівка»–
Старобільськ–Артемівськ на ділянці км 71+900 –
км 76+000
1.22. Поточний середній ремонт автомобільної
дороги загального користування державного
значення
Т-13-02 КПП «Танюшівка»–
Старобільськ–Артемівськ на ділянці км 101+000
– км 103+000
1.23. Поточний середній ремонт автомобільної
дороги загального користування державного
значення Т-13-06 Сєвєродонецьк – Новоайдар на
ділянці км 28+500 – км 30+500
1.24. Поточний середній ремонт автодороги
загального користування державного значення
Т-13-07 Сватове – Новопсков – Мілове на ділянці
км 133+000 – км 135+000
1.25. Поточний середній ремонт автомобільної
дороги загального користування державного
значення Т-13-07 Сватове – Новопсков – Мілове
на ділянці км 135+000 – км 140+000

10 721,80

10 721,80

0,00

10 500,00

0,00

10 500,00

12 821,30

12 821,30

0,00

9 998,80

250,00

9 748,80

17 000,00

17 000,00

0,00

24 921,00

0,00

24 921,00

13 506,90

0,00

13 506,90

9 513,00

9 513,00

0,00

6 100,00

6 100,00

0,00

31 060,00

31 060,00

0,00
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1.26. Поточний середній ремонт автомобільної
дороги загального користування державного
значення Т-13-09 Щастя – Широкий на ділянці
км 22+000 – км 26+000
1.27. Поточний середній ремонт автомобільної
дороги загального користування державного
значення Т-13-09 Щастя – Широкий на ділянці
км 26+000 – км 32+000
1.28. Поточний середній ремонт автомобільної
дороги загального користування державного
значення Т-13-13 Троїцьке – Білокуракине на
ділянці км 108+250 – км 112+000
1.29. Поточний середній ремонт автодороги
загального користування державного значення
Т-13-14 КПП «Просяне» – Біловодськ –
Широкий на ділянці км 23+900 – км 26+000
1.30. Поточний середній ремонт автомобільної
дороги загального користування державного
значення Т-13-14 КПП «Просяне» – Біловодськ –
Широкий на ділянці км 43+000 – км 45+000
1.31. Поточний середній ремонт автомобільної
дороги загального користування місцевого
значення О130501Кремінна – Торське на ділянці
км 3+000 – км 10+200
1.32. Поточний середній ремонт автомобільної
дороги загального користування місцевого
значення С131020 Об′їзд смт. Новопскова на
ділянці км 0+000 – км 2+400
1.33. Капітальний ремонт мосту через р. Айдар
на км 195+199 автомобільної дороги загального
користування державного значення Р-07 Чугуїв
– Мілове
1.34. Капітальний ремонт мосту через р. Красна
на км 136+662 автомобільної дороги загального
користування державного значення Р-07 Чугуїв
– Мілове
1.35. Капітальний ремонт мосту-шляхопроводу
через залізницю на км 105+968 автомобільної
дороги загального користування державного
значення Т-05-04 Красноармійськ – Артемівськ
– Михайлівка
1.36. Капітальний ремонт мосту через р. Борова
у с. Новоборова на автомобільній дорозі
загального користування місцевого значення
О130507 Голубівка – Калмиківка
1.37. Капітальний ремонт мосту через р. Айдар
на км 14+837 автомобільної дороги загального
користування місцевого значення О130906
Співаківка – Айдар–Миколаївка

20 700,00

20 700,00

0,00

35 900,00

35 900,00

0,00

13 585,10

13 585,10

0,00

12 000,00

0,00

12 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

43 181,25

43 181,25

0,00

8 825,40

8 825,40

0,00

8 675,20

8 675,20

0,00

9 000,00

9 000,00

0,00

15 300,00

15 300,00

0,00

600,00

600,00

0,00

1 300,00

0,00

1 300,00
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1.38. Капітальний ремонт мосту через р. Лугань
на км 37+062 автомобільної дороги загального
користування місцевого значення О131201
(КПП «Танюшівка»–Старобільськ–Артемівськ)
– Комишуваха – Попасна – Мирон ГРЕС
1.39. Капітальний ремонт мосту через р. Айдар
на км 0+841 автомобільної дороги загального
користування місцевого значення О131706
Шульгінка – Кам'янка – Малохатка
1.40. Капітальний ремонт мосту через р. Айдар
на км 3+350 автомобільної дороги загального
користування місцевого значення О131601
Передільське–Старий Айдар
1.41. Відновлення системи надання медичної
допомоги ІІІ рівня населення Луганської області,
будівництво Луганської обласної клінічної
лікарні потужністю 360 ліжок
1.42. Відновлення системи надання медичної
допомоги на території Луганської області
1.43. Забезпечення безперебійною подачею
кисню відділення патології новонароджених та
дитячого реанімаційного відділення Луганської
обласної дитячої клінічної лікарні
1.44. Реконструкція нежитлової будівлі за
адресою м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова 2В для
розташування централизованої лабораторії з
діагностики ВІЛ, вірусних гепатитів та TORHінфекцій, клініко-діагностичної лабораторії
Луганського обласного центру з профілактики та
боротьби зі СНІД
1.45. Забезпечення медичним обладнанням
амбулаторно-поліклінічного
відділення
Луганського обласного центру з профілактики та
боротьбі зі СНІД за адресою Луганська область,
м.Сєвєродонецьк, Сметаніна 5
1.46.
Покращення
якості
діагностики
захворювань дитячого населення Луганської
області
1.47. Придбання комунальної (спеціалізованої)
техніки для потреб Станично-Луганського
району
1.48. Впровадження системи електронного
документообігу та створення електронного
архіву документів Національного архівного
фонду в Державному архіві Луганської області
1.49. Забезпечення доступності медичних,
освітніх та соціальних послуг
1.50. Розбудова мережі дошкільних навчальних
закладів

9 900,00

9 900,00

0,00

4 660,00

4 660,00

0,00

4 500,00

0,00

4 500,00

190 000,00

70 000,00

120 000,00

85 165,30

45 165,30

40 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

21 555,00

15 000,00

6 555,00

718,89

718,89

0,00

70 000,00

70 000,00

0,00

19 758,70

19 758,70

0,00

713,80

713,80

0,00

18 700,28

18 700,28

0,00

16 500,00

8 250,00

8 250,00
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1.51. Покращення доступу до якісної освіти для
дітей з особливими потребами
1.55. Будівництво
житлового корпусу
«Кремінського обласного будинку-інтернату для
громадян похилого віку та інвалідів»,
розташований за адресою: Луганська обл.,
Кремінський р-н, с. Ст.Краснянка, вул.
Переїздна, 4
1.56. Створення електронного медичного обліку
у Луганській обсласті
1.57.Реконструкція
Білокуракинського
обласного будинку-інтернату для громадян
похилого віку та інвалідів з прибудовою
приміщення їдальні», розташований за адресою:
Луганська обл., смт. Білокуракине,
вул.
Підгірна, 342 д
1.58. Реконструкція бігових доріжок на стадіоні
КУ «Луганський обласний фізкультурний центр
«Олімп», м. Кремінна
1.59. Капітальний ремонт тенісних кортів
КДЮСШ № 1, м.Сєвєродонецьк, вул.Федоренка
33а
1.60. Будівництво залу гімнастики на території
комунальної установи «Луганський обласний
фізкультурний центр «Олімп», м. Кремінна
Всього:

10 000,00

5 000,00

5 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

19 755,00

3 735,00

16 020,00

1 500,00

0,00

1 500,00

10 000,00

10 000,00

0,00

11 092,50

11 092,50

0,00

25 000,00

0,00

25 000,00

1 149 807,49

681 199,9

457 719,20

Орієнтовний фінансовий план
(МТД, інвестиції, власні кошти)

Проектні ідеї

Вартість,
тис. грн.

1.1 Автономне джерело енергопостачання для 3000
використання в умовах надзвичайних ситуацій
та воєнних конфліктів
1.2 Будівництво дволанцюгової ПЛ-35 кВ – Не визначено
відпайка від ПЛ 35 кВ «Слов’яносербська Трьохізбенка» до ПС 110 кВ «Райгородська» (6
км);Будівництво ПЛ 6 кВ від ПС 110 кВ
«Райгородська» до с. Лобачево та Лопаскіне (13
(18)
км);Реконструкція
ПС
110/6
кВ
«Райгородська»
1.3. Будівництво ПС 500/220 кВ «Кремінська» з 1 818 099,63
заходами ПЛ 500кВ «Донбаська-Донська» та ПЛ
220 кВ «Кремінська-Ювілейна»

2017
Вартість,
тис. грн.

2018
Вартість,
тис. грн.
3000

Не визначено

Не визначено

1 181 764,76

636 334,87
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1.52.Реалізація концепції створення відкритого 2 500,00
та інтегрованого суспільства для молоді через
створення доступності та універсального
дизайну головного корпусу
1.53.Розробка та впровадження стратегії 25 000,00
енергоефективності в університеті

0,00

2 500,00

0,00

25 000,00

1.54.Створення
відкритої
Wi-Fi
зони 200,00
безкоштовного
Internet,
підключеної
до
корпоративної мережі СНУ
1.61.Спортивно-оздоровча
споруда
для 6 000,00
фізичного розвитку молоді в м. Сєвєродонецьк

0,00

200,00

0,00

6 000,00

1181764,76

673034,87

Всього: 1854799,63

Умови та ризики
Ключовим
факторам
для
впровадження
Програми
є
доступністьфінансування щодо реалізації проектів Плану заходів Стратегії.
Фінансування повинно бути забезпечене об’єднанням державних, обласних,
місцевих бюджетів, грантових та приватних коштів.
Наступна умова – технічна спроможність та достатність виконавчого
потенціалу для впровадження проектів.
Основні ризики в реалізації Програми:

продовження збройного конфлікту;

відсутність альтернативних джерел фінансування проектів;

незначний обсяг практики реалізації проектів співпраці органів
місцевого самоврядування;

неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та
отримання критичної маси зацікавлених сторін на територіях, готових
підтримати реалізацію конкретних проектів та Програми в цілому;

відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для
реалізації проектів і відсутність успіхів у мобілізації необхідних ресурсів
(коштів);

поглиблення економічної кризи та політичної нестабільності.
Очікувані результати та показники
Успішна реалізація проектних ідей Програми 1 «Відновлення доступу до
критичної інфраструктури та послуг» має сприяти досягненню таких
результатів:

стале енергозабезпечення області;

поліпшення екологічної ситуації в області, відновлення, охорона та
раціональне використання джерел питного водопостачання, зменшення впливу
шкідливих речовин в каналізаційних стоках;

поліпшення транспортної інфраструктури;
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поліпшення доступу та якості медичних, освітніх та соціальних
послуг;

забезпечення умов для відпочинку та гармонійного фізичного
розвитку студентської молоді, покращення умов тренувального процесу,
розвиток резервного спорту та спорту вищих досягнень;

забезпечення санітарно-гігієнічних умов на контрольних пунктах
в’їзду-виїзду через лінію розмежування;

впровадження системи електронного документообігу та створення
електронного архіву документів Національного архівного фонду в Державному
архіві Луганської області.
Показники:

будівництво дволанцюгової ПЛ-35 кВ – відпайка від ПЛ 35 кВ
«Слов’яносербська – Трьохізбенка» до ПС 110 кВ «Райгородська» (6 км);

будівництво ПЛ 6 кВ від ПС 110 кВ «Райгородська» до с. Лобачево
та Лопаскіне (13 (18) км);

реконструкція ПС 110/6 кВ «Райгородська»;

будівництво ПС 500/220 кВ «Кремінська» з заходами ПЛ 500кВ
«Донбаська –Донська» та ПЛ 220 кВ «Кремінська –Ювілейна»;

кількість об’єктів на яких проведено ремонт, реконструкцію та
модернізацію мереж водопостачання та водовідведення, каналізаційних
насосних станцій і очисних споруд;

розробка змін до «Регіональної програми «Питна вода Луганщини»
на 2006-2020 роки;

поточний середній ремонт ділянок автомобільних доріг загального
користування державного значення:
Н-21 (Старобільськ – Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк) – 365
пог. км;
Р-07 (Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ) – 585 пог. км;
Р-66 (Демино – Олександрівка – Сватове – Лисичанськ – Луганськ) – 990
пог. км;
Т-13-02 (Танюшівка – Старбільськ – Артемівськ) – 310,2 пог. км;
Т-13-06 (Сєвєродонецьк – Новоайдар) – 44 пог. км;
Т-13-07 (Сватове – Новопсков – Мілове) – 336 пог. км;
Т-13-09 (Щастя – Широкий) – 74 пог. км;
Т-13-14 (Просяне – Біловодськ – Широкий) – 188 пог. км;
Т-13-13 (Троїцьке – Білокуракине) – 75 пог. км;

поточний середній ремонт ділянок автомобільних доріг загального
користування місцевого значення:
О130501(Кремінна – Торське ) – 7,2 км;
С131020 (об’їзд смт. Новопсков) – 2,4 км;

кількість відремонтованих мостів;

будівництво Луганської обласної клінічної лікарні;

будівництва кисневої станції дитячого реанімаційного відділення
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Луганської обласної дитячої клінічної лікарні;

реконструкція нежитлової будівлі для розташування централізованої
лабораторії з діагностики ВІЛ, вірусних гепатитів та TORH- інфекцій, клінікодіагностичної лабораторії Луганського обласного центру з профілактики та
боротьби зі СНІД;

кількість обладнання закупленого для обласних медичних закладів;

кількість ремонтів проведених в обласних медичних закладах;

кількість капітальних ремонтів медичних закладів первинної та
вторинної ланки;

створення єдиної інформаційної медичної бази;

створення безбар’єрного середовища в університеті ім. В. Даля для
осіб з обмеженими фізичними можливостями;

будівництво житлового корпусу «Кремінського обласного будинкуінтернату для громадян похилого віку та інвалідів», Білокуракинського
обласного будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів
(прибудова приміщення їдальні);

придбання комунальної (спеціалізованої) техніки для потреб
Станично-Луганського району;

кількість збудованих та реконструйованих закладів з надання
соціальних послуг;

будівництво поліклініки у м.Старобільськ;

кількість закладів освіти в яких проведено реконструкцію та
капітальний ремонт;

кількість проведення капітальних та поточних ремонтів закладів
освіти з використанням заходів з енергозбереження, забезпечення архітектурної
доступності будівель для дітей з особливими потребами;

будівництво залу гімнастики на території комунальної установи
«Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп», м. Кремінна;

реконструкція бігових доріжок на стадіоні КУ «Луганський
обласний фізкультурний центр «Олімп», м. Кремінна;

створення сучасного спортивного майданчика;

капітальний ремонт тенісних кортів у м.Сєвєродонецьк.
У разі залучення міжнародної технічної допомоги:

розробка установки автономного джерела енергопостачання для
використання в умовах надзвичайних ситуацій та воєнних конфліктів;

розробка системи автоматизованого управління енергетичною
системою університету ім. В.Даля;

кількість проведених капітальних та поточних ремонтів у ДНЗ
області.
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4. ПРОГРАМА 2 ПІДВИЩЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ МІСЦЕВОЇ
ВЛАДИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Стан та проблеми
Певним гальмом соціально-економічного розвитку України в цілому та її
регіонів стала надмірна централізація управління та бюджетна централізація.
Існуючі інструменти державної підтримки регіонального розвитку при цьому
виявили свою низьку ефективність. Стратегія сталого розвитку «Україна-2020»
одним з ключових напрямів реформування суспільно-економічних відносин
визначає децентралізацію публічної влади та зростання ролі місцевого
самоврядування в подальшому поступі держави.
Основними засадами децентралізації розглядаються:

відхід від надмірно централізованої моделі управління;

створення інституційних умов для забезпечення спроможності
місцевого самоврядування;

реалізація положень Європейської хартії місцевого самоврядування,
розмежування повноважень державної виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, запровадження принципів субсидіарності та повсюдності
місцевого самоврядування;

підвищення рівня прозорості й ефективності в управлінні
публічними фінансами, відповідні зміни міжбюджетних відносин.
При цьому передбачається внести зміни до фактично успадкованої від
радянських часів системи адміністративно-територіального устрою, посилити
роль територіальних громад, як первинної його ланки, на рівні якої слід
забезпечити якісне й доступне надання більшості публічних послуг з
оптимальним розподілом повноважень між ними та районним і регіональним
рівнем місцевого самоврядування.
Посилення бюджетної спроможності територіальних громад та перехід
управлінських функцій від місцевих держадміністрацій до органів місцевого
самоврядування розкривають ширші можливості в територіальному управлінні
на рівні громад, районів, регіонів. Вони підкріплюються також новими
підходами до організації державної підтримки розвитку громад і регіонів.
Основна мета Програми – сприяння створенню територіальних громад, їх
зміцненню, створення умов для надання повного спектру соціальних послуг,
формування позитивного іміджу території як місця проживання.
У запропонованому Плані заходів Програма 2 відповідає Стратегічній цілі
2 «Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та
інформатизації». Досягнення цієї цілі у 2017-2018 роках передбачається
реалізувати через 3 відповідні напрямки та 12 проектних ідей.
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Структура Програми 2 «Підвищення спроможності місцевої влади в умовах
децентралізації та інформатизації»
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
У 2014 році на національному рівні було розпочато проведення низки
реформ, однією з яких стала модернізація публічного управління шляхом
децентралізації (так звана «реформа децентралізації»). Основна мета цієї
реформи – передати повноваження та відповідне фінансове забезпечення на той
рівень, де публічні послуги (в т.ч. освітні, медичні, соціальні та адміністративні)
будуть надаватись населенню найбільш якісно, доступно та ефективно.
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
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.
Комплекс втручань для досягнення мети:

Посилити спроможність громад у сфері управління водопровідноканалізаційним господарством;

Посилити спроможність громад у сфері управління системами
теплопостачання;

Посилити спроможність громад із забезпечення енергозбереження та
підвищення енергоефективності.
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Напрямок 2.3 Посилення спроможності громад у сфері надання якісних
послуг населенню
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 залученні додаткових
ресурсів від міжнародних і вітчизняних благодійних фондів та громадських
організацій.
Для підвищення якості освіти необхідно впроваджувати сучасні методичні
та інформаційні технології, постійно підвищувати професійний рівень
педагогічних кадрів, а також створювати рівні умови для отримання знань як для
дітей з великих громад, так і віддалених сіл.
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.
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.
ПРОГРАМА 2. ПІДВИЩЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Територія, на яку проектна ідея
матиме вплив
2.1. Створення та посилення об’єднаних територіальних громад
2.1.Створення
містобудівного
кадастру м.Сєвєродонецьк
м.Сєвєродонецька Луганської області
2.2.Проведення навчально-просвітницької діяльності і Територія Луганської області,
тренінгових
програм
для
новостворених підконтрольна Українській владі
територіальних громад
200 000 осіб
2.2. Посилення спроможності громад у питаннях управління комунальним майном
2.3. Реконструкція та модернізація об’єктів спільної Луганська область
власності громад з використанням енергозберігаючих
заходів з метою підвищення енергоефективності
об’єктів
2.4. Реконструкція та модернізація теплових мереж, Луганська область
котелень, будівництво модульних котелень
Проектні ідеї
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2.5.Модернізація системи теплопостачання Луганської Луганська область
області
2.6.Просвітницька програма для членів ОСББ та Підконтрольні райони Луганської
громад
області, де створено об’єднані
громади, населенні пункти, де
створено 100 000ОСББ
2.7.Впровадження
інноваційних
енергота Троїцький район Тимонівська
ресурсозберігаючих
технологій
(виготовлення сільська рада Троїцького району
паливних брикетів) для забезпечення сталого розвитку Луганської області
2.3. Посилення спроможності громад у сфері надання якісних послуг населенню
2.8. Рівний доступ до якісної освіти
Сільські райони Луганської області
2.9.OpenSpace, як діалогова платформа для жінок та Луганська область
молоді зони збройного конфлікту (м. Старобільськ)
2.10.Центр розвитку творчого потенціалу молоді, яка Луганська область
навчається в закладах професійно-технічної освіти
2.11.Система м’якої соціалізації ув’язнених шляхом
надання їм освітніх послуг та затребуваних
спеціальностей
2.12.Придбання системи відео спостереження для
забезпечення громадської безпеки в м. Кремінна

Вся Україна 100000 осіб (бажаючі
ув’язнені в Україні та члени їх
родин)
місто Кремінна, 22,5 тис. осіб (в т.
ч. 15,9 тис. ВПО) мешканців м.
Кремінна

Часові рамки і засоби реалізації
Програма 2 включає в себе 3 напрямки, які складаються із 12 відповідних
проектних ідей. Кожен з напрямків стосується окремого аспекту, який має
значення для розвитку регіону. Програма реалізовуватиметься упродовж 2017 –
2018 років. Впровадження проектних ідей цієї програми можливе через:
 залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та
фінансування через галузеві державні програми;
 внесення заходів до обласної програми соціально-економічного
розвитку, галузевих регіональних програм;
 залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної
допомоги суб’єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових
форм.
Орієнтовний фінансовий план
(державний, обласний та місцевий бюджети)

Проектні ідеї
2.1.Створення
містобудівного
м.Сєвєродонецька Луганської області

Вартість, тис. грн.
2017
2018
Вартість,
Вартість,
Вартість,
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
кадастру 5 367,00
5 367,00
0,00
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2.3. Реконструкція та модернізація обєктів 28 133,00
спільної власності громад з використанням
енергозберігаючих заходів з метою підвищення
енергоефективності обєктів
2.4. Реконструкція та модернізація теплових 97 200,00
мереж, котелень, будівництво модульних
котелень
2.5.Модернізація системи теплопостачання 160,00
Луганської області

11 383,00

16 750,00

48 600,00

48 600,00

0,00

160,00

2.6.Просвітницька програма для членів ОСББ та
громад
2.7.Впровадження інноваційних енерго - та
ресурсозберігаючих технологій (виготовлення
паливних брикетів) для забезпечення сталого
розвитку
2.8. Рівний доступ до якісної освіти
Всього:

270,00

0,00

270,00

700,00

700,00

0,00

7 000,00
138 830,00

3 500,00
69 550,00

3 500,00
69 280,00

Орієнтовний фінансовий план
(МТД, інвестиції, власні кошти)

Вартість, тис. грн.
Вартість,
2017
2018
Проектні ідеї
тис. грн.
Вартість,
Вартість,
тис. грн.
тис. грн.
2.2.Проведення
навчально-просвітницької 400,00
0,00
400,00
діяльності і
тренінгових
програм для
новостворених територіальних громад
2.9.OpenSpace як діалогова платформа для жінок 546,46
366,46
180,00
та молоді зони збройного конфлікту (м.
Старобільськ)
2.10.Центр розвитку творчого потенціалу 130,043
80,00
50,043
молоді, яка навчається в закладах професійнотехнічної освіти
2.11. Система м’якої соціалізації ув’язнених 2 500,00
0,00
2 500,00
шляхом надання їм освітніх послуг та
затребуваних спеціальностей
2.12.Придбання системи відео спостереження 470,00
470,00
0,00
для забезпечення громадської безпеки в м.
Кремінна
Всього: 4 046,503
916,46
3 130,043

Умови та ризики
Основною умовою успішності реалізації Програми є наявність закладених
фінансових ресурсів, а також інституційної та людської спроможності суб’єктів
реалізації окремих проектів.
Наступною базовою умовою є спроможність об’єднати зусилля всіх
учасників Стратегії розвитку регіону(інститути державної та місцевої влади,
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бізнес, освітні та наукові установи, громадські організації, окремі особи) на
досягнення спільного результату.
Основні ризики в реалізації Програми:
 невиконання дохідної частини місцевих та обласного бюджету;
 через відсутність співфінансування не діє Державний фонд
регіонального розвитку;
 низька спроможність потенційних виконавців проектів Програми;
 пасивність інституційних партнерів проектів Програми;
 низька мотивація мешканців до участі в реалізації проектів.
Очікувані результати та показники
Успішна реалізація проектних ідей Програми 2 «Підвищення
спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації» має
сприяти досягненню таких результатів:

впровадження системи автоматизованих геопросторових даних
містобудівного кадастру;

створення об’єднаних територіальних громад, посилення їх
спроможності у сфері надання якісних послуг;

поліпшення об’єктів спільної власності громад;

поліпшення творчого потенціалу молоді;

збільшення кількості опорних шкіл базового рівня;

впровадження системи відео спостереження для забезпечення
громадської безпеки;

зниження соціальної напруги на території, куди повертаються
колишні ув’язненні;
Показники:

кількість створених об’єднаних територіальних громад в Луганській
області;

кількість виконаних робіт з реконструкції та модернізації теплових
мереж, котельн, кількість збудованих модульних котельн;

створення містобудівного кадастру Луганської області;

кількість реконструйованих об’єктів спільної власності громад з
використанням енергозберігаючих заходів;

розробка
«Регіональної
програми
модернізації
систем
теплопостачання Луганської області на 2017 – 2020 роки»;

кількість створенних опорних шкіл базового рівня.
У разі залучення міжнародної технічної допомоги:

відкриття комплексу по виготовленню паливних брикетів;

створення діалогової платформа для жінок та молоді зони збройного
конфлікту;

31


створення Центру розвитку творчого потенціалу молоді, для закладів
професійно-технічної освіти;

створення сайту для розміщення матеріалів з енергоефективності у
ЖКГ;

створення системи м’якої соціалізації ув’язнених шляхом надання їм
освітніх послуг за затребуваними спеціальностями;

придбання системи відео спостереження в м. Кремінна.

5. ПРОГРАМА 3 ЕКОНОМІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕХІД ДО
СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Стан та проблеми
Луганська область до початку проведення антитерористичної операції
мала значний економічний потенціал і входила до п'ятірки найбільш міцних
промислово-економічних регіонів України.
На фоні загальної економічної кризи, збройного конфлікту на сході
України, а також незбалансованого розвитку північних та південних районів
області суттєво погіршилося економічне становище в Луганському регіоні.
Підприємства машинобудування, металургійного виробництва та готових
металевих виробів, а також підприємства з видобутку енергетичного вугілля
антрацитівської групи, залишились на території, непідконтрольній українській
владі.
Основні промислові підприємства з виробництва хімічних речовин і
хімічної продукції, продуктів нафтоперероблення, паперу та паперових виробів,
добувної промисловості, а також малі підприємства з текстильного виробництва,
виробництва одягу та харчових продуктів зосереджені у містах Сєвєродонецьк,
Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна.
В північних районах області традиційно здійснюють свою господарську
діяльність сільськогосподарські компанії та невеликі переробні підприємства
харчової промисловості. При цьому сільське господарство займає провідне місце
в економічній діяльності та зайнятості населення (в господарствах населення
виробляється 45,3 % валової сільськогосподарської продукції).
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.
У запропонованому Плані заходів Програма 3 відповідає Стратегічній цілі
3 «Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку». Досягнення цієї цілі
у 2017 –2018 роках передбачається реалізувати через 2 відповідні напрямки та 29
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проектних ідей.
Структура Програми 3 «Економічне відновлення та перехід до сталого
розвитку»
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 умов для
підвищення ефективності діяльності місцевих компаній та виходу їх на нові
ринки. Допомогти їм опанувати нові підходи в організації бізнес-процесів,
проведення аналізу потенційних ринків збуту, модернізувати свої виробничі
потужності.
Стимулювати інноваційну діяльність в регіоні через створення діалогових
платформ для налагодження взаємодії та партнерства між різними потенційними
учасниками – виробничими підприємствами, науково-дослідними та учбовими
закладами при експертній підтримці спеціалістів з регіонального та
міжнародного розвитку.
Для підвищення ефективності агропромислового комплексу та
забезпечення продовольчої безпеки регіону важливо створювати умови для
якісного тривалого зберігання, глибокої переробки сільськогосподарської
продукції на території області та розширення ринків її збуту, в тому числі
зовнішніх.
Окремим напрямком підвищення рівня переробки продукції сільського
господарства може стати започаткування нових, інноваційних видів діяльності
для регіону.
В місцевому економічному розвитку особлива роль належіть
підприємствам середнього та малого бізнесу, які не тільки забезпечують
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робочими місцями місцеве населення, а й можуть оперативно відреагувати на
появу нових ніш (ринків) в регіоні, наситити місцевий ринок якісною та
доступною продукцією та послугами, активно впроваджувати інновації в
економіку.
Комплекс втручань для досягнення мети:

Сприяти підвищенню конкурентоспроможності підприємств
регіону;

Створити необхідні передумови для інноваційного розвитку регіону,
включаючи збереження, використання та розвиток наукового потенціалу;

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.
Напрямок3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища
Основними завданнями у цьому напрямку є:
1. 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;
2. Визначення існуючого стану підтоплення та загрози затоплення
територій міст і селищ області;
3. Підвищення стандартів якості природних об’єктів до європейського
рівня, екологічно збалансованого використання та відтворення природних
ресурсів;
4.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.
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ПРОГРАМА 3. ЕКОНОМІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕХІД ДО СТАЛОГО
РОЗВИТКУ
Територія , на яку проектна ідея
Проектні ідеї
матиме вплив
3.1. Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до її сталого зростання
3.1.
Організація
проведення
Луганського Територія Луганської області,
регіонального форуму
підконтрольна українській владі
3.2. Розроблення системи моніторингу транспорту та Населення Луганської області та
об’єктів транспортної інфраструктури
мешканці прилеглих областей.
3.3. Розширення прав і можливостей молоді для Луганської області та 6000
сталого майбутнього «Соціальний навігатор ¬ бізнес- мешканців прилеглих областей
інкубатор»
3.4. Створення інтерактивного науково-технічного Луганська та Донецька область
музею «Експериментаріум»
55000 осіб
3.5. Створення лабораторії зелених технологій
Луганська область 250000 осіб
3.6. Створення та реалізація міжгалузевої системи Луганська, Харківська, Донецька,
сучасної неперервної дистанційної освіти продовж Дніпропетровська області зокрема
життя (кафедра, інжинірингова фірма, виробниче та Україна в цілому
підприємство) для працевлаштування тимчасового
переміщених осіб (ТПО).
3.7.
Створення
фізико-механічної
лабораторії Луганська область 20 000 осіб
контролю якості будівельних матеріалів та виробів.
3.8. Будівництво та реконструкція тваринницьких Територія Луганської області,
приміщень
підконтрольна українській владі
3.9. Придбання обладнання для цеху по виготовленню Територія Луганської області,
круп
підконтрольна українській владі
3.10. Створення інкубаторських станцій в Луганській Територія Луганської області,
області
підконтрольна українській владі
3.11. Створення сільськогосподарських сімейних ферм Територія Луганської області,
підконтрольна українській владі
3.12. Покращення сівообігу сільських угідь під посів Луганська область
гречки
3.13. Закупівля племенних тварин великої рогатої Луганська область
худоби
3.14. Закупівля установок індивідуального доїння
Луганська область
3.15. Оновлення машинно-тракторно парку
Луганська область
3.16. Будівництво забійного цеху ВРХ та свиней
Територія Луганської області,
підконтрольна українській владі
3.17. Будівництво модульного м’ясокомбінату
Територія Луганської області,
підконтрольна українській владі
3.18.Створення
організованого
ринку
збуту Кремінська об’єднана громада та
сільськогосподарської
продукції
власного поруч розташовані громади
виробництва
3.19. Створення нових сільськогосподарських Територія Луганської області,
кооперативів
підконтрольна українській владі
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3.20. Інтенсивна навчальна програма для початківців з Райони
Луганської
області,
підприємництва і подальша консультативна підтримка підконтрольні Українській владі
підприємців з пошуку фінансування та підготовки 2000 осіб за 2 роки
проектів
3.21. Розвиток екологічного та зеленого туризму, як місто Кремінна з залученням
планомірна
складова
економічного
розвитку Луганської області
Кремінщини
3.22. Забезпечення часткового відшкодування Територія Луганської області,
відсоткових ставок за кредитами, отриманими підконтрольна українській владі,
суб’єктами малого та середнього бізнесу на реалізацію понад 20 тисяч суб’єктів малого і
інвестиційних проектів, спрямованих на створення середнього підприємництва
нових робочих місць
3.2. Покращення стану навколишнього природного середовища
3.23. Втілення моделі планування управління Луганська область
побутовими відходами на регіональному рівні
3.24. Впровадження сучасних методів та технологій у м. Сєвєродонецьк, Луганської
сфері поводження з твердими побутовими відходами області
м.Сєвєродонецька
3.25. Впровадження системи очищення поверхневих Луганська область
вод регіону на основі побудови стаціонарних та
переносних водоочисних споруд та машин
3.26. Будівництво, розширення та реконструкція Місто Лисичанськ та його околиці,
протиерозійних, гідротехнічних, противокарстових, 116 тис. мешканців
берегозакріплювальних,
протизсувних,
протиобвальних, протилавинних і протиселевих
споруд, а також проведення заходів від підтоплення та
затоплення, направлених на запобігання розвитку
небезпечних геологічних процесів, усунення або
зниження до допустимого рівня їх негативного впливу
на території і об’єкти
3.27. Створення територій та об’єктів природно- Луганська область, близько 1 млн
заповідного фонду
осіб
3.28.
Придбання
сучасного
аналітично- Луганська область, близько 1 млн
вимірювального
обладнання
для
екологічних осіб
досліджень
та
моніторингу
навколишнього
природного середовища
3.29. Створення на базі СНУ ім. В. Даля Регіонального Луганська область. 2205,4 тис. осіб
центру екологічних досліджень та моніторингу
навколишнього природного середовища

Часові рамки і засоби реалізації
Програма 3 «Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку»
включає в себе два напрямки, які складаються із 29 відповідних проектних ідей.
Кожен з напрямків стосується окремого аспекту, який має значення для розвитку
регіону. Програма реалізовуватиметься упродовж 2017–2018 років.
Впровадження проектних ідей цієї програми можливе через:
 залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та
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фінансування через галузеві державні програми;
 внесення заходів до обласної програми соціально-економічного
розвитку, галузевих регіональних програм;
 залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної
допомоги суб’єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових
форм.
Орієнтовний фінансовий план
(державний, обласний та місцевий бюджети)
Вартість, тис. грн.
Всього
2017

Проектні ідеї
3.1. Організація проведення Луганського
регіонального форуму
3.12. Покращення сівообігу сільських угідь під
посів гречки
3.13. Закупівля племенних тварин великої
рогатої худоби
3.14. Закупівля установок індивідуального
доїння
3.15. Оновлення машинно-тракторно парку
3.18. Створення організованого ринку збуту
сільськогосподарської продукції власного
виробництва
3.22. Забезпечення часткового відшкодування
відсоткових ставок за кредитами, отриманими
суб’єктами малого та середнього бізнесу на
реалізацію
інвестиційних
проектів,
спрямованих на створення нових робочих місць
у пріоритетних галузях економіки
3.23. Втілення моделі планування управління
побутовими відходами на регіональному рівні
3.24.Впровадження сучасних методів та
технологій у сфері поводження з твердими
побутовими відходами м.Сєвєродонецька
3.27.Створення територій та обʼєктів природнозаповіддного фонду

2018

1400,00

700,00

700,00

3 864,00

1 656,00

2 208,00

3 684,00

1 608,00

2 076,00

1 717,90

687,10

1 030,80

18 307,60

9 153,80

9 153,80

1 245,00

670,00

575,00

2 000,00

1 000,00

1 000,00

112,34

112,34

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

100,00

50,00

50,00

Всього: 42 430,84

25 637,24

16 793,60

Орієнтовний фінансовий план
(МТД, інвестиції, власні кошти)
Вартість, тис. грн.
Проектні ідеї
Всього
2017
2018
3.2.
Розроблення
системи
моніторингу 2 000,00
0,00
2 000,00
транспорту
та
об'єктів
транспортної
інфраструктури
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3.3. Розширення прав і можливостей молоді для
сталого майбутнього «Соціальний навігатор ¬
бізнес-інкубатор»
3.4. Створення інтерактивного науковотехнічного музею «Експериментаріум»
3.5. Створення лабораторії зелених технологій
3.6. Створення та реалізація міжгалузевої
системи сучасної неперервної дистанційної
освіти продовж життя (кафедра, інжинірингова
фірма,
виробниче
підприємство)
для
працевлаштування тимчасового переміщених
осіб (ТПО).
3.7. Створення фізико-механічної лабораторії
контролю якості будівельних матеріалів та
виробів.
3.8.
Будівництво
та
реконструкція
тваринницьких приміщень

11 500,00

0,00

11 500,00

750,00

0,00

750,00

700,00
7 000,00

0,00
0,00

700,00
7 000,00

500,00

0,00

500,00

2 000,00

1 000,00

1 000,00

3.9. Придбання обладнання для цеху по
виготовленню круп
3.10. Створення інкубаторських станцій в
Луганській області
3.11.
Створення
сільськогосподарських
сімейних ферм
3.16. Будівництво забійного цеху ВРХ та свиней
3.17. Будівництво модульного м’ясокомбінату
3.19. Створення нових сільськогосподарських
кооперативів
3.20. Інтенсивна навчальна програма для
початківців з підприємництва і подальша
консультативна підтримка підприємців з
пошуку фінансування та підготовки проектів
3.21. Розвиток екологічного та зеленого
туризму як планомірна складова економічного
розвитку Кремінщини
3.25. Впровадження системи очищення
поверхневих вод регіону на основі побудови
стаціонарних та переносних водоочисних
споруд та машин
3.26.
Будівництво,
розширення
та
реконструкція протиерозійних, гідротехнічних,
противокарстових,
берегозакріплювальних,
протизсувних, протиобвальних, протилавинних
і протиселевих споруд, а також проведення
заходів від підтоплення та затоплення,
направлених
на
запобігання
розвитку
небезпечних геологічних процесів, усунення
або зниження до допустимого рівня їх
негативного впливу на території і об'єкти

3 000,00

3 000,00

0,00

250,00

120,00

130,00

2 000,00

1 000,00

1 000,00

500,00
8 000,00
2 500,00

250,00
8 000,00
1 000,00

250,00
0,00
1 500,00

3 000,00

0,00

3 000,00

17 950,00

2 400,00

15 550,00

2 050,00

0,00

2 050,00

65,00

30,00

35,00
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3.28. Придбання сучасного аналітично- 3 015,08
вимірювального обладнання для екологічних
досліджень та моніторингу навколишнього
природного середовища
3.29. Створення на базі СНУ ім. В. Даля 27 050,00
Регіонального центру екологічних досліджень
та моніторингу навколишнього при-родного
середовища
Всього: 93 830,08

1 507,54

1 507,54

17 050,00

10 000,00

35357,54

58 472,54

Умови та ризики
Основною умовою успішності реалізації Програми є наявність закладених
фінансових ресурсів, а також інституційної та людської спроможності суб’єктів
реалізації окремих проектів.
Підвищення спроможності суб’єктів господарювання і їх готовність взяти
участь у реалізації Програми є важливою умовою, що допомагає максимально
використати підприємницький потенціал мешканців області.
Основні ризики в реалізації Програми:
 невиконання дохідної частини місцевих та обласного бюджету;
 через відсутність співфінансування не діє Державний фонд
регіонального розвитку;
 низька спроможність потенційних виконавців проектів Програми.
Очікувані результати та показники
Успішна реалізація проектних ідей Програми 3 «Економічне відновлення
та перехід до сталого розвитку» має сприяти досягненню таких результатів:

підвищення ефективності сільського господарства, переробка
продукції на території області та розширення ринку збуту;

розвиток малого та середнього бізнесу;

інноваційний розвиток району;

збільшення площі природно-заповідного фонду;

моніторинг рівня забрудненості водойм області;

забезпечення протиерозійного захисту ґрунтів Луганської області та
відновлення деградованих земель;

забезпечення охорони річок та зменшення рівня забруднення
поверхневих джерел води.
Показники:

кількість проведених регіональних форумів;

кількість збудованих та реконструйованих тваринницьких
приміщень;

кількість закуплених племінних тварин великої рогатої худоби;
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кількість закуплених установок індивідуального доїння;

створення організованого ринку збуту сільськогосподарської
продукції власного виробництва;

кількість суб’єктів малого та середнього бізнесу, які отримали
часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами;

втілення моделі планування управління побутовими відходами на
регіональному рівні;

кількість придбаних євроконтейнерів для сміття та сміттєвозів;

створення території природно-заповідного фонду.
У разі залучення міжнародної технічної допомоги:

будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних,
гідротехнічних, противокарстових, берегозакріплювальних, протизсувних,
протиобвальних і протилавинних і протиселевих споруд;

кількість придбаного аналітично-вимірювального обладнання для
екологічних досліджень та моніторингу навколишнього природного
середовища;

створення Регіонального центру екологічних досліджень та
моніторингу навколишнього природного середовища;

створення
інтерактивного
науково-технічного
музею
«Експериментаріум»;

створення лабораторії зелених технологій;

створення та реалізація міжгалузевої системи сучасної неперервної
дистанційної освіти продовж життя;

створення фізико-механічної лабораторії контролю якості
будівельних матеріалів та виробів;

кількість обладнання придбаного для цеху по виготовленню круп;

кількість створених інкубаторських станцій в Луганській області;

кількість створених сільськогосподарських сімейних ферм;

кількість побудованих цехів для забиття великої рогатої худоби та
свиней;

будівництво модульного м’ясокомбінату;

створення нових сільськогосподарських кооперативів;

створення сільськогосподарських сімейних ферм;

створення бізнес-інкубатора;

придбання хімікатів та устаткування для побудови водоочисних
стаціонарних та переносних споруд;

впровадження системи очищення поверхневих вод регіону.
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6. ПРОГРАМА 4 СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ЖИТТЯ
ТА ПОБУДОВИ МИРУ
Стан та проблеми
Незавершеність і недостатнє облаштування державного кордону
залишається однією з потенційних загроз національним інтересам і національній
безпеці країни. Тому на національному рівні були прийняті розпорядження щодо
демаркації державного кордону з Російською Федерацією в односторонньому
порядку та встановлення відповідних інженерних споруд та фортифікаційних
укріплень в Харківській, Сумській та Чернігівський областях.
За масштабами розвитку техногенної сфери, насиченістю техногенно
небезпечними підприємствами Луганська область посідає одне з перших місць в
Україні.
Основна мета Програми – створення сприятливих умов для життя та
побудови миру.
У запропонованому Плані заходів Програма 4 відповідає Стратегічній цілі
4 «Створення сприятливих умов для життя та побудови миру». Досягнення цієї
цілі у 2017 –2018 роках передбачається реалізувати через 3 відповідні напрямки
та 22 проектних ідей.
Структура Програми 4 «Створення сприятливих умов для життя та
побудови миру»
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,
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
Загрозу здоров’ю та життю цивільного населення становлять міни та
нездетоновані боєприпаси, які залишились вздовж всієї лінії розмежування. В
весняно-літній період під час літних канікул та сезонних сільськогосподарських
робіт, а також на період закриття офіційного КВПП, значно підвищується ризик
нещасних випадків серед цивільного населення.
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Відповідно до міжнародних домовленостей та міжнародного
гуманітарного права мешканці Луганської області повинні мати можливість
безпечного та доступного перетину лінії розмежування. В Луганській області
відкритий пішохідний пункт перетину в смт. Станиця-Луганська, ще один
планується відкрити в м. Золоте Попаснянського району.
Наслідки внутрішнього переміщення найбільш чутливо проявляються на
рівні громад і область вимушено стикається із новими викликами щодо власної
соціальної згуртованості. Досягнення належного рівня порозуміння та соціальної
єдності в умовах внутрішніх міграційних процесів є нелегким завданням
внаслідок наявності різних світоглядів та цінностей. 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.
Комплекс втручань для досягнення мети:

Створити безпечні умови для проживання та пересування
територією;

Підвищити рівень соціальної згуртованості населення та забезпечити
відкритий соціальний діалог на регіональному та місцевому рівнях;

Підтримати розвиток регіональних ЗМІ та вжити заходів для
забезпечення інформаційної безпеки;

Розробити та впровадити ефективну систему поводження з
побутовими і промисловими відходами.
Напрямок 4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права,
гендерної рівності та забезпечення прав людини
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.
Особливу увагу необхідно приділяти захисту прав дітей, забезпеченню їх
прав на отримання освіти та психологічної допомоги для адаптації у новому
середовищі.
Наявність в межах області територій підконтрольних, та непідконтрольних
українській владі, призвело до масових міграційних процесів та появі нової
соціальної групи «внутрішньо переміщені особи» (ВПО). ВПО загострили
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системні проблеми, які вже були в приймаючих громадах, особливо в сфері
доступності житла.
Важливим питанням для підтримки соціальної стабільності та
згуртованості в регіоні є поліпшення соціальної, житлової та побутової
інфраструктури в приймаючих громадах.
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
Луганщина – область із визначними культурними та історичними
традиціями.
Одним з головних завдань сьогодення є вжиття заходів щодо консолідації
суспільства та зміцнення української державності, виховання патріотизму,
культивування української свідомості у жителів нашого регіону.
Комплекс втручань для досягнення мети:

Підтримати заклади культури та розвиток мистецтв;

Популяризувати історичне та культурне надбання Луганщини.
ПРОГРАМА 4.СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ЖИТТЯ ТА ПОБУДОВА
МИРУ
Територія, на яку проектна ідея
Проектні ідеї
матиме вплив
4.1. Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки
4.1. Будівництво притулку для бездомних тварин
м. Сєвєродонецьк Луганської обл
4.2. Реконструкція багатоквартирного двоповерхового місто Кремінна, а також поруч
житлового будинку в м. Кремінна під соціальне житло розташовані села та селища
у тому числі для розміщення ВПО
4.3. Оновлення засобів радіозв’язку територіальної Луганська область
(регіональної) спеціалізованої протипожежної служби
цивільного захисту
4.4. Оновлення спеціалізованої техніки, пожежного Луганська область
спорядження
територіальної
(регіональної)
спеціалізованої протипожежної служби цивільного
захисту, придбання засобів пожежогасіння.
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4.5. Оновлення автопарку, пожежної та аварійно- Луганська область
рятувальної техніки і обладнання служби цивільного
захисту
4.6. Освітній правовий табір «Pro bono publico» з Луганська область 300 – 400 осіб.
мовною компонентою
4.7. Проведення спільних заходів по створенню м. Сєвєродонецьк 20 000 осіб
університетського парку з метою підвищення рівня
згуртованості між місцевими жителями і внутрішньо
переміщеними особами та благоустрою прилеглої
університетської території
4.8. Створення та підтримка функціонування Луганська та Донецька область
студентської площадки для організації суспільного 25000 осіб
діалогу та медіації конфліктів «Дебатний клуб» (з
англійською та українською мовою спілкування)
4.9. Розробка ефективної стратегії інформування м. Сєвєродонецьк; села, що
суспільства про ключові параметри життєдіяльності входять до складу міста
міста Сєвєродонецьк
4.10. Посилення спроможності регіональних ЗМІ в Луганська область
умовах збройного конфлікту
4.2. Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та
забезпечення захисту прав людини
4.11.
Соціально-реабілітаційні
заходи
щодо Луганська, Харківська, Донецька
відновлення повноцінного життя ветеранів війни та області та Україна в цілому
учасників антитерористичної операції
4.12. Відновлення об’єктів інфраструктури для Луганська область
розміщення
підрозділів
територіальних
правоохоронних органів
4.13. Поліпшення соціальної, житлової та побутової Луганська область
інфраструктури
4.14. Створення центру психологічної реабілітації Луганська
область
(м.
учнівської та студентської молоді, яка постраждала від Сєвєродонецьк, м. Лисичанськ, м.
військового конфлікту на Донбасі,
шляхом Рубіжне тощо)
естетичного виховання засобами іноземних мов
4.15. Створення комплексної системи соціальної Кремінська громада, 24 тис. осіб,
згуртованості населення Кремінської громади
ВПО
4.16. Поліпшення житлових і соціально-побутових Луганська область
умов жителів сільських населених пунктів Луганської
області шляхом надання пільгових кредитів
4.3. Збереження та поширення історичного та культурного надбання Луганщини
4.17. Поліпшення доступності всіх видів культурних
послуг і культурної діяльності для кожного
громадянина
4.18.
Функціонування
відкритої
мобільної
студентської англомовної театрально-музичної студії
“Magic Pie”
4.19.
Реекспозиція
Станично-Луганського
краєзнавчого музею

Луганська область
Територія, на яку даний проект
матиме вплив необмежена.
Луганська область
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4.20. Капітальний ремонт будівлі Луганського Луганська область
обласного краєзнавчого музею,Луганська область м.
Старобільськ,вул. Гімназична 53
4.21. Капітальний ремонт будівлі Станично- Луганська область
Луганського краєзнавчого музею – філії Луганського
обласного краєзнавчого музею,Луганська область
смт Станиця Луганська,вул. Центральна 1
4.22. Інтерактивна карта історії та культури Луганської Близько
1
млн.
мешканців
області
Луганської області та України

Часові рамки і засоби реалізації
Програма 4 «Створення сприятливих умов для життя та побудови миру»
включає в себе три напрямки, які складаються із 22 відповідних проектних ідей.
Кожен з напрямків стосується окремого аспекту, який має значення для розвитку
регіону. Програма реалізовуватиметься упродовж 2017– 2018 років.
Впровадження проектних ідей цієї програми можливе через:
 залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та
фінансування через галузеві державні програми;
 внесення заходів до обласної програми соціально-економічного
розвитку, галузевих регіональних програм;
 залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної
допомоги суб’єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових
форм.
Орієнтовний фінансовий план
(державний, обласний та місцевий бюджети)
Проектні ідеї

Всього
4.2.Реконструкція
багатоквартирного 5 500,00
двоповерхового житлового будинку в
м.
Кремінна під соціальне житло у тому числі для
розміщення ВПО
4.3.
Оновлення
засобів
радіозв’язку 13 768,47
територіальної (регіональної) спеціалізованої
протипожежної служби цивільного захисту
4.4.Оновлення
спеціалізованої
техніки, 26 663,00
пожежного
спорядження
територіальної
(регіональної) спеціалізованої протипожежної
служби цивільного захисту, придбання засобів
пожежогасіння
4.5. Оновлення автопарку, пожежної та 9 478,50
аварійно-рятувальної техніки і обладнання
служби цивільного захисту

Вартість, тис. грн.
2017
5 500,00

2018
0,00

12 941,29

827,19

17 563,00

9 100,00

9 478,50

0,00
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4.10. Посилення спроможності регіональних
ЗМІ в умовах збройного конфлікту
4.12.Відновлення об’єктів інфраструктури для
розміщення
підрозділів
територіальних
правоохоронних органів
4.13. Поліпшення соціальної, житлової та
побутової інфраструктури
4.16.Поліпшення житлових і соціальнопобутових умов жителів сільських населених
пунктів Луганської області шляхом надання
пільгових кредитів
4.17.Поліпшення доступності всіх видів
культурних послуг і культурної діяльності для
кожного громадянина
4.20.Капітальний ремонт будівлі Луганського
обласного
краєзнавчого
музею,Луганська
область м. Старобільськ,вул. Гімназична 53
4.21. Капітальний ремонт будівлі СтаничноЛуганського краєзнавчого музею – філії
Луганського
обласного
краєзнавчого
музею,Луганська область, смт. Станиця
Луганська, вул. Центральна 1
4.22.Інтерактивна карта історії та культури
Луганської області
Всього:

800,00

390,00

410,00

25 198,46

25 198,46

0,00

13 257,00

13 257,00

0,00

14 800,00

7 400,00

7 400,00

38 972,35

38 972,35

0,00

10 000,00

5 000,00

5 000,00

4 000,00

2 000,00

2 000,00

620,00

0,00

620,00

163 057,78

137 700,60

25357,19

Орієнтовний фінансовий план
(МТД, інвестиції, власні кошти)
Проектні ідеї

Всього
4.1. Будівництво притулку для бездомних 14 309,45
тварин
4.6. Освітній правовий табір «Pro bono publico» 900,00
з мовною компонентою
4.7. Проведення спільних заходів по створенню 1 600,00
університетського парку з метою підвищення
рівня згуртованості між місцевими жителями і
внутрішньо
переміщеними
особами
та
благоустрою
прилеглої
університетської
території
4.8. Створення та підтримка функціонування 500,00
студентської
площадки
для
організації
суспільного діалогу та медіації конфліктів
«Дебатний клуб» (з англійською та українською
мовою спілкування)
4.9.
Розробка
ефективної
стратегії 30,00
інформування суспільства про ключові
параметри
життєдіяльності
міста
Сєвєродонецьк

Вартість, тис. грн.
2017
7 154,72

2018
7 154,72

0,00

900,00

0,00

1 600,00

445,00

55,00

30,00

0,00
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4.11. Соціально-реабілітаційні заходи щодо
відновлення повноцінного життя ветеранів
війни та учасників антитерористичної операції
4.14.
Створення
центру
психологічної
реабілітації учнівської та студентської молоді,
яка постраждала від військового конфлікту на
Донбасі, шляхом естетичного виховання
засобами іноземних мов
4.15.
Створення
комплексної
системи
соціальної
згуртованості
населення
Кремінської громади
4.18. Функціонування відкритої мобільної
студентської англомовної театрально-музичної
студії “Magic Pie”
4.19. Реекспозиція Станично-Луганського
краєзнавчого музею
Всього:

950,00

0,00

950,00

75,00

45,00

30,00

10 700,00

9 500,00

1 200,00

400,00

0,00

400,00

3 000,00

1 500,00

1 500,00

32 464,44

18 674,72

13 789,72

Умови 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
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:
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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:

придбання засобів радіозв’язку для територіальної (регіональної)
спеціалізованої протипожежної служби цивільного захисту;

придбання спеціалізованої техніки, пожежного спорядження й
засобів пожежогасіння для територіальної (регіональної) спеціалізованої
протипожежної служби цивільного захисту;

придбання транспортних засобів спеціального призначення,
пожежної та аварійно-рятувальної техніки та обладнання;

будівництво притулку для бездомних тварин;

розробка стратегії інформаційного супротиву;

придбання меблів, комп’ютерної та оргтехніки, спеціалізованих
автомобілів, поліграфічних комплексів для правоохоронних органів;

кількість проведених капітальних ремонтів житлових будинків в
м.Сватове;

реконструкція будівель під житловий будинок в м.Рубіжне;

демонтаж аварійного будинку в м.Лисичанськ;

реконструкція багатоквартирного двоповерхового житлового
будинку в м.Кремінна під соціальне житло;

кількість наданих пільгових кредитів сільським сім’ям;
 кількість виконаних проектних та ремонтно-будівельних робіт в закладах
культури;

капітальний ремонт будівлі Луганського обласного краєзнавчого
музею;

капітальний ремонт будівлі Станично-Луганського краєзнавчого
музею – філії Луганського обласного краєзнавчого музею;

розробка інтерактивної карти історії та культури Луганської області;

створення нової експозиції Луганського обласного краєзнавчого
музею.
У разі залучення міжнародної технічної допомоги:
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створення освітнього правового табору «Pro bono publico» з мовною
компонентою;

створення університетського парку;

створення студентської площадки для організації суспільного
діалогу та медіації конфліктів «Дебатний клуб» (з англійською та українською
мовою спілкування);

розробка он-лайн сервісу оперативного інформування;

розробка системи комплексної реабілітації ветеранів війни та
учасників АТО;

створення центру психологічної реабілітації учнівської та
студентської молоді, яка постраждала від військового конфлікту на Донбасі;

створення офісу під громадську приймальню, медіа-центр, клуб
жінки Кремінщини та придбання обладнання для оснащення офісу;

створення відкритої мобільної студентської англомовної театральномузичної студії “Magic Pie”.
7. КАТАЛОГ ПРОЕКТНИХ ІДЕЙ
Каталог містить перелік назв та зміст технічних завдань на проекти
регіонального розвитку для Плану заходів з реалізації у 2017-2018 роках
Стратегії розвитку Луганської області на період до 2020 року.
Каталог проектних ідей складається з 124 проектних ідей на загальну
суму 3 479 266,763 млн грн.:
державний, обласний та місцевий бюджети –1 494 126,11 млн грн.;
МТД, інвестиції, власні кошти – 1 985 140,653 млн 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
2. Номер
і
назва
завдання та відповідної
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання
проекту
4. Територія, на яку
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішенняякої
спрямований проект
7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні
заходи
проекту
9. Період
реалізації
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)

Автономне джерело енергопостачання для використання в умовах
надзвичайних ситуацій та воєнних конфліктів
1.1.1. Забезпечити стале енергопостачання та підвищити рівень
енергетичної безпеки
Забезпечення сталого енергопостачання
об’єктів інфраструктури.
Луганська та Донецька області

життєво

важливих

Мешканці Луганської (не менше 500 тис. чол.) та прилеглої
Донецької області (100 тис. чол.).
В умовах, коли стихія чи надзвичайна ситуація охоплює значну
територію, використання дизельних електростанцій не вирішує
проблеми оперативного відновлення електропостачання.
Отримання екологічно чистої електроенергії; можливість
використання установки на основі відновлювального джерела
електроенергії в будь-якому місці
Етап 1. Розробка проектної документації на нове технічне рішення
відновлювального джерела електроенергії.
Етап 2. Виготовлення експериментального зразка установки з
метою подальшого її впровадження.
Серпень– грудень 2018 р.
2017р.
2018р.
Разом
3000,00
3000,00
Кошти міжнародної технічної допомоги (за наявності
фінансування)
Передбачаються науково-дослідні розробки з формування
автономних генераторних установок зі складу наявного
обладнання.

1. Назва програми і 1.
Будівництво дволанцюгової ПЛ-35 кВ – відпайка від ПЛ 35
проекту регіонального кВ «Слов’яносербська – Трьохізбенка» до ПС 110 кВ
розвитку
«Райгородська» (6 км);
2.
Будівництво ПЛ 6 кВ від ПС 110 кВ «Райгородська» до с.
Лобачево та Лопаскіне (13 (18) км);
3.
Реконструкція ПС 110/6 кВ «Райгородська».
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2. Номер
і
назва 1.1.1. Забезпечити стале енергопостачання та підвищити рівень
завдання та відповідної енергетичної безпеки
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення сталого енергозабезпечення населених пунктів
проекту
Трьохізбенка, Кряківка, Калаус, Оріхове-Донецьке, Лопаскіне,
Лобачеве Новоайдарського району, які живляться за перетоками з
неконтрольованої українською владою території
4. Територія, на яку Населені пункти Трьохізбенка, Кряківка, Калаус, Оріховепроект матиме вплив
Донецьке, Лопаскіне, Лобачеве Новоайдарського району
5. Кількість населення, Станом на 01.01.2017 року кількість населення у населених
на яке поширювати- пунктах
Трьохізбенка,
Кряківка,
Калаус,
Оріховеметься проект
Донецьке,Лопаскіне,
Лобачеве
Новоайдарського
району
Новоайдарського району становить близько 1700 осіб
6. Опис проблеми, на Населені пункти Трьохізбенка, Кряківка, Калаус, Оріховевирішення
якої Донецьке, Лопаскіне, Лобачеве Новоайдарського району
спрямований проект
живляться з неконтрольованої українською владою території
Луганської області, що є вкрай ризикованим в умовах відсутності
газопостачання у зазначених населених пунктах
7. Очікувані кількісні та Стале енергозабезпечення населених пунктів Трьохізбенка,
якісні результати від Кряківка, Калаус, Оріхове-Донецьке, Лопаскіне, Лобачеве
реалізації
проекту, Новоайдарського району
інновації проекту
8. Основні
заходи 1. Розроблення проекту та здійснення його експертизи.
проекту
2. Проведення тендерних торгів та закупівлю обладнання та
виконання робіт. 3. Виконання будівельних робіт.
4.
Оформлення документації та введення об’єкту в експлуатацію.
9. Період
реалізації Лютий 2017 р. – квітень 2018 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
2018р.
Разом
проекту, тис. грн
Не визначено
Не визначено
Не визначено
11. Джерела
Власні кошти ДП «НЕК «Укренерго»
фінансування проекту
12. Інша
інформація Проект реалізується в рамках інвестиційної програми ТОВ
щодо
проекту
(за «Луганське енергетичне об’єднання»
потреби)
1. Назва програми і Будівництво ПС 500/220 кВ «Кремінська» з заходами ПЛ 500кВ
проекту регіонального «Донбаська-Донська» та ПЛ 220 кВ «Кремінська-Ювілейна»
розвитку
2. Номер
і
назва 1.1.1. Забезпечити стале енергопостачання та підвищити рівень
завдання та відповідної енергетичної безпеки
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення сталого енергозабезпечення контрольованої частини
проекту
Луганської області шляхом з’єднання з Об’єднаною енергетичною
системою України
4. Територія, на яку Луганська область
проект матиме вплив
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5. Кількість населення, Станом на 01.01.2017 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб, які є споживачами
меться проект
електричної енергії. Установи організації та підприємства всіх
форм власності та видів діяльності є споживачами електричної
енергії
6. Опис проблеми, на Внаслідок проведення антитерористичної операції на території
вирішення
якої області пошкоджено та зруйновано магістральні лінії
спрямований проект
електропередач, які частково залишились на тимчасово
неконтрольованій території. В результаті чого контрольована
частина області залишилася від’єднаною від Об’єднаної
енергетичної системи України. Живлення відбувається з єдиного
джерела генерації електроенергії ВП «Луганська ТЕС» ТОВ ДТЕК
«Східенерго», яка розташована в безпосередній близькості до лінії
розмежування. Така ситуація несе в собі високі ризики повного
знеструмлення півночі області, що особливо небезпечно під час
проходження опалювального сезону та може спричинити
виникнення техногенних та екологічних надзвичайних ситуацій
7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту

8. Основні
проекту

Зазначені заходи дозволять вирішити питання щодо з’єднання з
Об’єднаною енергетичною системою України, забезпечити
близько 100 робочих місць по обслуговуванню підстанції та лінії
електропередач, підвищити надійність електропостачання
північної частини Луганської області та відновити виробничі
потужності ПрАТ «ЛИНІК», ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання
Азот».
заходи 1. Розроблення проекту та здійснення його експертизи.
2.Проведення тендерних торгів та закупівлю обладнання та
виконання робіт. 3.Виконання будівельних робіт. 4. Оформлення
документації та введення об’єкту в експлуатацію.
реалізації Липень 2016 р. – березень 2018 р.

9. Період
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
2018р.
проекту, тис. грн
1181764,76
636334,87
Власні кошти ДП «НЕК «Укренерго»
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша інформація Відсутня
щодо проекту (за
потреби)
1. Назва програми і
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва
завдання регіональної
стратегії розвитку
3. Мета та завдання
проекту

Разом
1818099,63

Підвищити ефективність та забезпечити надійність надання
послуг з водопостачання та водовідведення населення Луганської
області
1.1.2. Забезпечити стале, якісне та ефективне водозабезпечення та
водовідведення
Покращення надаваних послуг з централізованого водопостачання
та водовідведення. Реконструкція та модернізація мереж
водопостачання та водовідведення, каналізаційних насосних
станцій і очисних споруд
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4. Територія, на яку
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект
7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні
проекту

заходи

Луганська область
2200,80 тис. осіб
В зв’язку з незадовільним технічним станом і зношеністю мереж
питного водопостачання та водовідведення, каналізаційних
насосних станцій і очисних споруд, їх високою енергоємністю
необхідна реконструкція об’єктів
Поліпшення екологічної ситуації в області, відновлення, охорона
та раціональне використання джерел питного водопостачання,
зменшення впливу шкідливих речовин в каналізаційних стоках,
економія електроенергії до 30%. Забезпечення населення області
сталою, якісною послугою з водопостачання та водовідведення
Виконання робіт з реконструкції та модернізації мереж
водопостачання та водовідведення, каналізаційних насосних
станцій і очисних споруд
Січень– грудень 2018 р.

9. Період
реалізації
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
2018р.
Разом
проекту, тис. грн
16000,00
16000,00
Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджет
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за Відсутня
потреби)

1. Назва програми і Розвиток системи водопостачання та водовідведення
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва 1.1.2. Забезпечити стале, якісне та ефективне водозабезпечення та
завдання та відповідної водовідведення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Розробка змін до «Регіональної програми «Питна вода
проекту
Луганщини» на 2006 – 2020 роки, з проведенням всебічного
аналізу
сучасного
стану
систем
водопостачання
та
водовідведення області, стану підприємств, які створені на базі
ОКП «Компанія Луганськвода, створення переліку напрямків та
заходів
щодо
розвитку
системи
водопостачання
та
водовідведення та усунення недоліків які будуть визначені в ході
виконання всебічного аналізу
4. Територія, на яку Територія Луганської області, підконтрольна українській владі
проект матиме вплив
5. Кількість населення, 751,8 тис. осіб
на яке поширюватиметься проект
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6. Опис проблеми, на У зв’язку з ситуацією, що склалася на території області виникла
вирішення
якої необхідність розробки змін та створення актуалізованої
спрямований проект
«Регіональної програми «Питна вода Луганщини» на 2006-2020
роки незадовільний технічний стан і зношеність основних фондів
систем водопостачання та водовідведення, висока єнергоємність
централізованого водопостачання і водовідведення, обмеженість
інвестицій і дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для
розвитку, утримання в належному технічному стані та
експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення
7. Очікувані кількісні та «Регіональної програми «Питна вода Луганщини» на 2006 – 2020
якісні результати від роки, заходи та напрями якої передбачають якісне та стале
реалізації
проекту, водопостачання та водовідведення області
інновації проекту
8. Основні
заходи Розробка змін до «Регіональної програми «Питна вода
проекту
Луганщини» на 2006 – 2020 роки
9. Період
реалізації Грудень 2016 р. – квітень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
350,00
175,00
175,00
Обласний бюджет
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація У переліку заходів «Регіональної програми «Питна вода
щодо
проекту
(за Луганщини» на 2006 – 2020 роки (із змінами) буде визначено
потреби)
обсяг фінансування на їх виконання та джерел фінансування за
роками (2017 – 2020 р.)
1. Назва програми і
проекту регіонального
розвитку
2. Номер і назва
завдання та відповідної
стратегії розвитку
регіону
3. Мета та завдання
проекту

Відновлення систем централізованого
водовідведення Луганської області
1.1.2. Забезпечення сталого, якісного
водозабезпечення та водовідведення.

водопостачання
та

та

ефективного

1. Реконструкція підвідного водоводу від с. Великоцьк до смт.
Мілове та розвідної мережі водопостачання у смт. Мілове
Міловського району Луганської області.
2. Капітальний ремонт водопроводу с. Червоноармійське
Білокуракинського району Луганської області.
3. Капітальне будівництво водопроводу по вул. Пушкіна до вул.
Центральна селища Вовчоярівка Попаснянського району Луганської
області.
4. Капітальний ремонт водогону села Розпасіївка Троїцького
району Луганської області (вул. Успішна).
5. Капітальний ремонт водогону села Розпасіївка Троїцького
району Луганської області (вул. Шевченка, вул. Залізнична).
6. Капітальний ремонт водогону села Розпасіївка Троїцького
району Луганської області (вул. Центральна, Бригада, пер.
Павловський).
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4. Територія, на яку
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації проекту,
інновації проекту
8. Основні заходи
проекту
9. Період реалізації
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша інформація
щодо проекту (за
потреби)

7. Капітальний ремонт ділянки водопровідної напорної мережі по
пров. Проспектному в м. Сватове Луганської обл. (коригування).
8. Капітальний ремонт ділянки самопливної каналізаційної
мережі по вул. Н.Старобільській між колодязями КК-2-КК-5 в м.
Сватове Луганської обл. (коригування).
9. Капітальний ремонт ділянки каналізаційної мережі по вул.
Садова, перехід через залізничну колію у м. Сватове Луганської обл.
(коригування).
10. Реконструкція каналізаційного колектору по вулиці Гуньяна
смт Біловодськ Луганської області
11. Реконструкція системи водопостачання селища Побєда
Новоайдарського району Луганської області
12. Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.
Автомобілістів у м. Лисичанську
13. Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по
вул. Миру, м. Старобільськ Луганської області
14. Капітальний ремонт мереж водопостачання та
водовідведення будівель КУ "Центр первинної медико-санітарної
допомоги Сватівського району за адресою: пл.Привокзальна, 1, м.
Сватове, Сватівського районуЛуганської області
15. Капітальне будівництво водопроводу центральних вулиць
селища Вовчоярівка Попаснянського району Луганської області
Регіон
Близько 60 000 мешканців області
Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг
Забезпечення водозабезпечення та водовідведення. Створення
сприятливих умов для життя

- Укладання договорів на виконання проектних та ремонтнобудівельних робіт;
- контроль за ходом виконання ремонтно-будівельних робіт;
-введення об’єкта в експлуатацію.
2017 р.
2017 р.
2018 р.
Разом
37911,98
37911,98
Залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів Луганської
області, на території яких органи державної влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження
Відсутня
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1. Назва програми і Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
проекту регіонального користування державного значення Н-21 Старобільськ –Луганськ
розвитку
– Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянцікм 0+000 – км
7+000
2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яку Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення)
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції
в економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1. Проведення конкурсних торгів. 2. Укладання договору підряду
проекту
на проведення дорожньо-будівельних робіт. 3. Науково-технічний
супровід виконання робіт, технічний та авторський нагляд. 4.
Оформлення документації про проведені роботи, оплата
виконаних робіт.
9. Період
реалізації 2017 р.– 2018 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
200,00
56763,00
56963,00
Державний
бюджет,
інші
законні
джерела
фінансування, кошти
11. Джерела
МТД, МФО.
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо проекту
1. Назва програми і Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
проекту регіонального користування державного значення Н-21 Старобільськ –Луганськ
розвитку
– Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 11+500 – км
13+500
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2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яку Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80 % прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення)
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції
в економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1.Проведення конкурсних торгів. 2. Укладання договору підряду
проекту
на проведення дорожньо-будівельних робіт. 3. Науково-технічний
супровід виконання робіт, технічний та авторський нагляд. 4.
Оформлення документації про проведені роботи, оплата
виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень– липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
23360,00
23360,00
Обласний бюджет
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
проекту регіонального користування державного значення Н-21 Старобільськ –Луганськ
розвитку
– Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 21+000 – км
23+500
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2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яку Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків.
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції
в економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1.Проведення конкурсних торгів.2. Укладання договору підряду
проекту
на проведення дорожньо-будівельних робіт. 3. Науково-технічний
супровід виконання робіт, технічний та авторський нагляд.4.
Оформлення документації про проведені роботи, оплата
виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень– липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
28619,50
28619,50
Обласний бюджет
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
проекту регіонального користування державного значення Н-21 Старобільськ –Луганськ
розвитку
– Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 26+000 – км
27+000
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2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яку Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції
в економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1. Проведення конкурсних торгів.2. Укладання договору підряду
проекту
на проведення дорожньо-будівельних робіт.3. Науково-технічний
супровід виконання робіт, технічний та авторський нагляд.4.
Оформлення документації про проведені роботи, оплата
виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень– липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
10 888,39
10 888,39
Обласний бюджет
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
проекту регіонального користування державного значення Н-21 Старобільськ –Луганськ
розвитку
– Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 30+500 – км
33+500
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2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яку Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції
в економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1.Проведення конкурсних торгів 2. Укладання договору підряду на
проекту
проведення дорожньо-будівельних робіт. 3. Науково-технічний
супровід виконання робіт, технічний та авторський нагляд. 4.
Оформлення документації про проведені роботи, оплата
виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень – липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
34230,00
34230,00
Обласний бюджет
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
проекту регіонального користування державного значення Р-07 Чугуїв – Мілове (через м.
розвитку
Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000
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2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яку Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції
в економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1. Укладання договору підряду на проведення дорожньопроекту
будівельних робіт. 2. Науково-технічний супровід виконання
робіт, технічний та авторський нагляд. 3. Оформлення
документації про проведені роботи, оплата виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень– липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
25000,00
25000,00
Обласний
бюджет
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
проекту регіонального користування державного значення Р-07 Чугуїв – Мілове (через м.
розвитку
Старобільськ) на ділянці км 157+000 – км 163+000
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2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яку Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків.
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції
в економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1. Виготовлення ПКД. 2. Проведення конкурсних торгів.
проекту
3.Укладання договору підряду на проведення дорожньобудівельних робіт. 4. Науково-технічний супровід виконання
робіт, технічний та авторський нагляд. 5. Оформлення
документації про проведені роботи, оплата виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень– липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
27000,00
27000,00
Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти
11. Джерела
МТД, МФО.
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
проекту регіонального користування державного значення Р-07 Чугуїв – Мілове (через м.
розвитку
Старобільськ) на ділянці км 175+000 – км 188+000
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2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яку Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків.
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції
в економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1. Укладання договору підряду на проведення дорожньопроекту
будівельних робіт. 2. Науково-технічний супровід виконання
робіт, технічний та авторський нагляд. 3. Оформлення
документації про проведені роботи, оплата виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень– липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
20455,40
20455,40
Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок залишків
11. Джерела
коштів місцевих бюджетів населених пунктів Луганської області,
фінансування проекту
на території яких органи державної влади тимчасово не
здійснюють своїй повноважень
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
проекту регіонального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний
розвитку
пункт «Демино – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ –
Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000
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2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яку Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків.
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції
в економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1. Укладання договору підряду на проведення дорожньопроекту
будівельних робіт.2.Науково-технічний супровід виконання робіт,
технічний та авторський нагляд.3. Оформлення документації про
проведені роботи, оплата виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень– липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
12300,00
12300,00
Обласний бюджет
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
проекту регіонального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний
розвитку
пункт «Демино – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ –
Луганськ на ділянці км 113+000 – км 155+000
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2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яку Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків.
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції
в економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1.Проведення конкурсних торгів. 2. Укладання договору підряду
проекту
на проведення дорожньо-будівельних робіт. 3. Науково-технічний
супровід виконання робіт, технічний та авторський нагляд. 4.
Оформлення документації про проведені роботи, оплата
виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень – липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
10721,80
10721,80
Обласний
бюджет
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
проекту регіонального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний
розвитку
пункт «Демино – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ –
Луганськ на ділянці км 124+000 – км 126+000
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2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яку Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції
в економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1. Проведення конкурсних торгів 2. Укладання договору підряду
проекту
на проведення дорожньо-будівельних робіт. 3. Науково-технічний
супровід виконання робіт, технічний та авторський нагляд. 4.
Оформлення документації про проведені роботи, оплата
виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень– липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
10500,00
10500,00
Обласний
бюджет
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
проекту регіонального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний
розвитку
пункт «Демино – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ –
Луганськ на ділянці км 155+300 – км 158+800
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2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яку Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків.
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції
в економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1.Проведення конкурсних торгів. 2. Укладання договору підряду
проекту
на проведення дорожньо-будівельних робіт.3.Науково-технічний
супровід виконання робіт, технічний та авторський нагляд. 4.
Оформлення документації про проведені роботи, оплата
виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень– липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
12821,30
12821,30
Спецфонд
обласного
бюджету
сформований
за рахунок залишків
11. Джерела
коштів місцевих бюджетів населених пунктів Луганської області
фінансування проекту
на території яких органи державної влади тимчасово не
здійснюють своїй повноважень
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
проекту регіонального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний
розвитку
пункт «Демино – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ –
Луганськ на ділянці км 163+400 – км 165+300
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2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яку Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків.
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції
в економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1.Проведення конкурсних торгів. 2. Укладання договору підряду
проекту
на проведення дорожньо-будівельних робіт.3. Науково-технічний
супровід виконання робіт, технічний та авторський нагляд.4.
Оформлення документації про проведені роботи, оплата
виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень– липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
9 748,80
250,00
9998,80
11. Джерела
Кошти МТД, МФО, державний бюджет, інші законні джерела
фінансування проекту
фінансування.
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Капітальний ремонт мосту через р. СіверськийДонець на
проекту регіонального км130+818 автомобільної дороги загального користування
розвитку
державного значення Т-13-02 Контрольно-пропускний пункт
«Танюшівка» – Старобільськ – Артемівськ
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2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яку Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення)
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків.
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції
в економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1. Проведення конкурсних торгів.2. Укладання договору підряду
проекту
на проведення дорожньо-будівельних робіт.3.Науково-технічний
супровід виконання робіт, технічний та авторський нагляд.4.
Оформлення документації про проведені роботи, оплата
виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень– липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
17000,00
17000,00
11. Джерела
Обласний бюджет
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
проекту регіонального користування державного значення Т-13-02 Контрольнорозвитку
пропускний пункт «Танюшівка» – Старобільськ – Артемівськ на
ділянці км 71+900 – км 76+000

69

2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яку Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків.
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції
в економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1. Укладання договору підряду на проведення дорожньопроекту
будівельних робіт.2. Науково-технічний супровід виконання
робіт, технічний та авторський нагляд.3. Оформлення
документації про проведені роботи, оплата виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень – липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
24921,00
24921,00
11. Джерела
Державний бюджет, інші законні джерела фінансування. Кошти
фінансування проекту
МТД, МФО.
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
проекту регіонального користування державного значення Т-13-02 Контрольнорозвитку
пропускний пункт «Танюшівка»–Старобільськ – Артемівськ на
ділянці км 101+000 – км 103+000
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2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яку Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків.
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції
в економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1. Проведення конкурсних торгів.2. Укладання договору підряду
проекту
на проведення дорожньо-будівельних робіт.3. Науково-технічний
супровід виконання робіт, технічний та авторський нагляд.4.
Оформлення документації про проведені роботи, оплата
виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень– липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
13506,90
13506,90
11. Джерела
Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти
фінансування проекту
МТД, МФО.
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
проекту регіонального користування державного значення Т-13-06 Сєвєродонецьк –
розвитку
Новоайдар на ділянці км 28+500 – км 30+800
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2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яку Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків.
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції
в економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1. Проведення конкурсних торгів. 2. Укладання договору підряду
проекту
на проведення дорожньо-будівельних робіт. 3. Науково-технічний
супровід виконання робіт, технічний та авторський нагляд.4.
Оформлення документації про проведені роботи, оплата
виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень – липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
9513,00
9513,00
11. Джерела
Обласний бюджет
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
проекту регіонального користування державного значення Т-13-07 «Сватове – Новопсков
розвитку
– Мілове на ділянці км 133+000 – км 135+000
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2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яку Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків.
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції
в економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1. Проведення конкурсних торгів. 2. Укладання договору підряду
проекту
на проведення дорожньо-будівельних робіт.3. Науково-технічний
супровід виконання робіт, технічний та авторський нагляд.4.
Оформлення документації про проведені роботи, оплата
виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень– липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
6100,00
6100,00
11. Джерела
Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок залишків
фінансування проекту
коштів місцевих бюджетів населених пунктів Луганської області
на території яких органи державної влади тимчасово не
здійснюють своїй повноважень
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
проекту регіонального користування державного значення Т-13-07 «Сватове – Новопсков
розвитку
– Мілове на ділянці км 135+000 – км 140+000
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2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яку Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків.
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції
в економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1. Проведення конкурсних торгів.2. Укладання договору підряду
проекту
на проведення дорожньо-будівельних робіт.3. Науково-технічний
супровід виконання робіт, технічний та авторський нагляд.4.
Оформлення документації про проведені роботи, оплата
виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень – липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
31060,00
31060,00
11. Джерела
Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти
фінансування проекту
МТД, МФО.
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
проекту регіонального користування державного значення Т-13-09 Щастя – Широкий на
розвитку
ділянці км 22+000 – км 26+000
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2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яку Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків.
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції
в економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1. Укладання договору підряду на проведення дорожньопроекту
будівельних робіт.2. Науково-технічний супровід виконання
робіт, технічний та авторський нагляд.3. Оформлення
документації про проведені роботи, оплата виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень– липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
20700,00
20700,00
11. Джерела
Державний бюджет, інші законні джерела фінансування. Кошти
фінансування проекту
МТД, МФО.
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
проекту регіонального користування державного значення Т-13-09 Щастя – Широкий на
розвитку
ділянці км 26+000– км 32+000
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2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яку Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків.
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції
в економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1. Укладання договору підряду на проведення дорожньопроекту
будівельних робіт.2. Науково-технічний супровід виконання
робіт, технічний та авторський нагляд.3. Оформлення
документації про проведені роботи, оплата виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень– липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
35900,00
35900,00
11. Джерела
Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти
фінансування проекту
МТД, МФО.
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
проекту регіонального користування державного значення Т-13-13 Білокуракине –
розвитку
Старобільськ на ділянці км 108+250 – км 112+000
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2. Номер
і
назва
завдання та відповідної
стратегії розвитку
3. Мета та завдання
проекту
4. Територія, на яку
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект
7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту

8. Основні
проекту

заходи

9. Період
реалізації
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту

1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
покращити транспортне сполучення
Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньотранспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
напрями руху)
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).
Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
транспортних зв’язків.
Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
користування державного та місцевого значення, штучних споруд
дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції
в економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів.
1.Проведення конкурсних торгів.2. Укладання договору підряду
на проведення дорожньо-будівельних робіт.3. Науково-технічний
супровід виконання робіт, технічний та авторський нагляд.4.
Оформлення документації про проведені роботи, оплата
виконаних робіт.
Квітень– липень 2017 р.

2017 р.
2018 р.
Разом
13585,10
13585,10
Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок залишків
коштів місцевих бюджетів населених пунктів Луганської області,
на території яких органи державної влади тимчасово не
здійснюють своїй повноважень
12. Інша
інформація Проект реалізується в рамках Регіональної цільової Програми
щодо
проекту
(за дорожнього будівництва у Луганській області на 2016 – 2019 роки,
потреби)
затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації –
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від
06.04.2016 № 189 (зі змінами). Об’єкт ремонту входить до проекту
«Кільце життя» - комплексу першочергових заходів з відновлення
транспортної
спроможності
дорожньої
інфраструктури
Луганщини, що безпосередньо впливає на соціально-економічний
розвиток регіону в цілому.
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1. Назва програми і Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
проекту регіонального користування державного значення Т-13-14 «Просяне» –
розвитку
Біловодськ – Широкий на ділянці км 23+900 – км 26+000
2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яку Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків.
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції
в економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1. Проведення конкурсних торгів.2. Укладання договору підряду
проекту
на проведення дорожньо-будівельних робіт.3. Науково-технічний
супровід виконання робіт, технічний та авторський нагляд. 4.
Оформлення документації про проведені роботи, оплата
виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень– липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
12000,00
12000,00
11. Джерела
Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок залишків
фінансування проекту
коштів місцевих бюджетів населених пунктів Луганської області
на території яких органи державної влади тимчасово не
здійснюють своїй повноважень
12. Інша
інформація Проект реалізується в рамках Регіональної цільової Програми
щодо
проекту
(за дорожнього будівництва у Луганській області на 2016 – 2019 роки,
потреби)
затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації –
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від
06.04.2016 № 189 (зі змінами). Об’єкт ремонту входить до проекту
«Кільце життя» - комплексу першочергових заходів з відновлення
транспортної
спроможності
дорожньої
інфраструктури
Луганщини.
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1. Назва програми і Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
проекту регіонального користування державного значення Т-13-14 КПП «Просяне» –
розвитку
Біловодськ – Широкий на ділянці км 43+000 – км 45+000
2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яку Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків.
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції
в економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів. економію поточних витрат
бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1. Проведення конкурсних торгів.2. Укладання договору підряду
проекту
на проведення дорожньо-будівельних робіт.3.Науково-технічний
супровід виконання робіт, технічний та авторський нагляд.4.
Оформлення документації про проведені роботи, оплата
виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень– липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
10000,00
10000,00
11. Джерела
Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок залишків
фінансування проекту
коштів місцевих бюджетів населених пунктів Луганської області
на території яких органи державної влади тимчасово не
здійснюють своїй повноважень
12. Інша
інформація Проект реалізується в рамках Регіональної цільової Програми
щодо
проекту
(за дорожнього будівництва у Луганській області на 2016 – 2019 роки.
потреби)
Об’єкт ремонту входить до проекту «Кільце життя» - комплексу
першочергових заходів з відновлення транспортної спроможності
дорожньої інфраструктури Луганщини.
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1. Назва програми і Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
проекту регіонального користування державного значення О130505 Кремінна – Торське
розвитку
на ділянці км 3+000 – км 10+200
2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яку Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків.
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції
в економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів. економію поточних витрат
бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1.Укладання договору підряду на проведення дорожньопроекту
будівельних робіт.2. Науково-технічний супровід виконання
робіт, технічний та авторський нагляд.3. Оформлення
документації про проведені роботи, оплата виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень– липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
43181,25
43181,25
11. Джерела
Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок залишків
фінансування проекту
коштів місцевих бюджетів населених пунктів Луганської області
на території яких органи державної влади тимчасово не
здійснюють своїй повноважень
12. Інша
інформація Проект реалізується в рамках Регіональної цільової Програми
щодо
проекту
(за дорожнього будівництва у Луганській області на 2016 – 2019 роки,
потреби)
затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації –
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від
06.04.2016 № 189 (зі змінами). Об’єкт ремонту входить до проекту
«Кільце життя» - комплексу першочергових заходів з відновлення
транспортної
спроможності
дорожньої
інфраструктури
Луганщини.
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1. Назва програми і Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
проекту регіонального користування місцевого значення С131020 Об′їзд смт. Новопскова
розвитку
на ділянці км 0+000 – км 2+400
2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яку Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків.
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції в
економіку регіону та оборотні активи. Іх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів. економію поточних витрат
бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1. Виготовлення ПКД. 2. Проведення конкурсних торгів.
проекту
3.Укладання договору підряду на проведення дорожньобудівельних робіт.4. Науково-технічний супровід виконання
робіт, технічний та авторський нагляд.5. Оформлення
документації про проведені роботи, оплата виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень– липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
8825,40
8825,40
11. Джерела
Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші
фінансування проекту
джерела, не заборонені законом
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Капітальний ремонт мосту через р. Айдар на км195+199
проекту регіонального автомобільної дороги загального користування державного
розвитку
значення Р-07 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ)
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2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яка Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків.
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції в
економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів. економію поточних витрат
бюджетів різних рівнів. бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1. Проведення конкурсних торгів.2. Укладання договору підряду
проекту
на проведення дорожньо-будівельних робіт.3. Науково-технічний
супровід виконання робіт, технічний та авторський нагляд.4.
Оформлення документації про проведені роботи, оплата
виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень– липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
8675,20
8675,20
11. Джерела
Позабюджетні кошти
фінансування проекту
12. Інша
інформація Проект реалізується в рамках Регіональної цільової Програми
щодо
проекту
(за дорожнього будівництва у Луганській області на 2016 – 2019 роки,
потреби)
затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації –
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від
06.04.2016 № 189 (зі змінами). Об’єкт ремонту входить до проекта
«Кільце життя» - комплексу першочергових заходів з відновлення
транспортної
спроможності
дорожньої
інфраструктури
Луганщини, що безпосередньо впливає на соціально-економічний
розвиток регіону в цілому.
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1. Назва програми і Капітальний ремонт мосту через р. Красна на км136+662
проекту регіонального автомобільної дороги загального користування державного
розвитку
значення Р-07 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ)
2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яке Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції в
економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів. економію поточних витрат
бюджетів різних рівнів. бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1.Проведення конкурсних торгів.2. Укладання договору підряду
проекту
на проведення дорожньо-будівельних робіт.3. Науково-технічний
супровід виконання робіт, технічний та авторський нагляд.4.
Оформлення документації про проведені роботи, оплата
виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень– липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
9000,00
9000,00
11. Джерела
Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти
фінансування проекту
МТД, МФО.
12. Інша
інформація Проект реалізується в рамках Регіональної цільової Програми
щодо
проекту
(за дорожнього будівництва у Луганській області на 2016 – 2019 роки,
потреби)
затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації –
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від
06.04.2016 № 189 (зі змінами). Об’єкт ремонту входить до проекта
«Кільце життя» - комплексу першочергових заходів з відновлення
транспортної
спроможності
дорожньої
інфраструктури
Луганщини.
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1. Назва програми і Капітальний ремонт мосту-шляхопроводу на км105+968
проекту регіонального автомобільної дороги загального користування державного
розвитку
значення Т-05-04 Красноармійськ – Артемівськ – Михайлівка
2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яку Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків.
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції
в економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів. економію поточних витрат
бюджетів різних рівнів. бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1. Проведення конкурсних торгів. 2. Укладання договору підряду
проекту
на проведення дорожньо-будівельних робіт.3. Науково-технічний
супровід виконання робіт, технічний та авторський нагляд.4.
Оформлення документації про проведені роботи, оплата
виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень – липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
15300,00
15300,00
11. Джерела
Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти
фінансування проекту
МТД, МФО.
12. Інша
інформація Проект реалізується в рамках Регіональної цільової Програми
щодо
проекту
(за дорожнього будівництва у Луганській області на 2016 – 2019 роки,
потреби)
затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації –
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від
06.04.2016 № 189 (зі змінами). Об’єкт ремонту входить до проекту
«Кільце життя» - комплексу першочергових заходів з відновлення
транспортної
спроможності
дорожньої
інфраструктури
Луганщини.
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1. Назва програми і Капітальний ремонт мосту через р. Борова на автомобільної
проекту регіонального дороги загального користування місцевого значення О130507
розвитку
Голубівка – Калмиківка
2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яку Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків.
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції в
економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів. економію поточних витрат
бюджетів різних рівнів. бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1.Проведення конкурсних торгів.2. Укладання договору підряду
проекту
на проведення дорожньо-будівельних робіт.3. Науково-технічний
супровід виконання робіт, технічний та авторський нагляд.4.
Оформлення документації про проведені роботи, оплата
виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень– липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
600,00
600,00
11. Джерела
Бюджет міст та районів
фінансування проекту
12. Інша
інформація Проект реалізується в рамках Регіональної цільової Програми
щодо
проекту
(за дорожнього будівництва у Луганській області на 2016 – 2019 роки,
потреби)
затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації –
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від
06.04.2016 № 189 (зі змінами). Об’єкт ремонту входить до проекта
«Кільце життя» - комплексу першочергових заходів з відновлення
транспортної
спроможності
дорожньої
інфраструктури
Луганщини.
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1. Назва програми і Капітальний ремонт мосту через р. Айдар на км 14+837
проекту регіонального автомобільної дороги загального користування місцевого
розвитку
значення О130906 Співаківка – Айдар–Миколаївка
2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яку Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків.
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції
в економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів. економію поточних витрат
бюджетів різних рівнів. бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1.Проведення конкурсних торгів. 2. Укладання договору підряду
проекту
на проведення дорожньо-будівельних робіт.3. Науково-технічний
супровід виконання робіт, технічний та авторський нагляд. 4.
Оформлення документації про проведені роботи, оплата
виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень – липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
1300,00
1300,00
11. Джерела
Позабюджетні кошти
фінансування проекту
12. Інша
інформація Проект реалізується в рамках Регіональної цільової Програми
щодо
проекту
(за дорожнього будівництва у Луганській області на 2016 – 2019 роки,
потреби)
затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації –
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від
06.04.2016 № 189 (зі змінами). Об’єкт ремонту входить до проекту
«Кільце життя» - комплексу першочергових заходів з відновлення
транспортної
спроможності
дорожньої
інфраструктури
Луганщини.
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1. Назва програми і Капітальний ремонт мосту через р. Лугань на км 37+062
проекту регіонального автомобільної дороги загального користування місцевого
розвитку
значення О131201 (КПП «Танюшівка» – Старобільськ –
Артемівськ) – Комишуваха – Попасна – Мирон ГРЕС
2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яку Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків.
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції в
економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів. економію поточних витрат
бюджетів різних рівнів. бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1. Проведення конкурсних торгів. 2. Укладання договору підряду
проекту
на проведення дорожньо-будівельних робіт. 3. Науково-технічний
супровід виконання робіт, технічний та авторський нагляд. 4.
Оформлення документації про проведені роботи, оплата
виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень – липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
9900,00
9900,00
11. Джерела
Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти
фінансування проекту
МТД, МФО.
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Капітальний ремонт мосту через р. Айдар на км 0+841
проекту регіонального автомобільної дороги загального користування місцевого
розвитку
значення О131706 Шульгінка – Кам′янка – Малохатка

87

2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яка Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків.
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції в
економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів. економію поточних витрат
бюджетів різних рівнів. бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1. Проведення конкурсних торгів. 2. Укладання договору підряду
проекту
на проведення дорожньо-будівельних робіт.3. Науково-технічний
супровід виконання робіт, технічний та авторський нагляд. 4.
Оформлення документації про проведені роботи, оплата
виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень– липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
4660,00
4660,00
11. Джерела
Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти
фінансування проекту
МТД, МФО.
12. Інша
інформація Проект реалізується в рамках Регіональної цільової Програми
щодо
проекту
(за дорожнього будівництва у Луганській області на 2016 – 2019 роки,
потреби)
затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації –
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від
06.04.2016 № 189 (зі змінами). Об’єкт ремонту входить до проекту
«Кільце життя» - комплексу першочергових заходів з відновлення
транспортної
спроможності
дорожньої
інфраструктури
Луганщини, що безпосередньо впливає на соціально-економічний
розвиток регіону в цілому.
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1. Назва програми і Капітальний ремонт мосту через р. Айдар на км 3+350
проекту регіонального автомобільної дороги загального користування місцевого
розвитку
значення О131601 Передільське – Старий Айдар
2. Номер
і
назва 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та
завдання та відповідної покращити транспортне сполучення
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечення
ефективного
функціонування
дорожньопроекту
транспортної інфраструктури Луганської області шляхом
відновлення, збереження і розвитку транспортної системи
4. Територія, на яку Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні
проект матиме вплив
напрями руху)
5. Кількість населення, Станом на листопад 2016 року загальна кількість населення
на яке поширювати- Луганської області склала 2,2 млн осіб. З них 80% прямо або
меться проект
опосередковано є користувачами транспорту та отримувачами
транспортних послуг (пасажирські та вантажні перевезення).
6. Опис проблеми, на Основним фактором, що сприятиме подальшому розвитку
вирішення
якої Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових
спрямований проект
транспортних зв’язків.
7. Очікувані кількісні та Системні заходи з відновлення автомобільних доріг загального
якісні результати від користування державного та місцевого значення, штучних споруд
реалізації
проекту, дорожньої інфраструктури та їх обслуговування може залучити не
інновації проекту
менше ніж 3000 додаткових робочих місць; збільшити інвестиції в
економіку регіону та оборотні активи. Їх реалізація дасть
можливість нарощення пасажирського та товарного обороту;
забезпечення доступності сільських територій до обласного та
районних центрів; покращення соціально-економічного розвитку
міст і районів, підприємств та організацій; зекономити поточні
витрат бюджетів різних рівнів. економію поточних витрат
бюджетів різних рівнів. бюджетів різних рівнів.
8. Основні
заходи 1. Проведення конкурсних торгів. 2. Укладання договору підряду
проекту
на проведення дорожньо-будівельних робіт. 3. Науково-технічний
супровід виконання робіт, технічний та авторський нагляд. 4.
Оформлення документації про проведені роботи, оплата
виконаних робіт.
9. Період
реалізації Квітень – липень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
4500,00
4500,00
11. Джерела
Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти
фінансування проекту
МТД, МФО.
12. Інша
інформація Проект реалізується в рамках Регіональної цільової Програми
щодо
проекту
(за дорожнього будівництва у Луганській області на 2016 – 2019 роки,
потреби)
затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації –
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від
06.04.2016 № 189 (зі змінами). Об’єкт ремонту входить до проекта
«Кільце життя» - комплексу першочергових заходів з відновлення
транспортної
спроможності
дорожньої
інфраструктури
Луганщини.
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1. Назва програми і Відновлення системи надання медичної допомоги ІІІ рівня
проекту регіонального населення Луганської області, будівництво Луганської обласної
розвитку
клінічної лікарні потужністю 360 ліжок
2. Номер
і
назва 1.2.1. Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з
завдання та відповідної надання медичних послуг.
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Метою проекту є забезпечення населення Луганської області
проекту
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. населення області
отримують кваліфіковану медичну допомогу ІІІ рівня.
4. Територія, на яку Луганська область
проект матиме вплив
5. Кількість населення, 900 тис.осіб.
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на У зв’язку з військовим конфліктом, що розпочався влітку 2014
вирішення
якої року на території Луганської області, населення залишилося без
спрямований проект
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 Створення сучасного медичного закладу ІІІ рівня буде сприяти:
якісні результати від скороченістю строків від діагностики до оздоровлення пацієнтів в
реалізації
проекту, 2-3 рази; скороченню середніх строків лікування у стаціонарах
інновації проекту
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 1.Створення робочої групи з реалізації проекту;
проекту
2. Проведення тендерної процедури;
3.Будівництво Луганської обласної клінічної лікарні з
урахуванням сучасних норм;
4. Придбання потрібного обладнання.
9. Період
реалізації Січень 2017 р. - грудень 2018 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
70000,00
120000,00
190000,00
11. Джерела
Державний бюджет, обласний бюджет.
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
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1. Назва програми і Відновлення системи надання медичної допомоги на території
проекту регіонального Луганської області
розвитку
2. Номер
і
назва 1.2.1. Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з
завдання та відповідної надання медичних послуг.
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Метою проекту є забезпечення населення Луганської області
проекту
сучасними методиками діагностики і лікування та приближення
показників стану здоров’я населення до міжнародних стандартів.
У результаті впровадження проекту 900 тис. населення області
отримують кваліфіковану медичну допомогу ІІІ рівня.
4. Територія, на яку Луганська область
проект матиме вплив
5. Кількість населення, 900 тис.осіб.
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на У зв’язку з військовим конфліктом, що розпочався влітку 2014
вирішення
якої року на території Луганської області, населення залишилося без
спрямований проект
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
Забезпечення стабільної роботи сучасних медичних закладів ІІІ
якісні результати від рівня буде сприяти:
реалізації
проекту,
- скороченістю строків від діагностики до оздоровлення
інновації проекту
пацієнтів в 2-3 рази;
- приближенню показників стану здоров’я населення до
міжнародних стандартів;
- забезпеченню населення дієвими методами діагностики і
лікування на сучасному обладнанню.
8. Основні
заходи 1.Створення робочої групи з реалізації проекту
проекту
2. Розроблення проектно-кошторисної документації
3.Отримання необхідних експертиз та погоджень
4. Проведення тендерної процедури
5 Проведення ремонтів та забезпечення обладнанням обласних
медичних закладів
9. Період
реалізації
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)

Січень 2017 р. -грудень 2018 р.
2017 р.
2018 р.
40000,00
45165,30
Обласний бюджет (залишки коштів)
Відсутня

Разом
85165,30
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1. Назва програми і Забезпечення безперебійною подачею кисню відділення патології
проекту регіонального новонароджених та дитячого реанімаційного відділення
розвитку
Луганської обласної дитячої клінічної лікарні.
2. Номер
і
назва 1.2.1. Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з
завдання та відповідної надання медичних послуг
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Мета: забезпечення необхідним медичним устаткуванням
проекту
Луганської обласної дитячої клінічної лікарні.
Завдання : Будівництво кисневої станції.
4. Територія, на яку
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект

Луганська та Донецька області.
До двох мільйонів.

На сьогоднішній день відділення живляться від кріоциліндра,
ємності якого вистачає максимум на три доби. При розширенні
відділень його зарядку необхідно проводити щодня. Вирішити це
питання можливо за допомогою будівництва кисневої станції.
7. Очікувані кількісні та Гарантовананаявність кисню у відділеннях лікарні. Незалежність
якісні результати від діяльності лікарні від постачальників.
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні
заходи 1.Створення робочої групи з реалізації проекту
проекту
2.Проведення тендерної процедури
3.Придбання обладнання,
4.Отримання дозволу на його експлуатацію.
9. Період
реалізації Січень - грудень 2017р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
2018р.
Разом
проекту, тис. грн
5000,00
5000,00
11. Джерела
Державний бюджет, обласний бюджет.
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Реконструкція нежитлової будівлі за адресою м. Сєвєродонецьк,
проекту регіонального вул. Єгорова 2В для розташування централізованої лабораторії з
розвитку
діагностики ВІЛ, вірусних гепатитів та TORH- інфекцій, клінікодіагностичної лабораторії Луганського обласного центру з
профілактики та боротьби зі СНІД
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2. Номер
і
назва 1.2.1. Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з
завдання та відповідної надання медичних послуг
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Пріоритетні завдання проекту: провести реконструкцію
проекту
нежитлової будівлі за адресою м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова 2В;
придбати необхідне лабораторне обладнання
4. Територія, на яку Луганська область
проект матиме вплив
5. Кількість населення, 2150 ВІЛ-інфікованих та 700000 загального населення
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на Забезпечення функціонування централизованої лабораторії з
вирішення
якої діагностики ВІЛ, вірусних гепатитів та TORH- інфекцій, клінікоспрямований проект
діагностичної лабораторії Луганського обласного центру з
профілактики та боротьби зі СНІД.
7. Очікувані кількісні та - щорічне обстеження не менш ніж 10% (70 000) населення на ВІЛ;
якісні результати від - щорічне обстеження не менш ніж 3% (21 000) населення на
реалізації
проекту, вірусні гепатити;
інновації проекту
-щорічне обстеження не менш ніж 1000 ВІЛ-інфікованих на
TORH- інфекцій;
- щорічний лабораторний моніторинг течії ВІЛ-інфекції та
прийому антиретровірусної терапії для 2150 ВІЛ-інфікованих (по
5000 обстежень на СД4 та вірусне навантаження);
- досягнення у 90% ВІЛ-інфікованих вірусологічної супресії ВІЛ;
- зниження темпів приросту захворювання на ВІЛ;
8. Основні
заходи 1. Створення робочої групи з реалізації проекту
проекту
2. Проведення тендерної процедури
3. Провести реконструкцію нежитлової будівлі за адресою м.
Сєвєродонецьк, вул. Єгорова 2В.
4. Придбати необхідне лабораторне обладнання а саме: проточний
цитофлюометр; ампліфікаторABBOT; біохімічний аналізатор
бідистилятор; паровийстерелізатор.
9. Період
реалізації
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)

2017 р. – 2018 р.
2017 р.
2018 р.
15000,00
6555,00
Державний бюджет, місцевий бюджет

Разом
21555,00

Відсутня

1. Назва програми і Забезпечення
медичним
обладнанням
амбулаторнопроекту регіонального поліклінічного відділення Луганського обласного центру з
розвитку
профілактики та боротьбі зі СНІД за адресою Луганська область,
м.Сєвєродонецьк, Сметаніна 5
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2. Номер
і
назва 1.2.1. Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з
завдання та відповідної надання медичних послуг.
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечити ВІЛ-інфікованих Луганської області доступною
проекту
високоспеціалізованою допомогою.
Пріоритетні завдання проекту:
1. Придбати необхідне обладнання для діагностичного відділу
амбулаторно-поліклінічного відділення Луганського обласного
центру з профілактики та боротьби зі СНІД, а саме:
- апарат ультразвукової діагностики
- фіброгастродуаденоскоп
- бронхоскоп
- електрокардиограф.
4. Територія, на яку Луганська область
проект матиме вплив
5. Кількість населення, 2150 ВІЛ-інфікованих та 700000 загального населення
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на Для Луганського обласного центру профілактики та боротьбі зі
вирішення
якої СНІД на території Луганської області підконтрольній Уряду
спрямований проект
України виділена будівля за адресою Луганська область, м.
Сєвєродонецьк, Сметаніна,5. Після проведення капітального
ремонту та встановлення необхідного обладнання буде
забезпечене
функціонування
амбулаторно-поліклінічного
відділення з надання високоспеціалізованої медичної допомоги
ВІЛ-інфікованим.
7. Очікувані кількісні та - надання високоспеціалізованої медичної допомоги 2150 ВІЛякісні результати від
інфікованим;
реалізації
проекту, - досягнення
мети
надання
90%
ВІЛ-інфікованим
інновації проекту
антиретровірусної терапії;
- зниження передачі ВІЛ від матері до дитини до 2%;
- зниження темпів приросту захворювання на ВІЛ;
8. Основні
заходи Придбати необхідне обладнання для діагностичного відділу
проекту
амбулаторно-поліклінічного відділення Луганського обласного
центру з профілактики та боротьби зі СНІД, а саме:
апарат ультразвукової діагностики; фіброгастродуаденоскоп;
бронхоскоп; електрокардиограф.
9. Період
реалізації 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
718,89
718,89
11. Джерела
Обласний бюджет
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо проекту
1. Назва програми і Покращення якості діагностики захворювань дитячого населення
проекту регіонального Луганської області
розвитку

94

2. Номер
і
назва 1.2.1. Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з
завдання та відповідної надання медичних послуг
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Мета: Підвищення якості діагностики захворювань для
проекту
ефективного лікування дітей
Завдання: придбання магнітно - резонансної системи останнього
покоління Toshiba Vantage Titan 3T
4. Територія, на яке
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект
7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні
заходи
проекту

Луганська та Донецька області
До двох мільйонів
Відсутність сучасних методів оперативної діагностики
захворювань на даних територіях внаслідок тимчасової окупації
частини Луганської та Донецької областей
Рання діагностика захворювань значно знизить дитячу смертність
(онкология, травматология, серцево-судинна)

1.Створення робочої групи з реалізації проекту.
2.Проведення тендерної процедури.
3.Придбання устаткування.
4.Підготовка фахівців.
реалізації Січень- грудень 2017 року.

9. Період
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)

1. Назва програми і
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва
завдання регіональної
стратегії розвитку
3. Мета та завдання
проекту
4. Територія, на яку
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект

2017 р.
2018 р.
70000,00
Державний бюджет, обласний бюджет

Разом
70000,00

Відсутня

Придбання комунальної (спеціалізованої) техніки для потреб
Станично-Луганського району
1.2.2. Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з
надання соціальних послуг
Покращення благоустрою населених пунктів,
упорядкування
Станично- Луганський район, Луганської обл.
46,8 тис. чол.

проведення
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6. Опис проблеми, на На території Станично-Луганського району розміщено єдиний у
вирішення
якої Луганській області офіціально працюючій пункт пропуску КПВВ
спрямований проект
«Станиця Луганська», який за добу перетинає у середньому 2,5 5,0 тисячі чоловік.
Пункт пропуску є відправною точкою. В такому випадку питання
благоустрою та подальша експлуатація КПВВ має важливе
значення не тільки для Станично-Луганського району, але і для
України в цілому.
7. Очікувані кількісні та Якісне обслуговування КПВВ «Станиця Луганська» а саме:
якісні результати від - забезпечення вивозу сміття з КПВВ;
реалізації
проекту, - обслуговування санітарних зон;
інновації проекту
- очистка від снігу та посипка суміш’ю протиожеледі доріг;
- ремонт доріг.
Стовідсотковий охват населення, підприємств та організацій
району послугою вивозу сміття.
Покращення благоустрою населених пунктів, проведення
упорядкування 59 місць поховань.
8. Основні
заходи Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов в місцях
проекту
знаходження громадян та для забезпечення наведення порядку на
території КПВВ необхідно
1.Проведення ремонтних робіт з відновлення автодороги, тобто
здійснення ямкового ремонту асфальтового покриття;
2.Збір та вивезення твердопаливних побутових відходів;
3.Чистка вигрібних ям убиралень від відходів, а також їх
транспортування;
4.Вивіз сміття за територію населеного пункту.
9. Період
реалізації 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
19758,70
19758,70
11. Джерела
Обласний бюджет, місцевий бюджет
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Впровадження системи електронного документообігу та
проекту регіонального створення електронного архіву документів Національного
розвитку
архівного фонду в Державному архіві Луганської області (далі –
Держархів).
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2. Номер
і
назва 1.2.3. Відновити регіональний архівний фонд та функціонування
завдання та відповідної архівної системи
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Впровадження
електронного
документообігу
дозволить
проекту
підвищити ефективність функціонування Держархіву та дозволить
постійно зберігати в електронному вигляді документи
Національного архівного фонду організацій, установ, підприємств
- джерел формування Держархіву.
4. Територія, на яку
Територія Луганської області.
проект матиме вплив
5. Кількість населення, Прямими реципієнтами понад 200 підприємств, установ,
на яке поширювати- організацій - джерел формування Національного архівного фонду
меться проект
та понад 500 підприємств, установ, організацій-джерел
формування Національного архівного фонду архівних установ
Луганської області. Непрямими реципієнтами будуть мешканці
Луганської області (понад 2000 тис. чол.) та мешканці і інших
областей та держав, які звертатимуться до Держархіву за
інформацією або доступом до матеріалів архівних фондів.
6. Опис проблеми, на Підвищити ефективність функціонування Держархіву, архівних
вирішення
якої установ області та дозволить постійно зберігати в електронному
спрямований проект
виді документи Національного архівного фонду організацій,
установ, підприємств - джерел формування Національного
архівного фонду Держархіву та архівних установ Луганської
області.
7. Очікувані кількісні та Підвищить ефективність функціонування Держархіву та
якісні результати від дозволить постійно зберігати в електронному виді документи
реалізації
проекту, Національного архівного фонду організацій, установ, підприємств
інновації проекту
- які являються джерелами формування Держархіву. Покращить
надання послуг мешканцям області.
8. Основні
заходи Етап 1. Впровадження СЕД Megapolis.Документообіг з метою
проекту
створення системи управління документами та автоматизації
ділових процесів в Державному архіві Луганської області.
Етап 2. На базі СЕД планується створення, збереження та, доступ
до електронного архіву документів Національного архівного
фонду, які будуть розміщуватись на двох мережевих
накопичувачах розміром 36TB кожний.
9. Період
реалізації
Червень – грудень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
713,80
713,80
11. Джерела
Державний бюджетт
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
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1. Назва
програми
і Реалізація концепції створення відкритого та інтегрованого
проекту регіонального суспільства для молоді через створення доступності та
розвитку
універсального дизайну головного корпусу СНУ ім. В. Даля
2. Номер і назва завдання 1.2.4. Покращити доступ до якісних медичних, освітніх та
та відповідної стратегії соціальних послуг
розвитку регіону
3. Мета та завдання Створення безбар’єрного середовища з метою забезпечення умов
проекту
для організації інклюзивного навчання студентів з особливими
потребами
4. Територія, на яку Луганська область
проект матиме вплив
5. Кількість населення, 1500 - 5000 осіб (студентів, викладачів, відвідувачів, абітурієнтів та
на яке поширювати- батьків абітурієнтів).
меться проект
6. Опис проблеми, на В умовах проведення АТО (антитерористичної операції) у
вирішення
якої Луганській області до найбільш незахищеної категорії населення
спрямований проект
відносяться люди з фізичними обмеженнями. Східноукраїнський
національний університет імені Володимира Даля серед
переміщених університетів Луганської області лідирує у
просуванні недискримінаційної політики в сфері освіти та
забезпечення рівних можливостей для всіх громадян,
упровадження
принципів
доступності
в
різні
сфери
життєдіяльності осіб з інвалідністю. Проект спрямований на
створення безперешкодного середовища та універсального
дизайну головного корпусу Луганської області для осіб з
обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних
груп населення Луганської області.
7. Очікувані кількісні та Кількісні результати: 1. зовнішній ліфт/підйомний пристрій; 2.
якісні результати від вхідна площадка; 3. пандус; 4. санвузли, тактильні і контрастні
реалізації
проекту, покажчики, озвучений супровід візуальних оголошень, візуальна
інновації проекту
інформація для людей із порушенням слуху; 5. «універсальний
дизайн» аудиторій;
Якісні результати: Створення безбар’єрного середовища в центрі
вищої освіти Луганщини – СНУ ім. В. Даля.
8. Основні
заходи 1. Проведення архітектурного аудиту головного корпусу та
проекту
прилеглої до будівлі території; 2. Реконструкція будівлі та
перепланування прилеглої до будівлі території; 3. Проведення
заходів щодо ознайомлення академічної спільноти з програмою
курсу для вищих навчальних закладів «Доступність та
універсальний дизайн».
9. Період
реалізації Серпень – грудень 2018 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
2500,00
2500,00
11. Джерела
Кошти МТД
фінансування проекту
12. Інша
інформація Проведення архітектурного аудиту головного корпусу та прилеглої
щодо
проекту
(за до будівлі території буде здійснюватися представниками фонду
потреби)
інвалідів Луганської області та студентами з фізичними
обмеженнями СНУ ім. В. Даля.
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1. Назва програми і проекту Створення відкритої Wi-Fi зони безкоштовного Internet,
регіонального розвитку
підключеної до корпоративної мережі СНУ ім. В. Даля
2. Номер і назва завдання та 1.2.4. Покращити доступ до якісних медичних, освітніх та
відповідної
стратегії соціальних послуг
розвитку регіону
3. Мета та завдання проекту Мета проекту – створення публічної зони бездротового доступу
або мережі Wi-Fi, що охоплює всю територію навчального
закладу, і підключення її до існуючої кабельної локальної
(корпоративної) мережі навчального закладу. розбудова
системи з надання якісних і доступних державних та
муніципальних послуг
Основні задачі проекту:
Створення публічної зони бездротового доступу або мережі WiFi, що охоплює територію університетського парку, навчального
та лабораторного корпусів, прилеглу територію і підключення її
до існуючої кабельної локальної (корпоративної) мережі СНУ ім.
В. Даля
4. Територія, на яку проект м. Сєвєродонецьк
матиме вплив
5. Кількість населення, на 100 000 осіб
яке
поширювати-меться
проект
6. Опис
проблеми,
на Недостатній рівень доступу мешканців міста до якісних освітніх
вирішення
якої та соціальних послуг через відсутність публічних Wi-Fi зон на
спрямований проект
території обласного центру.
7. Очікувані кількісні та Забезпечення доступу мешканців міста до якісних освітніх та
якісні
результати
від соціальних послуг через створення публічних Wi-Fi зон на
реалізації проекту, інновації території обласного центру.
проекту
Підвищенні ефективності навчання молоді.
Формування передумов для сталого розвитку Луганської області.
8. Основні заходи проекту Створення проектної групи для розробки технічного проекту
модернізації локальної комп’ютерної мережі СНУ ім. В. Даля та
створення публічної зони бездротового доступу.
Закупівля та монтаж обладнання.
9. Період реалізації проекту Серпень– грудень 2018 р.
10. Обсяг
фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
200,00
200,00
11. Джерела фінансування Кошти МТД
проекту
12. Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
1. Назва програми і проекту Розробка та впровадження стратегії енергоефективності в
регіонального розвитку
університеті
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2. Номер і назва завдання та 1.2.4. Покращити доступ до якісних медичних, освітніх та
відповідної
стратегії соціальних послуг.
розвитку регіону
3. Мета та завдання проекту Мета проекту - зменшити споживання університетом
енергоносіїв шляхом комплексної модернізації його
енергетичної системи, що дозволить заощадити бюджетні та
власні кошті, покращити умови для надання якісних освітніх
послуг
4. Територія, на яку проект Луганська область
матиме вплив
5. Кількість населення, на 4000-10000 осіб (теперішні та майбутні студенти СНУ ім. В.
яке
поширювати-меться Даля)
проект
6. Опис
проблеми,
на Більш 50 % коштів на даний час університет витрачає на оплату
вирішення
якої комунальних платежів. Це суттєво знижує його можливості по
спрямований проект
придбанню обладнання, підвищенню соціальних стандартів
викладачів та студентів, тощо.
7. Очікувані кількісні та Зменшення більш ніж у два рази витрат СНУ ім. В. Даля на
якісні
результати
від утримання корпусів. Заощаджені кошти будуть витрачені на
реалізації проекту, інновації придбання сучасного обладнання, створення комфортних умов
проекту
для навчання студентів та роботи викладачів, що дасть змогу
підвищити якість навчання.
8. Основні заходи проекту Створення проектної групи для розробки енергетичної
стратегії, плану і заходів енергомодернізації університету.
Розробка комплексної енергетичної стратегії СНУ ім. В. Даля.
Енергетичний аудит корпусів СНУ ім. В. Даля.
Проведення термомодернізації корпусів СНУ ім. В. Даля.
Розробка системи автоматизованої управління енергетичною
системою СНУ ім. В. Даля.
Монтаж, налагодження та введення в експлуатацію системи
енергопостачання корпусів СНУ ім. В. Даля.
9. Період реалізації проекту Січень – грудень 2018 р.
10. Обсяг
фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проекту

2017 р.
2018р.
25000,00
Кошти міжнародної технічної
фінансування)

Разом
25000,00
допомоги (за

наявності

12. Інша інформація щодо Відсутня
проекту (за потреби)

1. Назва програми і
проекту регіонального
розвитку
2. Номер та назва
завдання з стратегії
розвитку регіону

Забезпечення доступності до медичних освітніх та соціальних
послуг
1.2.4. Покращити доступ до якісних медичних, освітніх та
соціальних послуг
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3. Мета
проекту

та

завдання Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних
державних та муніципальних послуг.
1.
Будівництво поліклініки на 240 відвідувань в зміну в м.
Старобільськ.
2.
Капітальний ремонт будівлі Широківської СЛА,
розташованої за адресою: вул.Молодіжна, 7-а, с.Широкий,
Станично-Луганського району, Луганської області.
3.
Реконструкція будівлі поліклініки Марківського РТМО,
розташованої за адресою: вул. Центральна, 6, смт. Марківка,
Марківського району, Луганської області.
4.
Капітальний
ремонт
будівлі
Кремінської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Кремінської районної
ради Луганської області розташованої за адресою: м. Кремінна,
вул. Титова, 18.
5.
Реконструкція будівлі ізолятору під розміщення
адміністративно-побутових приміщень спортивної зали КЗ
«Кремінська обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ
ступенів», розташованої за адресою: Луганська обл., м.
Кремінна, вул. Мічуріна, 18.
6.
Капітальний
ремонт
об’єктiв
благоустрою
та
центрального
входу
будівлі
Кремінської
обласної
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів, розташованої
за адресою: вул. Мічуріна, 18, м. Кремінна, Кремінський район,
Луганська область.
7.
Капітальний ремонт будівлі Луганської обласної дитячої
клінічної лікарні. Адреса: м. Лисичанськ, кв. 40 років Перемоги,
12а.
8.
Капітальний ремонт будівлі Луганського обласного
центру з профілактики та боротьби зі СНІД. Адреса: м.
Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 5.
9.
Капітальний ремонт будівлі Луганської обласної дитячої
клінічної лікарні. Адреса: м. Лисичанськ, кв. 40 років Перемоги,
12а (коригування).
10.
Будівництво спортивної зали з адміністративнопобутовою пристройкою для КЗ «Кремінська обласна
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів.
11.
Капітальний ремонт будівель КЗ «Кремінська обласна
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів» за адресою: м.
Кремінна, вул. Мічуріна, 18.
12.
Капітальний ремонт будівлі Новоохтирської АСЛ
Новоайдарського ЦПМСД, розташованої за адресою: вул.
Лісова, 2, с. Новоахтирка, Новоайдарського району, Луганської
області.
13. Капітальний ремонт фельдшерського пункту с.
Оборотнівка КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги
Сватівського району» за адресою: вул. Михайлівська, 40, с.
Оборотнівка Сватівського району Луганської області.
14.
Капітальний
ремонт
будівлі
Штормівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за
адресою: вул. Шкільна, 3, с. Штормове, Новоайдарського
району, Луганської області.
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15.
Капітальний
ремонт
будівлі
Містківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сватівської районної ради
Луганської області за адресою: вул. Степова 1А, с. Містки
Сватівського району Луганської області.
16.
Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального
закладу «Білосніжка», розташованої за адресою: площа
Центральна, буд. 3, с. Олексіївка, Новоайдарського району,
Луганської області.
17.
Капітальний ремонт Лиманської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Старобільської райради Луганської області по вул. Піщана 1, с.
Лиман, Старобільського району, Луганської області.
18.
Капітальний ремонт покрівлі та заміна віконних блоків
будівель Рубіжанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№4, розташованої за адресою: вул. Чехова, 3, м. Рубіжне,
Луганської області.
19.
Капітальний ремонт приміщення КДНЗ «Ромашка» за
адресою: вул. Гаєвого 49б, с. Гончарівка Сватівського району
Луганської області.
яку Луганська область

4. Територія, на
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на
яке
поширюватиметься
проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект
7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту
8.
Основні
заходи
проекту

Близько 300 000 мешканців області

Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг.
Покращення доступу до якісних медичних, освітніх та
соціальних послуг
Укладання договорів на виконання проектних та ремонтнобудівельних робіт, контроль за ходом виконання ремонтнобудівельних робіт. Введення об’єктів в експлуатацію.

9. Період
реалізації
проекту
2017 р.
10. Обсяг фінансування 2017 р.
проекту, тис. грн
18700,278

2018 р.
-

Разом
18700,278

11. Джерела
Обласний бюджет
фінансування проекту
12. Інша інформація Відсутня
щодо проекту
1. Назва програми і Покращення доступу до якісної освіти для дітей з особливими
проекту регіонального потребами
розвитку
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2. Номер
і
назва
завдання та відповідної
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання
проекту
4. Територія, на яку
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект
7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні
проекту

1.2.4. Покращити доступ до якісних медичних, освітніх та
соціальних послуг
Забезпечити доступу дітей з особливими освітніми потребами до
якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти
Проект охоплюватиме Луганську область
Учні, вихованці, педагогічні працівники навчальних закладів,
батьківська громадськість, об’єднані територіальні громади
Забезпечення безперешкодного доступу до якісної освіти дітей з
особливими потребами, у тому числі дітей-інвалідів

Широке й системне впровадження інклюзивного навчання в
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах. Сформована
мережа дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів для
дітей з особливими потребами, що охоплює всі міста та райони
Луганської області
заходи Проведення капітальних та поточних ремонтів закладів освіти з
використанням заходів з енергозбереження, забезпечення
архітектурної доступності будівель для дітей з особливими
потребами, придбання спеціальних автобусів, спеціальних меблів
та обладнання
реалізації 2017 р. – 2018 р.

9. Період
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)

2017 р.
2018 р.
Разом
5000,00
5000,00
10000,00
Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет,
міжнародна технічна допомога
Відсутня

1. Назва програми і Будівництво
житлового корпусу «Кремінського обласного
проекту регіонального будинку – інтернату для громадян похилого віку та інвалідів»,
розвитку
розташований за адресою: Луганська обл., Кремінський р-н, с.
Ст.Краснянка, вул. Переїздна, 4
2. Номер
і
назва 1.2.4 Покращити доступ до якісних медичних, освітніх та
завдання регіональної соціальних послуг
стратегії розвитку
3. Мета та завдання Завдання проекту: розширення кількості ліжко - місць та надання
проекту
спектра соціальних послуг, створення умов для працевлаштування
а отже підвищення рівня життя громадян.
4. Територія, на яку Луганська область
проект матиме вплив
5. Кількість населення, Мешканці комунального закладу та співробітники установи
на яке поширюватиметься проект
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6. Опис проблеми, на Кремінський обласний будинок – інтернат для громадян похилого
вирішення
якої віку та інвалідів
розрахований для проживання громадян
спрямований проект
похилого віку та інвалідів. Комунальний заклад є установою
стаціонарного типу для постійного проживання підопічних. В
установі надається спектр соціальних послуг для забезпечення
належного рівня проживання підопічних.
Заклад розрахований на одночасне проживання 125 громадян
похилого віку та інвалідів.
Наявна матеріальна баз стаціонарних ліжко-місць не достатня для
даної установи та морально застаріла – потребує повної
реконструкції.
7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту

8. Основні
проекту

Після завершення будівництва спеціалізованого житлового
корпусу установа буде надавати спектр соціальних послуг для
підопічних (від стаціонарного догляду до організації дозвілля).
Також проект дозволить розширити кількість ліжко – місць в
установі, для
безперешкодно отримування якісних послуг
стаціонарного догляду та медичного супроводження. Відбудеться
покращення умов закладу, та дасть змогу організувати додаткові
робочі місця.
заходи Укладення договору з підрядною організацією на проведення
робіт.Реалізація даної інвестиційної Програми (проекту) призведе
до відновлення роботи закладу щодо надання якісних послуг.
реалізації 2018 р.

9. Період
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)

1. Назва програми і
проекту регіонального
розвитку
2.
Номер
і
назва
завдання та відповідної
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання
проекту

4. Територія, на
проект матиме вплив

2017 р.
2018 р.
7000,00
Кошти ДФРР, обласний бюджет

Разом
7000,00

Відсутня

Створення електронного медичного документообігу у Луганській
області
1.2.4. Покращити доступ до якісних медичних, освітніх та
соціальних послуг

Мета – формування ефективної системи управління сферою
охорони здоров’я на основі використання інформаційнокомунікаційних технологій, підвищення ефективності та якості
надання медичної допомоги населенню та оптимізація витрат в
даній галузі.
яку Луганська область
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5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект

7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні
проекту

заходи

9. Період
реалізації
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо проекту

900 тис.осіб.
Інформатизація охорони здоров’я області це процес створення
необхідних умов для підвищення ефективності та якості
функціонування системи охорони здоров’я регіонального рівня на
основі застосування інформаційно-комунікаційних технологій;
реалізація яких надає можливості удосконалення процесів:
надання медичної допомоги населенню області та управління
документообігу в лікувально-профілактичному закладі.
Реалізація цього рішення забезпечить запровадження системної
інтеграції локальних комп’ютерних мереж та корпоративних
інформаційних систем до обласного інформаційного простору, що
кардинально підвищить: ефективність системи управління
галуззю, якість наданих послуг та рівень інформаційного сервісу,
який буде базуватися на сучасних технологіях.
Організаційно-методичне забезпечення інформатизації системи
охорони здоров’я Луганської області.
Розробка та впровадження інформаційних технологій; створення
єдиної інформаційної медичної бази.
Січень 2017 р. – грудень 2018 р.
2017 р.
2018 р.
3735,00
16020,00
Державний бюджет, обласний бюджет

Разом
19755,00

Відсутня

1. Назва програми і Реконструкція Білокуракинського обласного будинку – інтернату
проекту регіонального для громадян похилого віку та інвалідів з прибудовою приміщення
розвитку
їдальні», розташований за адресою: Луганська обл.,
смт. Білокуракине, вул. Підгірна, 342 д.
2. Номер
і
назва 1.2.4 Покращити доступ до якісних медичних, освітніх та
завдання та відповідної соціальних послуг
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Основною метою є «Реконструкція Білокуракинського обласного
проекту
будинку – інтернату для громадян похилого віку та інвалідів з
прибудовою приміщення їдальні» проект спрямований на
будівництво пристосованої їдальні, розвиток установи,
забезпечення
підопічних
області
якісними
послугами
стаціонарного догляду (особливо в частині
організації
харчування).
Основними завданнями проекту є: розвиток установи, організація
харчування підопічних на належному рівні.
4. Територія, на яку Луганська область
проект матиме вплив
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5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект

7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні
заходи
проекту

9. Період
реалізації
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва
програми
і
проекту
регіонального
розвитку
2. Номер і назва завдання
та відповідної стратегії
розвитку регіону
3. Мета
та
завдання
проекту
4. Територія, на яку проект
матиме вплив
5. Кількість населення, на
яке поширювати-меться
проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект
7. Очікувані кількісні та
якісні
результати
від

Мешканці комунального закладу та співробітники установи
Білокуракинський обласний будинок – інтернат для громадян
похилого віку та інвалідів розрахований для проживання осіб
похилого віку та інвалідів. Комунальний заклад є установою
стаціонарного типу для постійного проживання підопічних. В
установі надається спектр соціальних послуг для забезпечення
належного рівня проживання підопічних, в тому числі й
організація харчування. Матеріальна база діючого харчоблоку
(їдальні) морально застаріла та потребує розширення.
Після завершення будівництва їдальні установа буде надавати
спектр соціальних послуг для підопічних на вищому рівні із
дотриманням вимог до організації норм харчування в установах
стаціонарного типу.
Укладення договору з підрядною організацією на проведення
робіт.
Реалізація даної інвестиційної Програми (проекту) призведе до
розвитку роботи закладу та надання якісних послуг стаціонарного
догляду.
2018 р.
2017 р.
2018 р.
1500,00
Кошти ДФРР, обласний бюджет.

Разом
1500,00

Відсутня

Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів.

1.2.4. Покращити доступ до якісних освітніх послуг
Проведення капітальних та поточних ремонтів у ДНЗ області.
Луганська область
Проведення капітальних та поточних ремонтів у ДНЗ області.
Підвищення рівня охоплення
дошкільною освітою.

дітей

відповідного

віку

Підвищення рівня охоплення дітей віком від 3-х до 6-ти років
дошкільною освітою
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реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні заходи проекту Моніторинг
об’єктів,
розробка
проектно-кошторисної
документації, проведення ремонтних робіт, придбання
обладнання
9. Період
реалізації 2017 р.– 2018 р.
проекту
10. Обсяг
фінансування 2017
2018
Разом
проекту, тис. грн
8250,00
8250,00
16 500,00
11. Джерела фінансування Державний бюджет
проекту
12. Інша інформація щодо Відсутня
проекту (за потреби)
1. Назва програми і Спортивно - оздоровча споруда для фізичного розвитку молоді
проекту регіонального в м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Україна, Юридична
розвитку
адреса організації : 91000, м. Сєвєродонецьк, у районі будинку
№18 б, по проспекту Гвардійський, квартал 61
2. Номер
і
назва 1.2.5. Покращити доступ до спортивної інфраструктури та
завдання та відповідної підтримати розвиток спорту
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Створити повноцінне місце контактування, навчання, роботи та
проекту
активного відпочинку для молоді. Заохотити молодь до
активного спортивно - масового життя, допомогти молодим
громадянам сформувати нову форму відношення до свого
фізичного розвитку.
4. Територія, на яку Луганська область
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
Не менше 3000 мешканців Луганської області та 500 мешканців
на яке поширюватиприлеглих областей.
меться проект
6. Опис проблеми, на Реалізуючи цей проект, ми ставимо перед собою завдання
вирішення
якої забезпечити умови для відпочинку та гармонійного фізичного
спрямований проект
розвитку студентської молоді, яка займається спортом і
активним відпочинком. Це в свою чергу, об'єднає і організує
молодь. Крім того, створення комфортних мікро умов зменшить
кількість правопорушень, та буде дисциплінувати молодь.
7. Очікувані кількісні та Результатом реалізації даного проекту є поява в місті
якісні результати від необхідного спортсменам - студентам сучасного спортивного
реалізації
проекту, майданчика.
інновації проекту
8.
Основні
заходи Організаційний етап:
проекту
- спроектувати макет майбутнього майданчику розміром 50 х
30 метрів;
- здійснити пошук сучасного покриття і обладнання;
- вирішити питання щодо закупівлі та доставки обладнання;
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- заохотити робітників та волонтерів із числа студентів і
викладачів щодо монтажу обладнання на майданчику.
Заключний етап:
- скласти загальні правила поведінки та дотримання техніки
безпеки на майданчику;
- підвести підсумки проекту (відповідальний керівник
проекту);
- підсумки проекту опублікувати в засобах масової інформації.
реалізації Січень – грудень 2018 р.

9. Період
проекту
10. Обсяг фінансування 2017
проекту, тис. грн
-

11. Джерела
Кошти міжнародної
фінансування проекту
фінансування)
12. Інша інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва
завдання та відповідної
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання
проекту
4. Територія, на яку
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект
7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні
заходи
проекту
9. Період
реалізації
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту

Разом
6000,00

2018
6000,00
технічної

допомоги

(за

наявності

Реконструкція бігових доріжок на стадіоні КУ «Луганський
обласний фізкультурний центр «Олімп», м. Кремінна
1.2.5. Покращити доступ до спортивної інфраструктури та
підтримати розвиток спорту
Реконструкція та відновлення бігових доріжок стадіону КУ ЛОФЦ
«Олімп», м.Кремінна
Луганська область, Україна
100000
Використання сучасних технологій для реконструкції бігових
доріжок, які були змонтовані у минулому столітті
Реконструкція бігових доріжок стадіону дозволить залучити
провідних та перспективних спортсменів області та збірної
команди України з легкої атлетики до тренувань на базі КУ ЛОФЦ
«Олімп», м.Кремінна, покращення іміджу області
- розробка проектно-кошторисної документації;
- реконструкція бігових доріжок.
Березень - серпень 2017 р.
2017 р.
10000,00
Обласний бюджет

2018 р.
-

Разом
10000,00
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12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва
завдання та відповідної
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання
проекту
4. Територія, на яку
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект
7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні
заходи
проекту
9. Період
реалізації
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)

Відсутня
Капітальний ремонт тенісних кортів
м.Сєвєродонецьк, вул.Федоренка 33а

КДЮСШ

№

1,

1.2.5. Покращити доступ до спортивної інфраструктури та
підтримати розвиток спорту
Перетворення Палацу тенісу в сучасний спортивний комплекс
Луганська область
100000 осіб
В області існує єдина спортивна база з підготовки тенісистів. Дах
приміщення протікає, підлога морально застаріла, ремонт
потребують внутрішні приміщення (роздягальні, тренерські),
оновленню підлягає система освітлення, опалення та вентиляції
Відновлення
спортивних
об’єктів,
покращення
умов
тренувального процесу, залучення широких верств населення до
занять спортом, можливість запрошення команд з інших регіонів
країни до області, покращення іміджу області
1. Зробити експертну оцінку кошторисної документації.
2. Виконати ремонт даху, системи електричної, вентиляційної та
тепломережі, внутрішніх приміщень, виконати заміну підлоги на
сучасну спеціалізовану (Teraflex)
Червень – листопад 2017 р.
2017 р.
2018 р.
11092,50
Державний бюджет, місцевий бюджет

Разом
11092,50

Відсутня

1. Назва програми і Будівництво залу гімнастики на території комунальної установи
проекту регіонального «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп», м. Кремінна
розвитку
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2. Номер
і
назва 1.2.5. Покращити доступ до спортивної інфраструктури та
завдання та відповідної підтримати розвиток спорту
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Створення умов для ведення повноцінного тренувального процесу
проекту
з гімнастики шляхом будівництва приміщення до спортивного
комплексу за адресою м.Кремінна, вул. Центральна 3
4. Територія, на яку Луганська область
проект матиме вплив
5. Кількість населення, 1000 осіб
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на Відновлення спортивних традицій з гімнастики в області шляхом
вирішення
якої будування необхідної інфраструктури. Провідні спортсмени з
спрямований проект
гімнастики в теперішній час тренуються за межами області. Якщо
біде відповідна база, то спортсмени та тренері повернуться до
області. Можливість використання залу гімнастики для ведення
базової підготовки спортсменів зі стрибків у воду та художньої
гімнастики.
7. Очікувані кількісні та Створення спортивних об’єктів; покращення умов тренувального
якісні результати від процесу, розвиток резервного спорту та спорту вищих досягнень,
реалізації
проекту, популяризація ведення здорового способу життя
інновації проекту
8. Основні
заходи - розробка проектно-кошторисної докумнтації;
проекту
- будівництво спортивної споруди.
9. Період
реалізації Березень 2017 р. – грудень 2018 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
25000,00
25000,00
11. Джерела
Державний бюджет, обласний бюджет
фінансування проекту
12. Інша
інформація З метою створення з бази «Олімп» центру олімпійської підготовки
щодо
проекту
(за потрібно покращити спортивну інфраструктуру бази
потреби)
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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
2. Номер
і
назва
завдання регіональної
стратегії розвитку
3. Мета та завдання
проекту

Регіональна цільова програма зі створення містобудівного
кадастру Луганської області на 2016-2018 роки
2.1.1. Підтримати процес створення об’єднаних територіальних
громад та сприяти їх подальшому розвитку

Зменшення
споживання
паливно-енергетичних
ресурсів;
проведення комплексу енергозберігаючих заходів з реконструкції
та модернізації об’єктів спільної власності громад
4. Територія, на яку Луганська область
проект матиме вплив
5. Кількість населення, Близько 2 млн. осіб.
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на Відсутність належного моніторингу містобудівних процесів
вирішення
якої стримує розвиток територій та приводить до нераціонального
спрямований проект
використання їх ресурсів.
Надзвичайна складність, а часто і суперечливість проблем розвитку
населених пунктів області, не мають однозначного рішення,
необхідність вибору оптимальної схеми вирішення стратегічних
завдань, за умови нестабільності зовнішніх та внутрішніх факторів.
7. Очікувані кількісні та Реалізація Проекту забезпечить створення та ефективне
якісні результати від функціонування
на
обласному
рівні
автоматизованої
реалізації
проекту, інформаційної системи геопросторових даних містобудівного
інновації проекту
кадастру на базі сучасних геоінформаційних технологій, яка буде
використовуватися для потреб управління територіями,
узагальнення кадастрової інформації.
8. Основні
заходи Основними заходами проекту є виконання вимог чинного
проекту
законодавства та створення на базі сучасних геоінформаційних
технологій містобудівного кадастру, як єдиної загальної системи
зберігання і використання геопросторових даних, шляхом
створення інформаційних продуктів та систем
9. Період
реалізації 2017р. – 2018р.
проекту
10. Обсяг фінансування
2017р.
2018р.
Разом
проекту, тис. грн
5 367,00
5367,00
11. Джерела
Кошти ДФРР, місцевий бюджет
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
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1. Назва програми і
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва
завдання та відповідної
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання
проекту
4. Територія, на яку
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект

7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту

8. Основні
проекту

заходи

9. Період
реалізації
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)

Проведення навчально-просвітницької діяльності і тренінгових
програм для новостворених територіальних громад та міських,
селищних, сільських рад в Луганській області
2.1.1. Підтримати процес створення об’єднаних територіальних
громад та сприяти їх подальшому розвитку
Мета полягає у наданні підтримки процесу створення об’єднаних
територіальних громад в Луганській області.
Територія Луганської області, підконтрольна українській владі
200 000 осіб
В Луганській області на кінець 2016 року утворено лише 3
територіальні громади. Мала кількість утворених громад
обумовлена низькою усвідомленістю жителів області щодо
важливості
реформи
децентралізації
і
спроможності
новоутворених громад, відсутністю бачення різниці між сучасним
врядуванням і минулими методами управління, низькою
активністю і згуртованістю населення і відсутністю лідерських
якостей, необхідних для впровадження змін.
1. Прискорення створення територіальних громад в Луганській
області.
2. Збільшення кількості створених громад.
3. Підвищення активності територіальних громад.
4. Налагодження
співробітництва
між
територіальними
громадами Луганської області.
5. Підвищення
лідерських
якостей
представників
територіальних громад Луганської області.
- Здійснення візитів у новостворені громади та міські, селищні,
сільські ради, які планують об'єднатися, для:
- збору та відповідно поширення інформації стосовно успішних
практик та переваг об'єднання;
- проведення навчальних і практичних семінарів для рад, що
плануються об'єднатися, з наданням необхідної інформації та
проведенням тренінгів з підвищення лідерських якостей і
згуртованості; здійснення візитів з обміну досвідом для
новостворених громад і тих, що планують об'єднатися.
Серпень– грудень 2018
2017р.
Кошти МТД
Відсутня

2018р.
400,00

Разом
400,00
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1. Назва програми і Реконструкція та модернізація теплових мереж, котелень,
проекту регіонального будівництво модульних котелень
розвитку
2. Номер
і
назва 2.2.2. Посилити спроможність громад у сфері управління
завдання та відповідної системами теплопостачання
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Покращення
надаваних
послуг
з
централізованого
проекту
теплопостачання. Реконструкція та модернізація теплових мереж,
котелень, будівництво модульних котелень
4. Територія, на яку Луганська область
проект матиме вплив
5. Кількість населення, 2200,80 тис. осіб
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на В зв’язку з довгим терміном експлуатації теплових мереж
вирішення
якої котелень, частими аваріями на теплових мережах, аварійним і
спрямований проект
ветхим станом значної частини теплових мереж, низьким
коефіцієнтом корисної дії котелень необхідна їх реконструкція
7. Очікувані кількісні та Зменшення шкідливих викидів, економія електроенергії і газу до
якісні результати від 30%. Забезпечення населення області сталою, якісною послугою з
реалізації
проекту, теплопостачання
інновації проекту
8. Основні
заходи Виконання робіт з реконструкції та модернізації теплових мереж,
проекту
котелень, будівництва модульних котелень
9. Період
реалізації Січень 2017 р. – грудень 2018 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
2018р.
Разом
проекту, тис. грн
48600,00
48600,00
97200,00
11. Джерела
Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджет
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Модернізація систем енергопостачання Луганської області
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва 2.2.2. Посилити спроможність громад у сфері управління
завдання регіональної системами теплопостачання
стратегії розвитку
3. Мета
проекту

та

завдання Розробка
«Регіональної
програми
модернізації
систем
теплопостачання Луганської області на 2017 – 2020 роки» з
проведенням всебічного аналізу сучасного стану систем
теплопостачання області, стану підприємств, створення переліку
напрямків та заходів щодо розвитку системи теплопостачання та
усунення недоліків, які будуть визначені в ході виконання
всебічного аналізу
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4. Територія, на яку
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект

7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні
проекту
9. Період
проекту

заходи
реалізації

Територія Луганської області,підконтрольна українській владі
751,8 тис. осіб
Закінчення терміну дії «Регіональної програми модернізації
систем теплопостачання Луганської області на 2012 – 2016 роки».
Застаріле котельне обладнання, строк експлуатації якого більше 30
років, аварійний і ветхий стан значної частини теплових мереж,
недоліки при утриманні й обслуговуванні житлових та бюджетних
будинків
«Регіональна програма модернізації систем теплопостачання
Луганської області на 2017 – 2020 роки», метою якої є
забезпечення сталим та якісним теплопостачанням населення
області шляхом реалізації заходів, які будуть запропоновані в
програмі
Розробка
«Регіональної
програми
модернізації
систем
теплопостачання Луганської області на 2017 – 2020 роки»
Січень 2017 р. – грудень 2018 р.

10. Обсяг фінансування 2017р.
проекту, тис. грн
11. Джерела
Обласний бюджет
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)

2018р.
160,00

Разом
160,00

1. Назва програми і Реконструкція та модернізація об’єктів спільної власності громад
проекту регіонального з використанням енергозберігаючих заходів з метою підвищення
розвитку
енергоефективності об'єктів
2. Номер
і
назва 2.2.3 Посилити спроможність громад із забезпечення
завдання та відповідної енергозбереження та підвищення енергоефективності
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Створення та посилення об’єднаних територіальних громад
проекту
Зменшення
споживання
паливно-енергетичних
ресурсів;
проведення комплексу енергозберігаючих заходів з реконструкції
та модернізації об’єктів спільної власності громад
4. Територія, на яку Луганська область
проект матиме вплив
5. Кількість населення, 2200,80 тис. осіб
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на В зв’язку з низькою спроможністю громад щодо можливості
вирішення
якої фінансування заходів з енергозбереження та підвищення
спрямований проект
енергоефективності
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7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні
заходи
проекту

Зменшення шкідливих викидів, економія паливно-енергетичних
ресурсів до 30%.

Виконання робіт з реконструкції та модернізації об’єктів спільної
власності громад з використанням енергозберігаючих заходів з
метою підвищення енергоефективності об'єктів
реалізації Січень 2017 р. – грудень 2018 р.

9. Період
проекту
10. Обсяг фінансування
2017р.
2018р.
проекту, тис. грн
11383,00
16750,00
11. Джерела
Кошти ДФРР, місцевий бюджет
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва
завдання та відповідної
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання
проекту
4. Територія, на яку
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект
7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні
проекту

заходи

Разом
28133,00

Просвітницька програма для членів ОСББ та громад Луганської
області з сучасних енергозберігаючих технологій в ЖКГ
2.2.3 Посилити спроможність громад із забезпечення
енергозбереження та підвищення енергоефективності
Інформування та навчання активних членів громад використанню
енергоефективних технологій у ЖКГ
Луганська область
100,00 тис. осіб
Сучасний стан ЖКГ області характеризується вкрай низькою
енергоефективністю. Опитування показують, що мешканці громад
та навіть представники влади недостатньо інформовані про
сучасні енергоефективні технології, особливості їх впровадження
та використання.
Обізнаність
громади
щодо
варіантів
підвищення
енергоефективності будівель і споруд. Підвищення кількості
проектів з енергоефективності в об’єднаних громадах та ОСББ
порівняно з минулими роками на 50 % в рік. Зниження
енергоспоживання об’єктів інфраструктури і, відповідно, витрат
на енергоресурси внаслідок впроваджених проектів на 15 %
Практичні семінари. Видання брошур . Створення сайту для
розміщення матеріалів з енергоефективності у ЖКГ та зйомка
відеороликів на дану тематику
Серпень– грудень 2018 р.

9. Період
реалізації
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
-

2017р.

2018р.
270,00

Разом
270,00
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11. Джерела
Кошти ДФРР, власні кошти
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо проекту
1. Назва програми і
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва
завдання та регіональної
стратегії розвитку
3. Мета та завдання
проекту

Впровадження інноваційних енерго - та ресурсозберігаючих
технологій (виготовлення паливних брикетів) для забезпечення
сталого розвитку
2.2.3. Посилити спроможність громад у сфері надання якісних
послуг освіти

Створення виробничих потужностей для вирішення проблем з
розчисткою узбіч доріг, санітарною очисткою лісосмуг з
одночасною утилізацією відходів шляхом виготовлення
висококалорійних паливних брикетів
яку Тимонівська сільська рада Троїцького району Луганської області

4. Територія, на
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект

Тимонівська сільська рада Троїцького району Луганської області
Відмова населення від природного газу та перехід до більш
доступного енергопостачання за рахунок виготовлення брикетів.
В той же час існує проблема розчистки узбіч доріг, які потребують
вирубки порослі. Досить розгалужена мережа доріг при зачистці
узбіч дасть значну сировинну базу відходів деревини, яку зазвичай
спалюють в місцях розчистки

7. Очікувані кількісні та
якісні результати від - створення 10 додаткових робочих місць;
реалізації
проекту, - створення виробничих потужностей по виготовленню паливних
брикетів;
інновації проекту
- формування організаційних, методологічних та фінансових
основ для сталого функціонування лінії по виробництву
паливних брикетів
8. Основні
заходи Необхідно придбати обладнання для оснащення комплексу по
проекту
виготовленню паливних брикетів. До комплексу входять трактор
з причепом, прес ударно - механічний продуктивністю 300-400 кг/г
або 2 преса ударно-механічних продуктивністю 150-200 кг/г,
сушарка аеродинамічна продуктивністю 400-800 кг/г, дробарка
(рубильна машина, щепорез) тракторна (навісна) для деревини і
деревних відходів
9. Період
реалізації Березень – грудень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування
2017р.
2018р.
Разом
проекту, тис. грн
700,00
700,00
11. Джерела
Державний бюджет
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
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1. Назва програми і
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва
завдання регіональної
стратегії регіону
3. Мета та завдання
проекту

OpenSpace як діалогова платформа для жінок та молоді зони
збройного конфлікту (м. Старобільськ)
2.3.2. Посилити спроможність громад у сфері надання якісних
послуг освіти

Cтворення та популяризація OpenSpace центру як діалогової
платформи, яка дасть можливість:
1. жінкам та молоді м. Старобільськ та прилеглих громад
висловлювати власну позицію стосовно тих чи інших
суспільних проблем; передбачає розроблення механізму
інформаційної підтримки місцевих ініціатив і забезпечення
ефективної участі названих вразливих категорій у
громадському житті мас-медійними засобами;
2. запровадити неформальну правову та бізнес-освіту для жінок
та молоді;
3. отримати психологічну підтримку засобами арт-терапії.
яку Луганська область

4. Територія, на
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект

7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні
заходи
проекту

2000 осіб
Популяризація роботи центру шляхом залучення молодіжних
активістів та жінок-лідерок до проекту та розповсюдження
проектного продукту через осередки культури Луганщини, а
також шляхом створення мобільних груп молодіжних та жіночих
активістів (до 7 осіб) для роботи з представниками громад інших
районів і таким чином розширення зони впливу проекту за рахунок
взаємодії представників декількох громад.
Очікується, що у форумі візьмуть участь близько 400 осіб.
Результати: позитивний імідж Луганської області; залучення
інвестицій в область; налагодження контактів з українськими та
іноземними партнерами
- Інформування громади;
- ремонт та перебудова наявного приміщення;
- організація роботи OpenSpace центру: створення 4-х робочих зон
відповідно до 4-х компонентів мети проекту;
- встановлення необхідного робочого обладнання;
- започаткування Youtube-каналу та OpenSpace сайту для
розповсюдження та популяризації продукту, створеного у масмедіа зоні центру.
Вересень 2017 р. – жовтень 2018 р.

9. Період
реалізації
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
проекту, тис. грн
366,46

11. Джерела
Кошти МТД
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо проекту

2018р.
180,00

Разом
546,46
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1. Назва програми і Центр розвитку творчого потенціалу молоді, яка навчається в
проекту регіонального закладах професійно-технічної освіти
розвитку
2. Номер
і
назва 2.3.2. Посилити спроможність громад у сфері надання якісних
завдання та відповідної послуг освіти
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Мета: розвиток творчого потенціалу молоді, яка навчається в
проекту
закладах професійно-технічної освіти
4. Територія, на яку Проект охоплює Луганську область (крім населених пунктів, на
проект матиме вплив
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження).
5. Кількість населення, Сільськогосподарські підприємства Луганської області
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на На сьогоднішній день, у зв'язку з проведенням АТО на сході
вирішення
якої України відсутні гуртки технічної творчості. Тому проектом
спрямований проект
пропонується створення Центру розвитку творчого потенціалу
молоді, яка навчається в закладах професійно-технічної освіти (на
базі Регіонального центру професійно-технічної освіти ЛНУ імені
Тараса Шевченка). Центр, згуртувавши обдаровану та креативну
молодь, дасть можливість придбати навички користування
інструментом, станками, знаряддям та сучасними приладами.
7. Очікувані кількісні та Розвиток креативних навичок серед молоді, яка навчається в
якісні результати від закладах професійно-технічної освіти, роботи з інструментом та
реалізації
проекту, обладнанням; Здобуття теоретичних та практичних навичок з
інновації проекту
технічного моделювання, практичні навички управління
радіокерованими авіамоделями. Створення першого в історії
Луганської області Центру розвитку творчого потенціалу молоді,
яка навчається в закладах професійно-технічної освіти.
8. Основні
заходи - Інформування громади;
проекту
- ремонт приміщення;
- робота Центру: закупка матеріалів, інструментів, обладнання,
набір молоді;навчання проектування моделей, теорія, навчання
на симулятори;побудова моделей, основи 3-d моделювання.
9. Період
реалізації Червень 2017 р. – грудень 2018 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
2018р.
Разом
проекту, тис. грн
130,043
80,00
50,043
11. Джерела
Міжнародна технічна допомога, кошти районного та міського
фінансування проекту
бюджетів
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
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1. Назва програми і
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва
завдання та відповідної
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання
проекту
4. Територія, на яку
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект
7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту

8. Основні
проекту

Рівний доступ до якісної освіти
2.3.2. Посилити спроможність громад у сфері надання якісних
послуг освіти
Створення опорних шкіл базового рівня
Проект охоплюватиме сільські райони Луганської області
Отримувачами вигод від реалізації проекту будуть учні
загальноосвітніх навчальних закладів об’єднаних територіальних
громад та сільських районів Луганської області
Покращення якості сільської освіти дітей на постконфліктній
території сходу України

Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів
відповідно до демографічної ситуації за принципами: наближення
початкової школи до місця проживання дитини, ефективного
використання
освітніх
ресурсів
(матеріально-технічної,
методичної бази та кадрового потенціалу) в опорних закладах для
забезпечення якості освіти в школі ІІ та ІІІ ступенів
Підвищення якості освітніх послуг для школярів сільської
місцевості
заходи 1. Розширення мережі опорних шкіл базового рівня у сільській
місцевості.
2. Точкове покращення, модернізація опорних шкіл, оснащення
їх сучасною матеріально-технічною базою (засобами
навчання, навчальними комп’ютерними комплексами,
мультимедійним обладнанням).
3. Забезпечення наявності необхідної інфраструктури.
4. Відпрацювання взаємодії з об’єднаними територіальними
громадами щодо ефективного управління освітньою
діяльністю цих навчальних закладів
5. Організація підвезення учнів та вчителів шкіл-філій до
опорної школи.
реалізації 2017 р. – 2018 р.

9. Період
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)

2017р.
2018р.
Разом
3 500,00
3 500,00
7 000,00
Державний бюджет,обласний бюджет,місцевий бюджет
Відсутня
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1. Назва програми і Система м’якої соціалізації ув’язнених шляхом надання їм
проекту регіонального освітніх послуг та затребуваних спеціальностей
розвитку
2. Номер
і
назва 2.3.3. Посилити спроможність громад у сфері надання правової
завдання та відповідної допомоги та забезпечення громадської безпеки
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Мета проекту – спростити соціалізацію ув’язнених після
проекту
звільнення з місць обмеження волі, шляхом отримання ними
освіти та затребуваної спеціальності під час відбування
покарання
4. Територія, на яку Вся Україна
проект матиме вплив
5. Кількість населення, 100000 осіб (бажаючі ув’язнені в Україні та члени їх родин)
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на Високий рівень рецидиву серед колишніх ув’язнених пояснюється
вирішення
якої тим, що за час відбування покарання в них втрачаються соціальні
спрямований проект
зв’язки і їх адаптація до нормального життя ускладнюється
відсутністю затребуваної спеціальності та втратою робочих
навичок і навиків комунікації з широким колом спілкування.
Навчання може знизити напругу в місцях відбування покарання та
полегшити адаптацію колишніх ув’язнених до нормального життя.
7. Очікувані кількісні та Зниження кількості рецидивів у звільнених колишніх ув’язнених.
якісні результати від Зниження соціальної напруги у місцях відбування покарання та на
реалізації
проекту, території, куди повертаються колишні ув’язненні.
інновації проекту
8. Основні
заходи 1. Проведення опитування серед ув’язнених, щодо затребуваних
проекту
спеціальностей.
2. Створення навчальних програм та їх методичне забезпечення.
3. Створення навчальних аудиторій у місцях відбування
покарання, обладнання їх комп’ютерною технікою та
підключення мережі інтернет.
4. Підготовка персоналу для роботи з ув’язненими.
5. Створення бази даних підручників та електронної бібліотеки
9. Період
реалізації Січень – грудень 2018 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
2018р.
Разом
проекту, тис. грн
2500,00
2500,00
11. Джерела
кошти МТД
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Придбання системи відео спостереження для забезпечення
проекту регіонального громадської безпеки в м. Кремінна
розвитку
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2. Номер
і
назва 2.3.3Посилити спроможність громад у сфері надання правової
завдання та відповідної допомоги та забезпечення громадської безпеки
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Проект спрямований на підвищення рівня громадської безпеки,
проекту
зменшення рівня злочинності та підвищення соціального
потенціалу міста.
4. Територія, на яку
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект
7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні
заходи
проекту
9. Період
реалізації
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)

Проект охоплюватиме місто Кремінна
Населення та сільськогосподарські підприємства Луганської
області
Підвищення рівня злочиноості у звязку з подіями на сході України,
збільшенням кількості мешканців за рахунок ВПО. Вищезазначені
причини створили основну проблему, яку необхідно вирішити.
Підвищиться рівень безпеки громадян, кількість розкритих
злочинів та соціальний та культурний потенціал міста вцілому.

Підвищиться рівень безпеки громадян, кількість розкритих
злочинів та соціальний та культурний потенціал міста вцілому.
Травень - серпень 2017 року
2017р.
470,00
Кошти МТД, МФО
Відсутня

2018р.
-

Разом
470,00
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Технічні завдання
на проекти регіонального розвитку Програми 3
«Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку»
1. Назва програми і Організація проведення Луганського регіонального форуму
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва 3.1.1.Створити необхідні передумови для інноваційного розвитку
завдання та відповідної регіону, включаючи збереження, використання та розвиток
стратегії
розвитку наукового потенціалу
регіону
3. Мета та завдання Створення позитивного іміджу області; розвиток економіки регіону
проекту
шляхом залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій; активізація
економічного співробітництва з іноземними країнами та регіонами
України; привернення уваги міжнародних донорських організацій до
вирішення нагальних проблем регіону.
4. Територія, на яку Територія Луганської області, підконтрольна українській владі
проект матиме вплив
5. Кількість населення, 700 тис. осіб
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на На сьогодні, Луганська область для відновлення та подальшого
вирішення
якої розвитку потребує залучення як внутрішніх так і зовнішніх
спрямований проект
інвестицій, міжнародної донорської допомоги
7. Очікувані кількісні та Очікується, що у форумі візьмуть участь близько 400 осіб.
якісні результати від Результати:
реалізації
проекту, - позитивний імідж Луганської області;
інновації проекту
- залучення інвестицій в область;
- налагодження контактів з українськими та іноземними
партнерами
8. Основні
заходи - Розробка плану заходів з організації проведення Луганського
проекту
регіонального форуму;
- підготовка інформаційних матеріалів;
- підготовка тематичних відеороликів потенціалу регіону;
підготовка банерної продукції, інших презентаційних та
роздавальних матеріалів;
- забезпечення транспортом для перевезень учасників під час
форуму;організація харчування гостей під час проведення
форуму;проведення виставки товаровиробників області;
- представлення тематичних панелей за основними напрямками
відновлення та розбудови регіону; організація екскурсій,
відвідувань підприємств офіційними делегаціями та гостями –
учасниками форуму.
9. Період
реалізації Вересень – жовтень 2018 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
2018р.
Разом
проекту, тис. грн
700,00
700,00
1400,00
11. Джерела
Обласний бюджет
фінансування проекту
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12. Інша
інформація
щодо проекту
1. Назва програми і
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва
завдання та відповідної
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання
проекту

Відсутня
Розроблення системи моніторингу транспорту та об'єктів
транспортної інфраструктури на основі сучасних засобів
діагностики и програмування.
3.1.2. Створити необхідні передумови для інноваційного розвитку
регіону, включаючи збереження, використання та розвиток
наукового потенціалу

Створення в регіоні системи безпечної експлуатації транспорту,
яка дозволяє виконувати випробування, діагностику транспорту,
моніторинг забруднення атмосфери на придорожніх ділянках,
визначення технічного стану підприємств автотранспортної
інфраструктури.
яку Луганська область та прилеглі до неї області.

4. Територія, на
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект

7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні
проекту

заходи

9. Період
реалізації
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)

Населення Луганської області та мешканці прилеглих областей.
Розвиток автотранспортної інфраструктури регіонів має величезне
соціально-економічне і геополітичне значення. Однак сучасний
стан автотранспортної інфраструктури багатьох регіонів країни не
дозволяє в повній мірі забезпечити високу ефективність її роботи.
Проект спрямований на розробку заходів, що забезпечують
ефективну експлуатацію автотранспортних систем.
Технічне завдання, яке вирішує даний проект це контроль
автотехніки, оцінка паливної економічності, створення умов для
безпечної експлуатації систем автотранспорту.
Реалізація проекту відкриває нові можливості для наукових робіт,
сприятливі умови для підготовки фахівців в області систем
автотранспорту.
Етап 1. Створення системи моніторингу транспорту та об'єктів
транспортної інфраструктури на основі сучасних засобів
діагностики и програмування.
Етап 2. Обладнання мобільної лабораторії. Забезпечення взаємодії
з підприємствами, організаціями, спрямовану на досягнення цілей
і рішення поставлених завдань проекту.
Січень– грудень 2018 р.
2017р.
Кошти МТД

2018р.
2000,00

Разом
2000,00

Підготовка фахівців та залучення до наукової діяльності молодих
дослідників (студентів, магістрів, аспірантів)
Лабораторна діагностика дорожньої інфраструктури
Створення робочих місць для випускників ВНЗ.
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1. Назва програми і
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва
завдання та відповідної
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання
проекту
4. Територія, на яку
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект

Розширення прав і можливостей молоді для сталого майбутнього
«Соціальний навігатор бізнес-інкубатор»
3.1.2. Створити необхідні передумови для інноваційного розвитку
регіону, включаючи збереження, використання та розвиток
наукового потенціалу
Формування нових суб'єктів інфраструктури підтримки та
стимулювання розвитку малого підприємництва
Луганська область
Не менше 3000 мешканців Луганської області та 6000 мешканців
прилеглих областей.

Поєднання молодості та новаторських підходів потенційно
дозволяє виробляти рішення проблем розвитку і здійснювати
перетворення суспільства. Однак такий «молодіжний дивіденд»
неможливо реалізувати, якщо молоді люди, які поповнюють ринок
праці, не можуть знайти гідну роботу, а працюючі отримують
жебрацьку зарплату.
7. Очікувані кількісні та 1 етап. Експертно-орієнтований розвиток бізнес-інкубатора (БІ).
якісні результати від 2 етап. Проектно-орієнтований розвиток БІ.
реалізації
проекту, 3 етап. Період інкубації малих, в т. ч. наукомістких, підприємств.
інновації проекту
8. Основні
заходи Результати 1 етапу: формування бази даних з перспективних
проекту
бізнес-проектів; отримання опрацьованих бізнес-планів, готових
до реалізації в секторі економіки; формування команд, здатних
реалізувати бізнес - проект.
Результати 2 етапу: малі, в т. ч. наукомісткі, підприємства,
створені резидентами БІ; передумови створення холдингових
компаній, венчурних фондів та інших юридично-правових форм
підприємств, покликаних сприяти економічному відновленню і
переходу до сталого розвитку регіону.
Результати 3 етапу: малі підприємства, можливість створення
холдингових компаній, венчурних фондів та інших юридичноправових форм підприємств, покликаних сприяти інноваційній
діяльності регіону; патенти, «ноу хау» та інші об'єкти
інтелектуальної власності; залучення в регіон і збереження
економічно активної молоді за рахунок можливості організації
власного бізнесу; вихід на міжрегіональні та міжнародні ринки
продукції.
9. Період
реалізації
Січень – грудень 2018 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
2018р.
Разом
проекту, тис. грн
11500,00
11500,00
11. Джерела
Кошти МТД (за наявності фінансування)
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)
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1. Назва програми і
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва
завдання регіональної
стратегії розвитку
3. Мета та завдання
проекту

Створення
інтерактивного
«Експериментаріум»

науково-технічного

музею

3.1.2. Створити необхідні передумови для інноваційного розвитку
регіону, включаючи збереження, використання та розвиток
наукового потенціалу
Мета проекту – підвищення впевненості молоді у майбутньому
регіону та сприяння розвитку у молоді Луганської області
особистого творчого потенціалу шляхом заохочення до
наукового пізнання світу.
яку Луганська та Донецька область

4. Територія, на
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект

7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту

8. Основні
проекту

заходи

9. Період
реалізації
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)

55000 осіб
Низка соціальна активність молоді, бажання виїхати з регіону,
низька вмотивованість до навчання створює небезпеку
вимивання майбутніх кваліфікованих кадрів та активних
громадян з регіону. Низька престижність технічних професій
природничої та технічної освіти призведе у майбутньому до
занепаду промисловості регіону та України.
1. Підвищення впевненості та соціальної активності молоді
регіону.
2. Сприяння самореалізації молоді в науковій сфері.
3. Підвищення внутрішнього та міжнародного іміджу
Луганської області.
4. Впровадження сучасного уявлення про світ.
5. Створення умов для формування самостійного критичного
мислення, що є необхідною умовою зростання гідних
громадян.
6. Збільшення на 50 % конкурсу на технічні та природничі
спеціальності у вищі регіонів.
1. Створення проектної групи для розробки плану роботи,
нормативних документів, технічного проекту музею.
2. Створення робочих груп за напрямками.Підготовка
приміщення.Закупівля комплектуючих, створення та монтаж
експонатів музею.Створення інформаційно-поліграфічної
продукції.Проведення інформаційної кампанії.
3. Організація виїзних заходів в Луганській та Донецькій
області.
4. Пошук додаткових джерел для розвитку.
Серпень – грудень 2018 р.
2017 р.
Кошти МТД
Відсутня

2018р.
750,00

Разом
750,00
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1. Назва програми і
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва
завдання регіональної
стратегії розвитку
3. Мета та завдання
проекту

Створення лабораторії зелених технологій

3.1.2. Створити необхідні передумови для інноваційного розвитку
регіону, включаючи збереження, використання та розвиток
наукового потенціалу
Мета проекту – залучення молоді (школярів, студентів,
аспірантів, молодих науковців) до створення та популяризації
новітніх зелених технологій.
яку Луганська область

4. Територія, на
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект

7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту

8. Основні
проекту

заходи

9. Період
реалізації
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо проекту

250000 осіб
Луганська область відстає від інших регіонів України у розробці
та використанні зелених технологій. Залучення саме молоді в
розробку, впровадження та популяризацію цих технологій має
окрім прикладного, значний виховний аспект. Зміна
технологічної та суспільної парадигми регіону в бік зелених
технологій дасть новий поштовх для його розвитку.
Підвищення екологічної свідомості та культури мешканців
регіону;
формування ідеології відповідального споживання ресурсів;
сприяння самореалізації молодих науковців в сфері зелених
технологій;
залучення профільних інвесторів в регіон;
підвищення внутрішнього та міжнародного іміджу регіону;
створення умов для заміни зруйнованих та пошкоджених
об’єктів промисловості на новітні, екологічні об’єкти;
формування передумов для сталого розвитку Луганської
області;
збільшення кожного року на 50 % розроблених та впроваджених
«зелених проектів» в регіоні.
- Створення проектної групи для розробки положення,
структури, технічного проекту лабораторії;
- Розробка плану досліджень, формування робочих груп та
визначення перспективних напрямів роботи лабораторії;
- Закупівля та монтаж обладнання;
- Проведення запланованих досліджень;
- Створення зразків обладнання, нових речовин, проектів
технологій та виробництв;
- Отримання охоронних документів на створені ноу-хау.
Серпень– грудень 2018 р.
2017р.
Кошти МТД
Відсутня

2018р.
700,00

Разом
700,00
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1. Назва програми і Створення та реалізація міжгалузевої системи сучасної
проекту регіонального неперервної дистанційної освіти продовж життя (кафедра,
розвитку
інжинірингова
фірма,
виробниче
підприємство)
для
працевлаштування тимчасового переміщених осіб (ТПО)
2. Номер
і
назва 3.1.2. Створити необхідні передумови для інноваційного розвитку
завдання та відповідної регіону, включаючи збереження, використання та розвиток
стратегії
розвитку наукового потенціалу
регіону
3. Мета та завдання Створення робочих місць для реалізації інтелектуального
проекту
потенціалу робочої та студентської молоді, ІТП, розвиток
економічного потенціалу Луганської області на основі процесів
навчання, проектування та виробництва. Створення та
імплементація передових технологій дистанційного навчання (3-d
моделювання тощо) на базі СНУ ім. В. Даля, інжинірингової фірми
та виробничої ділянки по випуску нової техніки на базі
підприємства «Трансмаш» (м. Сєвєродонецьк).
Розвиток наукового потенціалу студентської молоді.
4. Територія, на яку Луганська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська області та
проект матиме вплив
Україна в цілому.
5. Кількість населення,
Не менше 0,5 млн. мешканців Луганської області та 100 тис.
на яке поширюватимешканців прилеглих областей.
меться проект
6. Опис проблеми, на Проблема працевлаштування випускників переміщених ВНЗ, ТПО
вирішення
якої та, в цілому, ІТП викликана економічною стагнацією промислових
спрямований проект
регіонів України. ІТП та молодь, які залишили регіон, намагаються
принести користь іншим регіонам. Створення умов для того, щоб
студенти та ІТП залишалися працювати в рідному регіоні, принесе
користь економіці області.
7. Очікувані кількісні та Створення в університеті сучасної програмно-технічної освітньої
якісні результати від бази
реалізації
проекту, Інжинірингова фірма вирішуватиме складні науково-технічні
інновації проекту
проблеми для народного господарства.
Виробниче підприємство, створене на базі існуючого досвіду та
знань, дозволить працевлаштувати населення і реалізовувати
інноваційні проекти високого рівня.
8. Основні
заходи Етап 1. Створення сучасної навчальної бази СНУ ім. В. Даля,
проекту
комп’ютерне і програмне забезпечення. Створення інжинірингової
фірми.
Етап 2. Створення виробничого підприємства по виготовленню
наукоємної продукції.
9. Період
реалізації
Січень 2018 р. – грудень 2018 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
2018р.
Разом
проекту, тис. грн
7000,00
7000,00
11. Джерела
Кошти МТД
фінансування проекту
12. Інша
інформація Створення ланцюга неперервної освіти, інженерно-наукових та
щодо
проекту
(за виробничих підрозділів дозволить забезпечити зростання
потреби)
економіки та залучити талановиту молодь для вирішення потреб
транспортної інфраструктури регіону.
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1. Назва програми і Створення фізико-механічної лабораторії контролю якості
проекту регіонального будівельних матеріалів та виробів
розвитку
2. Номер
і
назва 3.1.2. Створити необхідні передумови для інноваційного розвитку
завдання та відповідної регіону, включаючи збереження, використання та розвиток
стратегії
розвитку наукового потенціалу.
регіону
3. Мета та завдання Мета: формування конкурентоспроможного науково-навчального
проекту
центру, який здійснюватиме фундаментальні та прикладні
дослідження в галузі створення та виробництва будівельних
матеріалів і виробів, сприяти в підготовці високоякісних фахівців
будівельників.
4. Територія, на яку Луганська область
проект матиме вплив
5. Кількість населення, 20 000 осіб
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на У зв’язку з переміщенням СНУ ім. В. Даля, відсутності в
вирішення
якої університеті та регіоні спеціалізованих лабораторій в галузі
спрямований проект
створення, виробництва та контролю якості будівельних
матеріалів та виробів.
7. Очікувані кількісні та Створення конкурентоспроможного науково-навчального центру,
якісні результати від який здійснюватиме фундаментальні та прикладні дослідження
реалізації
проекту, якості будівельних матеріалів та виробів і забезпечуватиме високу
інновації проекту
якість підготовки фахівців-будівельників.
8. Основні
заходи 1. Забезпечити виділення приміщення під лабораторію в
проекту
університеті;
2. Придбати необхідні установки, прибори, сучасне обладнання;
3. Написати методики на основі використання нормативної бази
та сучасного обладнання, процесів підготовки і проведення
випробувань в будівельній лабораторії
4. Налагодити роботу будівельної лабораторії;
5. Ознайомити з використанням можливостей лабораторії
будівельні організації регіону;
6. Перевірити відповідності вимогам стандартів, технічних умов,
паспортів і сертифікатів матеріали та вироби;
7. Сприяти підвищенню конкурентоспроможності підприємств
регіону.
9. Період
реалізації Серпень– грудень 2018 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
2018р.
Разом
проекту, тис. грн
500,00
500,00
11. Джерела
Кошти МТД
фінансування проекту
12. Інша
інформація Створення сучасних будівельних лабораторій на базі вищих
щодо
проекту
(за навчальних закладів, що забезпечує високий кваліфікаційний
потреби)
рівень навчання та роботи магістрів та підвищення кваліфікації
фахівців в галузі будівництва
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1. Назва програми і Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва 3.1.3. Підвищення продуктивності та ефективності сільського
завдання та відповідної господарства
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Відновлення зруйнованих тваринницьких комплексів по
проекту
вирощуванню ВРХ та свиней, як одне з основних завдань, які
необхідно
вирішити
для
відновлення
ефективного
функціонування галузі тваринництва
4. Територія, на яку Проект охоплює Луганську область (крім населених пунктів, на
проект матиме вплив
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження).
5. Кількість населення, Сільськогосподарські підприємства Луганської області
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на Тваринництво - одна з найважливіших галузей сільського
вирішення
якої господарства, в якій з року в рік скорочується поголів'я великої
спрямований проект
рогатої худоби. В 2011 році поголів’я складало 112,0 тис. голів, в
2012 − 112,7 тис. голів, в 2013 – 112,4 тис. голів, в 2014 – 71,5 тис.
голів, в 2015 – 57,9 тис. голів.Від стану галузі тваринництва
залежить продовольча безпека, соціальна ситуація в сільській
місцевості. Тому важливим є створення сприятливих
інвестиційних умов та запобігання збитковості виробництва.
7. Очікувані кількісні та 1. Стабілізація чисельності поголів'я ВРХ та свиней та його
якісні результати від
подальше нарощення.
реалізації
проекту, 2. Збільшення виробництва молока та м’яса
інновації проекту
8. Основні
заходи Часткове відшкодування вартості об’єктів здійснюється на
проекту
безповоротній основі у розмірі до 50% вартості (фактично
понесених витрат без урахування податку на додану вартість)
завершених у попередньому та поточному роках етапів
будівництва та реконструкції
9. Період
реалізації Січень 2017 р. – грудень 2020 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
2018р.
Разом
проекту, тис. грн
1000,00
1000,00
2000,00
11. Джерела
Кошти МТД
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)

1. Назва програми і Придбання обладнання для цеху по виготовленню круп
проекту регіонального
розвитку
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2. Номер
і
назва 3.1.3. Підвищення продуктивності та ефективності сільського
завдання та відповідної господарства
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Відновлення роботи круп’яної галузі в Луганській області
проекту
4. Територія, на яку Проект охоплює Луганську область (крім населених пунктів, на
проект матиме вплив
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження).
5. Кількість населення, Сільськогосподарські підприємства Луганської області
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на На території області відсутня круп’яна промисловість, у зв’язку з
вирішення
якої чим забезпечення власними крупами лише на 1%
спрямований проект
7. Очікувані кількісні та Створення нових робочих місць, забезпечення потреби населення
якісні результати від в крупах, реалізація продукції за нижчими цінами
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні
заходи Часткове відшкодування вартості крупорушки
проекту
9. Період
реалізації Січень 2017 р. – грудень 2020 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
2018р.
Разом
проекту, тис. грн
3000,00
3000,00
11. Джерела
Кошти МТД
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва
завдання та відповідної
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання
проекту
4. Територія, на яку
проект матиме вплив

Створення інкубаторських станцій в Луганській області
3.1.3. Підвищення продуктивності та ефективності сільського
господарства

Будівництво на території Луганської області інкубаторських
станцій
Проект охоплює Луганську область (крім населених пунктів, на
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження).
5. Кількість населення, Сільськогосподарські підприємства Луганської області
на яке поширюватиметься проект
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6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект
7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні
заходи
проекту
9. Період
реалізації
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)

Майже всі птахокомплекси залишились на тимчасово окупованій
Збільшення поголів’я птиці та виробництва яєць

Часткове відшкодування вартості обладнання для будівництва
інкубаторських станцій
Січень 2017 р. – грудень 2020 р.
2017р.
120,00
Кошти МТД

2018р.
130,00

Разом
250,00

Відсутні

1. Назва програми і Створення сільськогосподарських сімейних ферм
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва 3.1.3. Підвищення продуктивності та ефективності сільського
завдання та відповідної господарства
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Створення умов для реалізації ініціативи громадян щодо
проекту
виробництва товарної сільськогосподарської продукції, її
переробки та реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках,
а також для забезпечення раціонального використання і охорони
земель фермерських господарств.
4. Територія, на яку Проект охоплює Луганську область (крім населених пунктів, на
проект матиме вплив
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження).
5. Кількість населення, Населення Луганської області
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на Низький рівень матеріально-технічного забезпечення, відсутність
вирішення
якої лідерів для їх створення.
спрямований проект
7. Очікувані кількісні та Фінансування створення та розвитку сімейних ферм дасть
якісні результати від можливість збільшити валовий продукт агропромислового
реалізації
проекту, комплексу Луганської області.
інновації проекту
8. Основні
заходи Для стимулювання створення сімейних ферм постановою
проекту
Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 № 884
передбачається часткове відшкодування вартості племінних
тварин вітчизняного походження; часткове відшкодування
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витратна закупівлю установки
відсоткової ставки за кредитами.
реалізації Січень 2017 р. – грудень 2020 р.

9. Період
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)

2017р.
1000,00
Кошти МТД

2018р.
1000,00

індивідуального

доїння;

Разом
2000,00

Відсутня

1. Назва програми і Покращення сівообігу сільськогосподарських угідь під посів
проекту регіонального гречки
розвитку
2. Номер
і
назва 3.1.3. Сприяти підвищенню продуктивності та ефективності
завдання та відповідної сільського господарства
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Збільшення площ під посів гречки до 2,1 тис. га та забезпечення
проекту
населення області гречкою до норм споживання та реалізація її за
межі області
4. Територія, на яку Проект охоплює Луганську область (крім населених пунктів, на
проект матиме вплив
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження).
5. Кількість населення, Сільськогосподарські підприємства Луганської області
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на Основними причинами недостатнього виробництва гречки є:
вирішення
якої зменшення площ посіву; відсутність належної державної
спрямований проект
фінансової
підтримки
виробників
гречки;
відсутність
мотиваційних чинників щодо ведення галузі.
7. Очікувані кількісні та Розширення площ посіву гречки до 2,1 тис. га у 2020 році в
якісні результати від сільськогосподарських підприємствах області
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні
заходи Дотування 30 % витрат собівартості затрат на 1 гектар посівів
проекту
гречки (10 % - кошти обласного бюджету, 20 % - кошти
міжнародних організацій)
9. Період
реалізації Січень 2017 р. – грудень 2020 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
2018р.
Разом
проекту, тис. грн
1656,00
2208,00
3864,00
11. Джерела
Обласний бюджет, кошти приватних інвесторів
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
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1. Назва програми і Закупівля племенних тварин великої рогатої худоби
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва 3.1.3. Сприяти підвищенню продуктивності та ефективності
завдання та відповідної сільського господарства
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Збільшення доданої вартості в аграрній сфері, підтримка
проекту
зайнятості внутрішньо переміщених осіб, створення додаткових
можливостей для зростання доходів, поліпшення розвитку села та
якості життя в сільській місцевості
4. Територія, на яку Проект охоплює Луганську область (крім населених пунктів, на
проект матиме вплив
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження).
5. Кількість населення, Населення та сільськогосподарські підприємства Луганської
на яке поширювати- області
меться проект
6. Опис проблеми, на Тваринництво - одна з найважливіших галузей сільського
вирішення
якої господарства, в якій з року в рік скорочується поголів'я великої
спрямований проект
рогатої худоби. В 2011 році поголів’я складало 112,0 тис. голів, в
2012 − 112,7 тис. голів, в 2013 – 112,4 тис. голів, в 2014 – 71,5 тис.
голів, в 2015 – 57,9 тис. голів.Від стану галузі тваринництва
залежить продовольча безпека, соціальна ситуація в сільській
місцевості. Тому важливим є створення сприятливих
інвестиційних умов та запобігання збитковості виробництва.
7. Очікувані кількісні та - Стабілізація чисельності поголів’я в індивідуальному секторі та
якісні результати від
його подальше нарощення до 66,1 тис. голів;
реалізації
проекту, - підвищення середньої продуктивності корів, збільшення
інновації проекту
середнього надою на одну фуражну корову до 5438 кг молока
на корову за рік, а також покращення його якості
8. Основні
заходи У продовж чотирьох років планується закупити 660 голів
проекту
племінних тварин великої рогатої худоби на загальну суму 4,42
млн грн.
Для стимулювання подальшого якісного відтворення стада
постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 № 884
передбачається часткове відшкодування вартості племінних
тварин вітчизняного походження.
9. Період
реалізації Січень 2017 р. – грудень 2020 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
2018р.
Разом
проекту, тис. грн
1608,00
2076,00
3684,00
11. Джерела
Державний бюджет, кошти приватних інвесторів
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Закупівля установок індивідуального доїння.
проекту регіонального
розвитку
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2. Номер
і
назва 3.1.3. Сприяти підвищенню продуктивності та ефективності
завдання та відповідної сільського господарства
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Збільшення доданої вартості в аграрній сфері, підтримка
проекту
зайнятості внутрішньо переміщених осіб, створення додаткових
можливостей для зростання доходів, поліпшення розвитку села та
якості життя в сільській місцевості
4. Територія, на яку Проект охоплює Луганську область (крім населених пунктів, на
проект матиме вплив
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження).
5. Кількість населення, 951 домогосподарство
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на Молочне скотарство, як основна галузь з виробництва молока і
вирішення
якої м’яса відіграє провідну роль у забезпеченні потреб населення
спрямований проект
висококалорійними та дієтичними продуктами харчування. З 2011
року у всіх категоріях господарств виробництво молока
зменшилось на 56,9 тис. тон,або на 20,6 %
7. Очікувані кількісні та - Стабілізація чисельності поголів’я в індивідуальному секторі та
якісні результати від
його подальше нарощення до 66,1 тис. голів;
реалізації
проекту, - збільшення виробництва молока в господарствах населення до
інновації проекту
405,4 тис. тон, зокрема підвищення продуктивності корів до
5438 кг молока на корову за рік, а також покращення його
якості;
- збільшення доходів особистих селянських господарств.
8. Основні
заходи Виплата часткового відшкодування витрат на установку
проекту
здійснюється у межах фактичних витрат за закуплену фізичною
особою нову установку індивідуального доїння вітчизняного
виробництва за умови утримання у своєму господарстві не менш
як трьох ідентифікованих та зареєстрованих в установленому
порядку корів в розмірі 50 % вартості установки, але не більш як
5000 гривень за одиницю.
9. Період
реалізації Січень 2017 р. – грудень 2020 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
2018р.
Разом
проекту, тис. грн
687,10
1030,70
1717,90
11. Джерела
Обласний бюджет
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Оновлення машинно-тракторного парку
проекту регіонального
розвитку
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2. Номер
і
назва 3.1.3. Сприяти підвищенню продуктивності та ефективності
завдання та відповідної сільського господарства
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Оновлення парку машин дасть можливість зменшити собівартість
проекту
продукції та зекономити значну кількість паливно-мастильних
матеріалів.
4. Територія, на яку Проект охоплює Луганську область (крім населених пунктів, на
проект матиме вплив
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження).
5. Кількість населення, Сільськогосподарські підприємства Луганської області
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на Низький рівень якості та надійності техніки призводить до
вирішення
якої збільшення строків виконання механізованих робіт, річного та
спрямований проект
сезонного навантаження на машинно-тракторний парк і втрат
сільськогосподарської продукції. Кількість зношеної техніки
значно перевищує кількість, що закуповується.
Морально і фізично зношена технічна база агропромислового
виробництва є основною перешкодою його переходу на
інноваційну модель розвитку.
7. Очікувані кількісні та Технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств
якісні результати від суттєво впливає на врожайність та соціально-економічний
реалізації
проекту, розвиток господарств.
інновації проекту
З метою покращення ситуації з формуванням та відтворенням
матеріально-технічної бази передбачається поетапне оновлення
машинно-тракторного парку.
8. Основні
заходи Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської
проекту
техніки у розмірі 15 % в межах фактичних витрат.
9. Період
реалізації Січень 2017 р. – грудень 2020 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
2018р.
Разом
проекту, тис. грн
9153,80
9153,80
18307,60
11. Джерела
Обласний бюджет
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Будівництво забійного цеху ВРХ та свиней
проекту регіонального
розвитку
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2. Номер
і
назва 3.1.4.Сприяти
розвитку переробки
сільськогосподарської
завдання та відповідної продукції та розширенню ринків її збуту
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Будівництво забійного цеху в Луганській області для розширення
проекту
ринку збуту та реалізації продукції від виробника
4. Територія, на яку Проект охоплює Луганську область (крім населених пунктів, на
проект матиме вплив
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження).
5. Кількість населення, Сільськогосподарські підприємства Луганської області
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на На м’ясопереробних підприємствах відсутні забійні цехи для
вирішення
якої сільськогосподарських тварин. Виробничу діяльність здійснюють
спрямований проект
на завізній сировині з інших областей. Це значно впливає на цінову
політику та якість продукції
7. Очікувані кількісні та Створення нових робочих місць, розширення ринку збуту
якісні результати від продукції тваринництва, реалізація продукції від виробника за
реалізації
проекту, нижчими цінами
інновації проекту
8. Основні
заходи Часткове відшкодування вартості будівельних матеріалів та
проекту
спеціального обладнання
9. Період
реалізації Січень 2017 р. – грудень 2020 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
2018р.
Разом
проекту, тис. грн
250,00
250,00
500,00
11. Джерела
Кошти МТД
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва
завдання та відповідної
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання
проекту
4. Територія, на яку
проект матиме вплив

Будівництво модульного м’ясокомбінату
3.1.4.Сприяти
розвитку переробки
продукції та розширенню ринків її збуту

сільськогосподарської

Будівництво на території Луганської області модульного
м’ясокомбінату потужністю 1 тонна в зміну
Проект охоплює Луганську область (крім населених пунктів, на
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження).
5. Кількість населення, Сільськогосподарські підприємства Луганської області
на яке поширюватиметься проект
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6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект
7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні
заходи
проекту
9. Період
реалізації
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)

Зменшення обсягів основних видів продукції: по м’ясу (свіжому,
охолодженому) .
Створення нових робочих місць, розширення ринку збуту
продукції тваринництва, зниження собівартості продукції

Часткове відшкодування вартості будівельних матеріалів та
спеціального обладнання
Січень 2017 р. – грудень 2020 р.
2017 т.
2018р.
Разом
8000,00
8000,00
Кошти приватних інвесторів, кошти МТД
Відсутня

1. Назва програми і Створення організованого ринку збуту сільськогосподарської
проекту регіонального продукції власного виробництва
розвитку
2. Номер
і
назва 3.1.4.Сприяти
розвитку переробки
сільськогосподарської
завдання та відповідної продукції та розширенню ринків її збуту
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Створення умов для розвитку самозайнятості сільського
проекту
населення
та
впровадження
ефективного
ринку
сільськогосподарської
продукції
шляхом
створення
організованого ринку збуту молочної продукції, м’яса, риби,
овочів та фруктів власного виробництва
4. Територія, на яку Кремінська об’єднана громада та поруч розташовані громади
проект матиме вплив
5. Кількість населення, Власники домогосподарств, фермери, мешканці громади, як
на яке поширювати- потенційні споживачі сільгосппродукції
меться проект
6. Опис проблеми, на Благоустрій двох ринків міста з облаштуванням додаткових
вирішення
якої модулів для торгівлі за групами товарів (5 модулів).
спрямований проект
На території ринку є вільна земельна ділянка, є можливість
проведення комунікацій, є транспортна інфраструктура, є трудові
ресурси.
7. Очікувані кількісні та Розвиток ринку сільгосппродукції і виробництва готової
якісні результати від продукції, рентабельність проекту становить 25%.
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні
заходи - Облаштування 5 модулів на двох ринках міста: торгівля м`ясом,
проекту
торгівля рибою, торгівля молочними продуктами, торгівля
овочами та фруктами.
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- проведення широкої інформаційної компанії для покращення
поінформованості виробників сільгосппродукції
реалізації Липень 2017 р. – серпень 2018 р.

9. Період
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)

2017р.
2018р.
670,00
575,00
ДФРР, міський бюджет

Разом
1245,00

Відсутня

1. Назва програми і Інтенсивна навчальна програма для початківців з підприємництва
проекту регіонального і подальша консультативна підтримка підприємців з пошуку
розвитку
фінансування та підготовки проектів
2. Номер
і
назва 3.1.5. Надати підтримку для розвитку малого бізнесу та сприяти
завдання та відповідної самозайнятості населення, особливо вразливих груп, в тому числі
стратегії
розвитку жінок та молоді
регіону
3. Мета та завдання Мета полягає у наданні підтримки розвитку малого бізнесу та
проекту
сприянні самозайнятості населення в Луганській області
Завдання: збільшення кількості підприємців в Луганській області;
підтримка розвитку малого бізнесу в Луганській області; зниження
рівня безробіття, у тому числі серед ВПО
4. Територія, на яку Райони Луганської області, підконтрольні Українській владі
проект матиме вплив
5. Кількість населення, 2000 осіб за 2 роки
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на Великі промислові підприємства залишились на окупованій
вирішення
якої території або тимчасово не працюють, внаслідок чого велика
спрямований проект
кількість жителів (у тому числі ВПО) стали безробітними. Одним
з напрямів зменшення безробіття є активізація малого бізнесу,
кількість якого значно не змінилась після 2014 р. через відсутність
знань або боязнь людей започаткувати власний бізнес.
7. Очікувані кількісні та 1. Підвищення обізнаності і знань людей, які хочуть
якісні результати від
започаткувати власний бізнес.
реалізації
проекту, 2. Розвиток малого бізнесу.
інновації проекту
3. Збільшення кількості підприємців в Луганській області.
4. Зменшення кількості безробітних.
8. Основні
заходи Проведення навчальної програми з представленням необхідної
проекту
інформації та практичних вправ щодо започаткування та розвитку
бізнесу, ведення обліку та оподаткування.
Інформаційна і консультативна підтримка людей, які відкрили
власну справу після навчання.
9. Період
реалізації Січень– грудень 2018 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
2018р.
Разом
проекту, тис. грн
3000,00
3000,0
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11. Джерела
Кошти міжнародної
фінансування проекту
фінансування)
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва
завдання та відповідної
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання
проекту
4. Територія, на яку
проект матиме вплив

технічної

допомоги

(за

наявності

Створення нових сільськогосподарських кооперативів
3.1.5. Надати підтримку для розвитку малого бізнесу та сприяти
самозайнятості населення, особливо вразливих груп, в тому числі
жінок і молоді

Сприяння розвитку та функціонуванню сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів
Проект охоплює Луганську область (крім населених пунктів, на
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження).
5. Кількість населення, Населення Луганської області
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на Формування
мережі
сільськогосподарських
кооперативів
вирішення
якої стримується через слабку матеріальну базу, відсутність
спрямований проект
кваліфікованих кадрів - організаторів кооперативного руху,
недостатню обізнаність селян у перевагах об'єднання зусиль на
умовах кооперації для подальшого розвитку і відсутність будьякої державної підтримки.
7. Очікувані кількісні та Збільшення кількості суб’єктів ринкової інфраструктури на
якісні результати від кооперативних
засадах
за
безпосередньою
участю
реалізації
проекту, сільськогосподарських товаровиробників
інновації проекту
8. Основні
заходи Часткове відшкодування вартості холодильного, пакувального,
проекту
технологічного та допоміжного обладнання з переробки
сільськогосподарської продукції для сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів
9. Період
реалізації Січень 2017 р. – грудень 2020 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
2018р.
Разом
проекту, тис. грн
1 000,00
1 500,00
2500,00
11. Джерела
Кошти МТД
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
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1. Назва програми і
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва
завдання регіональної
стратегії розвитку
3. Мета та завдання
проекту

Розвиток екологічного та зеленого туризму як планомірна
складова економічного розвитку Кремінщини

3.1.5. Надання підтримки для розвитку малого бізнесу та сприяти
само зайнятості населення, особливо вразливих груп, в тому числі
жінок та молоді
Створення умов для диверсифікації економічної діяльності
населення цільових територій через розвиток еко та зеленого
туризму, активізація підприємницької діяльності, створення нових
робочих місць в сфері надання послуг, популяризація
збалансованого розвитку
та створення базових умов для
збереження довкілля
яку місто Кремінна з залученням Луганської області

4. Територія, на
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект

Мешканці громади (24 000), ВПО, гості, підприємці

Основні завдання проекту: проведення реконструкції та
реставрації рекреаційних, культурних об’єктів промислового та
туризму; планів їх адаптації до сучасних вимог проведення
дозвілля;розробка планів та створення нових об’єктів для
проведення еко та зеленого.
7. Очікувані кількісні та Розвиток туристичної діяльності, зростання доходів населення,
якісні результати від зниження рівня безробіття, збільшення надходжень до бюджету
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні
заходи - Розробка Концепції розвитку туризму;
проекту
- реконструкції та реставрації рекреаційних, культурних об’єктів
промислового та туризму та вільного доступу до них;
- виготовлення брендбуку, довідників, мапи та вказівок для
туристів;
- розробка туристичних маршрутів;
- розробка та створення нових об’єктів для проведення дозвілля;
- розробка плану заходів по популяризації об’єктів довкілля під
новим брендом;
- розробка плану проведення культурних та спортивних змагань;
- проведення місцевими майстрами народних ремесел та
художніх промислів майстер-класів;
- налагодження співпраці з представниками готельного бізнесу,
закладів харчування та транспортних підприємств для сприянні
розвитку туризму.
9. Період
реалізації Травень 2017 р – грудень 2018 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
2018р.
Разом
проекту, тис. грн
2 400,00
15 550,00
17 950,00
11. Джерела
МТД, кошти міського бюджету
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо проекту
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1. Назва програми і Забезпечення часткового відшкодування відсоткових ставок за
проекту регіонального кредитами, отриманими суб’єктами малого та середнього бізнесу
розвитку
на реалізацію проектів, спрямованих на створення нових робочих
місць
2. Номер
і
назва 3.1.5. Надати підтримку для розвитку малого бізнесу та сприяти
завдання та відповідної самозайнятості населення, особливо вразливих груп, в тому числі
стратегії
розвитку жінок та молоді
регіону
3. Мета та завдання Фінансова підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва
проекту
шляхом здешевлення кредитних ресурсів
4. Територія, на яку Територія Луганської області, підконтрольна українській владі
проект матиме вплив
5. Кількість населення, Дія проекту поширюватиметься на понад 20 тисяч суб’єктів
на яке поширювати- малого і середнього підприємництва
меться проект
6. Опис проблеми, на Для малого та середнього підприємництва банківські кредити як
вирішення
якої джерело фінансування інвестиційних проектів сьогодні
спрямований проект
залишаються важкодоступними, а рівень відсоткової ставки
(вартості кредитних ресурсів) занадто високим.
Відсутність доступу суб’єктів малого та середнього
підприємництва до банківських позик на довготривалий термін з
розміром кредитної ставки, наближеної до прийнятих у всьому
світі, − є головною перешкодою розвитку підприємницької
ініціативи
7. Очікувані кількісні та Очікується, що часткове відшкодування відсоткових ставок за
якісні результати від кредитами, отриманими суб’єктами малого та середнього бізнесу
реалізації
проекту, на реалізацію проектів, отримають 40 суб’єктів малого і
інновації проекту
середнього підприємництва.
Зменшиться кредитне навантаження на суб’єктів малого і
середнього підприємництва. Будуть підтримані економічно
ефективні та соціально значимі інвестиційні проекти
8. Основні
заходи Створення конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору
проекту
серед суб’єктів малого і середнього підприємництва, які залучили в
банківських установах кредити на реалізацію проектів
9. Період
реалізації Січень 2017 р. – грудень 2018 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
2018р.
Разом
проекту, тис. грн
1000,00
1000,00
2000,00
11. Джерела
Обласний бюджет
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Втілення моделі планування управління побутовими відходами на
проекту регіонального регіональному рівні
розвитку
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2. Номер
і
назва 3.2.1. Розробити та впровадити ефективну систему поводження з
завдання та відповідної побутовими і промисловими відходами
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Розробка змін до «Регіональної програми поводження з твердими
проекту
побутовими відходами у Луганській області», метою яких є
зниження негативного впливу на навколишнє природне
середовище та здоров'я населення від побутових відходів при
забезпеченні економічно ефективної діяльності управління
відходами
4. Територія, на яку Територія Луганської області підконтрольна українській владі
проект матиме вплив
5. Кількість населення, 751,8 тис. осіб
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на Відсутність єдиної комплексної системи управління на території
вирішення
якої області у сфері поводження з ТПВ, низький рівень охоплення
спрямований проект
населення послугами з вивезення побутових відходів, відсутність
комплексів з перероблення та компостування відходів, низький
рівень залучення інвестицій у будівництво регіональних об'єктів
поводження з побутовими відходами
7. Очікувані кількісні та «Регіональна програма поводження з твердими побутовими
якісні результати від відходами у Луганській області» (зі змінами), напрямки та заходи
реалізації
проекту, якої передбачають 100% охоплення населення області послугами
інновації проекту
з вивезенням побутових відходів, втілення моделі планування
управління побутовими відходами на регіональному рівні на
період 4 роки
8. Основні
заходи Розробка змін до «Регіональної програми поводження з твердими
проекту
побутовими відходами у Луганській області»
9. Період
реалізації Грудень 2016 р. – Квітень 2017 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
2018р.
Разом
проекту, тис. грн
112,34
112,34
11. Джерела
Обласний бюджет
фінансування проекту
12. Інша
інформація У переліку заходів до «Регіональної програми поводження з
щодо
проекту
(за твердими побутовими відходами у Луганській області» (зі
потреби)
змінами) буде визначено об'єм фінансування на їх виконання та
джерела фінансування
1. Назва програми і
Впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження
проекту регіонального
з твердими побутовими відходами м.Сєвєродонецька
розвитку
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2. Номер
і
назва 3.2.1. Розробити та впровадити ефективну систему поводження з
завдання та відповідної побутовими та промисловими відходами
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Створення умов що сприятимуть забезпеченню гігієнічного,
проекту
безпечного, економічного і естетичного способу збору сміття та
обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне
середовище і здоров'я людини.
4. Територія, на яку м. Сєвєродонецьк, Луганської області
проект матиме вплив
5. Кількість населення, Мешканці міста (116 тис. осіб), ВПО (57 тис. осіб) та гостям з
на яке поширювати- прилеглих міст і сіл.
меться проект
6. Опис проблеми, на Місто має значну кількість контейнерів для збирання сміття в
вирішення
якої житловому фонді, але через тривалий термін експлуатації парк
спрямований проект
контейнерів знаходиться в незадовільному технічному стані, а їх
утримання не відповідає сучасним санітарно-гігієнічним вимогам,
в деяких випадках контейнери взагалі відсутні. Місто має
недостатню кількість сміттєвозів, більша частина їх потребує
заміни.
7. Очікувані кількісні та Оновлення парку сміттєвозів, контейнерів для сміття, організація
якісні результати від прибирання та санітарної обробки майданчиків поверхневих і
реалізації
проекту, заглиблених контейнерів
інновації проекту
8. Основні
заходи 1.Придбання євроконтейнерів для сміття місткістю 1,1м³ - 100 од.;
проекту
2. Придбання контейнерів для будівельних та великогабаритних
відходів місткістю 8м³ - 30 од.;
3. Придбання 2-х сміттєвозів з кузовом-контейнером для збирання
великогабаритних відходів місткістю 8м³;
9. Період
реалізації Січень 2017 р. – січень 2018 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
2018р.
Разом
проекту, тис. грн
10 000,00
10 000,00
11. Джерела
Державний бюджет; місцевий бюджет.
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Впровадження системи очищення поверхневих вод регіону на
проекту регіонального основі побудови стаціонарних та переносних водоочисних споруд
розвитку
та машин
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2. Номер
і
назва 3.2.2. Забезпечити охорону річок та зменшити рівень забруднення
завдання та відповідної поверхневих джерел води
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Забезпечити екологічно чистий стан водойм, безпечні відпочинок
проекту
та використання водних ресурсів жителями регіону.
4. Територія, на яку
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект
7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту

8. Основні
проекту

заходи

9. Період
реалізації
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)

Природні та штучні водойми регіону, які будуть визнані
небезпечними для здоров'я за рівнем забруднень.
Близько 2000000 осіб отримають преференції при повній реалізації
проекту.
Забруднення водойм небезпечними для здоров'я та життя
біологічними та хімічними домішками є причиною багатьох
смертельних захворювань та зменшення середньої тривалості
життя жителів регіону.
Очікується зменшення захворювань, що спричинені біологічними
та хімічними факторами більш ніж на 30%. Близко 80% водойм
(озера та річки, штучні та природні) планується очистити до
безпечної для здоров'я норми за показниками забруднень. Усі
очищені водойми можна буде використовувати для розведення
риби. Задля цього будуть застосовуватися новітні технології
водоочищення, пересувні та стаціонарні машини та споруди.
1. Визначення основних показників забруднень водойм.
2. Розрахунок необхідної технології очистки конкретної
водойми з урахування максимальної кількості індивідуальних
факторів.
3. Складання технічного та робочого проектів водоочищення.
Придбання хімікатів та устаткування, залучення спеціалістів
та волонтерів до робіт з встановлення очисної споруди та її
подальша дослідно промислова експлуатація.
4. Контроль результатів діяльності споруди, виміри показників
забруднень, можлива модифікація установки з водоочищення
згідно з даними аналізів забруднень.
5. Складання плану очищення всіх водойм Луганської області за
результатами роботи дослідно-промислової установки
Січень – грудень 2018 р.
2017р.
2018р.
2050,00
Кошти міжнародної технічної
фінансування)
Відсутня

Разом
2050,00
допомоги (за

наявності

1. Назва програми і Будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних,
проекту регіонального гідротехнічних,
противокарстових,
берегозакріплювальних,
розвитку
протизсувних, протиобвальних і протилавинних і протиселевих
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споруд, а також проведення заходів від підтоплення та затоплення,
направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних
процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх
негативного впливу на території і об'єкти
2. Номер
і
назва 3.2.3. Забезпечити протиерозійний захист ґрунтів та сприяти
завдання та відповідної відновленню деградованих земель
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Відслідкувати та запобігти розвитку небезпечних геологічних
проекту
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 Місто Лисичанськ та його околиці
проект матиме вплив
5. Кількість населення, 116 тис. мешканців
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на Необхідністю проведення таких робіт стала напружена інженерновирішення
якої геологічна обстановка, яка склалася на території м. Лисичанськ
спрямований проект
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 Відстеження динаміки змін інженерно-геологічних процесів
якісні результати від (зсувів) у межах м. Лисичанськ Луганської області та
реалізації
проекту, попередження їх впливу на території та об’єкти. Інформування
інновації проекту
органів виконавчої влади для прийняття своєчасних управлінських
рішень
8. Основні
заходи 1. Інженерно-геологічне обстеження території міст Лисичанськ,
проекту
Привілля та їх околиць
2. Лабораторні роботи
3. Камеральні роботи по складанню звіту виконаних робіт
9. Період
реалізації 2017 р. – 2018 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
2018р.
Разом
проекту, тис. грн
30,00
35,00
65,00
11. Джерела
Кошти МТД або МФО
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Створення територій та обʼєктів природно-заповідного фонду
проекту регіонального
розвитку
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2. Номер
і
назва
завдання та відповідної
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання
проекту
4. Територія, на яку
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект
7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні
заходи
проекту
9. Період
реалізації
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)

3.2.4. Забезпечити захист природно-заповідного фонду та лісового
господарства
Розширення мережі природно-заповідного фонду.
Луганська область
Близько 1 млн. осіб
Розширення мережі природно-заповідного фонду.
Збільшення площі природно-заповідного фонду.

Розробка проектів, створення територій та об’єктів природнозаповідного фонду.
Січень 2017 р. – грудень 2018 р.
2017р.
50,00
Обласний бюджет

2018р.
50,00

Разом
100,00

Відсутня

1. Назва програми і Придбання сучасного аналітично-вимірювального обладнання для
проекту регіонального екологічних досліджень та моніторингу навколишнього
розвитку
природного середовища.
2. Номер
і
назва 3.2.5. Відновлення системи екологічного моніторингу
завдання та відповідної
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Проведення всебічних наукових досліджень в галузі охорони
проекту
довкілля та спостережень за станом навколишнього природного
середовища, розробка методичного та програмного забезпечення,
4. Територія, на яку Луганська область
проект матиме вплив
5. Кількість населення, близько 1 млн осіб
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на Відсутність
сучасного
аналітично-вимірювального
та
вирішення
якої комп’ютерного обладнання (пересувного та стаціонарного, яке
спрямований проект
працює в автоматичному режимі) не дозволяє в повній мірі
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проводити спеціалізовані наукові екологічні дослідження, а також
систематизувати, передавати та зберігати отриману інформацію.
Практично повністю втрачена статистична база даних про зміни
стану навколишнього природного середовища Луганської області
за минулі роки.
7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні
проекту

Покращення підготовки висококваліфікованих фахівців та
виховання екологічної свідомості громадськості, сприяння
розвитку міжнародного співробітництва та імплементації базових
європейських принципів у галузі охорони довкілля

заходи Організація в м. Сєвєродонецьку на базі Східноукраїнського
національного університету імені Володимира Даля Луганського
регіонального центру (лабораторії) екологічних досліджень та
моніторингу навколишнього природного середовища та
придбання
аналітично-вимірювального
обладнання
для
лабораторії
реалізації 2017 р. – 2018 р.

9. Період
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва
завдання та відповідної
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання
проекту

2017р.
1 507,54
МТД або МФО

2018р.
1 507,54

Разом
3 015,08

Відсутня

Створення на базі СНУ ім. В. Даля Регіонального центру
екологічних досліджень та моніторингу навколишнього
природного середовища
3.2.5. Створення на базі СНУ ім. В. Даля Регіонального центру екологічних досліджень та моніторингу навколишнього природ-ного
середовища

Оперативне отримання достовірної інформації про екологічний
стан об’єктів навколишнього середовища, що зменшить ризики
виникнення техногенних катастроф, підвищить оперативність
реагування на погіршення стану довкілля. Підвищення рівня
підготовки висококваліфікованих спеціалістів в галузі охорони
довкілля.
4. Територія, на яку Луганська область.
проект матиме вплив
5. Кількість населення, 2205,4 тис. осіб
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на В Луганській області відсутня комплексна система екологічного
вирішення
якої моніторингу та спеціалізована лабораторія для проведення
спрямований проект
системних екологічних досліджень, що ускладнює прогнозування
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7. Очікувані кількісні
та якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту

8. Основні
проекту

заходи

9. Період
реалізації
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)

стану навколишнього середовища та прийняття управлінських
рішень в галузі охорони довкілля.
Проведення наукових досліджень в галузі охорони довкілля та
спостережень за станом навколишнього природного середовища.
Прогнозування змін стану навколишнього середовища. Підготовка
матеріалів для складання перспективних програм розвитку регіону.
Підвищення рівня підготовки висококваліфікованих фахівців та
виховання екологічної свідомості громадськості, сприяння
розвитку міжнародного співробітництва та імплементації базових
європейських принципів у галузі охорони довкілля.
Придбання за рахунок коштів Державного бюджету мінімальнонеобхідного обладнання для налагодження роботи комплексної
системи екологічного моніторингу. Сертифікація лабораторії.
Проведення екологічних досліджень з наданням відповідних
рекомендацій.
Січень 2017р.– грудень 2018 р.
2017р.
2018р.
17050,0
10000,0
Кошти міжнародної технічної
фінансування)
Відсутня

Разом
27050,00
допомоги (за

наявності

148

Технічні завдання
на проекти регіонального розвитку Програми 4
«Створення сприятливих умов для життя та побудова миру»
1. Назва програми і Оновлення засобів радіозв’язку територіальної (регіональної)
проекту регіонального спеціалізованої протипожежної служби цивільного захисту
розвитку
2. Номер
і
назва 4.1.1. Створення безпечних умов для проживання та пересування
завдання та відповідної територією
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Створення сприятливих (безпечних) умов для життя. Підвищення
проекту
рівня особистої та суспільної безпеки.
Оновлення засобів радіозв’язку формувань територіальної
(регіональної) спеціалізованої протипожежної служби цивільного
захисту
4. Територія, на яку Луганська область
проект матиме вплив
5. Кількість населення, 2200,8 тисяч осіб
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на За видами небезпеки по регіонах, Луганська область входить до
вирішення
якої числа регіонів з критичним рівнем небезпеки виникнення
спрямований проект
надзвичайних ситуацій техногенного характеру.
Низький рівень оснащення пожежно-рятувальних підрозділів
засобами радіозв’язку для забезпечення сталого управління при
ліквідації пожеж, надзвичайних ситуацій, а також небезпечних
подій
7. Очікувані кількісні та - Зменшення кількості загиблих і постраждалих у наслідок
якісні результати від надзвичайних ситуацій, пожеж і небезпечних подій серед
реалізації
проекту, населення та особового складу пожежно-рятувальних підрозділів;
інновації проекту
- скорочення часу ліквідації пожеж; зниження обсягу прямих,
побічних збитків від надзвичайних ситуацій, пожеж і небезпечних
подій
8. Основні
заходи Придбання засобів радіозв’язку для територіальної (регіональної)
проекту
спеціалізованої протипожежної служби цивільного захисту
9. Період
реалізації Вересень 2017 р. - грудень 2018 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
2018 р.
Разом
проекту, тис. грн
12941,29
827,19
13768,47
11. Джерела
Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку)
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Оновлення спеціалізованої техніки, пожежного спорядження
проекту регіонального територіальної (регіональної) спеціалізованої протипожежної
розвитку
служби цивільного захисту, придбання засобів пожежогасіння
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2. Номер
і
назва
завдання та відповідної
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання
проекту
4. Територія, на яку
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект

4.1.1. Створення безпечних умов для проживання та пересування
територією
Оновлення соціальної техніки та обладнання рятувальних та
інших невідкладних робіт
Луганська область
2200,8 тис. осіб

6. Опис проблеми, на Низький рівень оснащення пожежно-рятувальних підрозділів
вирішення
якої спеціальною технікою, обладнанням для проведення аварійноспрямований проект
рятувальних робіт й інших невідкладних робіт і вичерпання
ресурсу наявними.
7. Очікувані кількісні та Зменшення кількості загиблих і постраждалих у наслідок підриву
якісні результати від людей на вибухових пристроях і матеріальних збитків від підриву
реалізації
проекту, на вибухових пристроях транспортних засобів, самохідної й
інновації проекту
пересувної техніки, сільськогосподарських тварин.
8. Основні
проекту

заходи Придбання спеціалізованої техніки, пожежного спорядження й
засобів пожежогасіння для територіальної (регіональної)
спеціалізованої протипожежної служби цивільного захисту
реалізації Вересень 2017 р. – грудень 2018 р.

9. Період
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)

2017р.
17563,00
Державний бюджет

2018р.
9100,00

Разом
26663,00

Відсутня

1. Назва програми і Оновлення автопарку, пожежної та аварійно-рятувальної техніки і
проекту регіонального обладнання служби цивільного захисту
розвитку
2. Номер
і
назва 4.1.1. Створення безпечних умов для проживання та пересування
завдання та відповідної територією
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Створення сприятливих (безпечних) умов для життя. Підвищення
проекту
рівня особистої та суспільної безпеки. Забезпечення пожежнорятувальних формувань транспортними засобами спеціального
призначення та пожежною і аварійно-рятувальною технікою
4. Територія, на яку територія Луганської області, контрольована українською владою
проект матиме вплив
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5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект

7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні
заходи
проекту
9. Період
реалізації
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва
завдання регіональної
стратегії розвитку
3. Мета та завдання
проекту

800 тис. осіб
Луганська область за основними видами небезпеки по регіонах, з
урахуванням щільності населення входить до числа регіонів з
критичним рівнем небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного характеру. Станом на 01.01.2017 на території області
розташовано 537 потенційно небезпечних об'єкта, з них 34 хімічно небезпечні. До зони можливого хімічного забруднення
може потрапити понад 218,23 тис. осіб. При цьому, внаслідок дій
незаконних озброєних формувань втрачено аварійно-рятувальне та
пожежне обладнання, а наявне морально та фізично застаріло
Зменшення кількості загиблих і постраждалих у наслідок
надзвичайних ситуацій, пожеж і небезпечних подій серед
населення
та
особового
складу
пожежно-рятувальних
підрозділівскорочення часу ліквідації пожеж, зниження обсягу
прямих, побічних збитків від надзвичайних ситуацій, пожеж і
небезпечних подій
Придбання транспортних засобів спеціального призначення,
пожежної та аварійно-рятувальної техніки та обладнання
2017 р.
2017р.
2018р.
Разом
9478,5
9478,5
Державний бюджет обласний бюджет, у тому числі залишки
коштів місцевих бюджетів
Відсутня

«Будівництво притулку для бездомних тварин»
4.1.1. Створити безпечні умови для проживання та пересування
територією

Зробити безпечнішим співіснування людини із бездомними
тваринами через зменшення їх чисельності на вулицях міст
гуманним чином.
будівництво притулку для утримання 100 тварин. Благоустрій
прилеглої до притулку території
яку м. Сєвєродонецьк Луганської обл.

4. Територія, на
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект

117 тис. осіб – мешканців м. Сєвєродонецьк та прилеглих селищ,
57 тис. осіб ВПО.
Реалізація даного інвестиційного проекту надасть можливість
збудувати притулок, розрахований на 100 тварин. В нього буде
входити побудова ветеринарного корпусу, адміністративно –

151

7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту

8. Основні
проекту

заходи

господарського корпусу, вольєрів, майданчика для вигулу. Оцінка
впливу на навколишнє середовище позитивна.
Популяція бродячих собак збільшується у чисельності в місті та на
околицях. Були неодноразові випадки нападу тварин на одиноких
людей та, що більш небезпечно — на дітей. Крім цього, безхатні
тварини є рознощиками інфекційних захворювань. Створення
притулку для безхатніх тварин є кращою альтернативою
використанню негуманних та малоефективних методів умертвіння
тварин.
Утворення робочої групи для забезпечення належної організації
виконання проекту. Проведення конкурсних торгів. Укладення
договору з підрядною організацією – переможцем конкурсних
торгів, яка має ліцензію на проведення містобудівної діяльності, на
проведення будівельних, монтажних, відновлювальних та
пусконалагоджувальних
робіт.
Здійснення
будівельних,
монтажних, відновлювальних та пусконалагоджувальних робіт:
Оформлення документації щодо виконаних робіт та їх оплата;
Введення об`єкту в експлуатацію.
січень 2017р.- грудень 2018р.

9. Період
реалізації
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
проекту, тис. грн
7154,72

2018р.
7154,72

Разом
14309,44

11. Джерела
Кошти МТД
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Освітній правовий табір «Pro bono publico» з мовною компонентою
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва 4.1.2. Підвищити рівень соціальної згуртованості населення та
завдання та відповідної забезпечити відкритий соціальний діалог на регіональному та
стратегії
розвитку місцевому рівнях
регіону
3. Мета та завдання Сприяння розвитку громадянського суспільства шляхом
проекту
активізації та мотивації молоді, гуртування навколо ідей реалізації
та забезпечення прав людини та верховенства права в України.
Створення креативного простору для міжособистісних комунікацій
та реалізації ідей згуртованості населення. Підвищення мовних
компетентностей молоді Луганської області
4. Територія, на яку Луганська область
проект матиме вплив
5. Кількість населення, 300 – 400 осіб.
на яке поширюватиметься проект
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6. Опис проблеми, на Низький рівень правової культури суспільства, зокрема серед
вирішення
якої молоді; відсутність активної громадянської позиції щодо реалізації
спрямований проект
прав людини та згуртованості населення у питаннях вирішення
спільних проблем; низький рівень мовної культури, у тому числі
англомовної, серед членів громади.
7. Очікувані кількісні та Набуття знання щодо громадської діяльності, прав людини та їх
якісні результати від захисту, практичного інструментарію з лобіювання, роботі з
реалізації
проекту, новими медіа.
інновації проекту
Посилення рівня захищеності членів громади при спілкуванні з
органами влади, поліцією, центрами надання адміністративних
послуг, управліннями соціального забезпечення тощо.
Встановлення міжособистісніх зв’язків, які стануть основою для
подальшого розвитку соціальної згуртованості населення.
8. Основні
заходи Складання програми та підбір тренерів. Технічна підготовка до
проекту
проведення табору (друк роздаткових матеріалів, закупівля
продуктів харчування, закупівля туристичного спорядження для
таборування тощо). Проведення лекцій та тренінгів з основних тем,
права людини, розвиток громадянського суспільства, таймменеджмент, психологічні методики адаптації у стресових
ситуаціях, співпраця з медіа тощо. Проведення додаткових заходів
культурно та спортивного характеру. Проведення мовних
інтерактивів та майстер-класів. Гра-моделювання, розробка
власного проекту.
9. Період
реалізації Січень 2018 р. – грудень 2018 р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
2018р.
Разом
проекту, тис. грн
900,00
900,00
11. Джерела
Кошти МТД
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Проведення спільних заходів по створенню університетського
проекту регіонального парку з метою підвищення рівня згуртованості між місцевими
розвитку
жителями і внутрішньо переміщеними особами та благоустрою
прилеглої університетської території
2. Номер
і
назва 4.1.2. Підвищити рівень соціальної згуртованості населення та
завдання та відповідної забезпечити відкритий соціальний діалог на регіональному та
стратегії
розвитку місцевому рівнях
регіону
3. Мета та завдання Мета полягає у проведенні спільних заходів між місцевими
проекту
жителями і внутрішньо переміщеними особами з метою
підвищення рівня їх згуртованості, інтеграції ВПО у місцеву
громаду і благоустрою території.
4. Територія, на яку Луганська область
проект матиме вплив
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5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект

7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні
заходи
проекту

200 000 осіб.
Сьогодні існує напруженість між місцевими жителями і ВПО у м.
Сєвєродонецьк, яка з часом зростає через відсутність діалогу на
місцевому рівні. Ця напруженість збільшує кількість конфліктів,
які виникають між місцевими жителями і ВПО, і впливає на
результативність їх роботи, рівень благополуччя і моральний стан
(що є особливо важливим для Луганської області, на території якої
проходить АТО). На сьогодні у м. Сєвєродонецьк не достатньо
місць для відпочинку і проведення масових заходів.
Зростання згуртованості громади та посилення неформальної
співпраці між місцевими жителями і ВПО; зменшення кількості
конфліктних ситуацій між ними; посилення діалогу між жінками і
чоловіками з місцевої громади і ВПО
Сумісна робота місцевих жителів і ВПО з облагородження
території і створення парку біля Східноукраїнського національного
університету імені Володимира Даля – найбільшого навчального
закладу Луганської області:
розробка плану парку; висадження квітів, кущів, дерев; установка
лавочок, декоративних конструкцій, спортивних майданчиків
тощо; проведення спільних заходів; залучення місцевих
громадських організацій, представників влади до роботи; відкриття
парку.
Січень 2018 р. – грудень 2018 р.

9. Період
реалізації
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
проекту, тис. грн
-

2018р.
1600,00

Разом
1600,00

11. Джерела
Кошти МТД
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Створення та підтримка функціонування студентської площадки
проекту регіонального для організації суспільного діалогу та медіації конфліктів
розвитку
«Дебатний клуб» (з англійською та українською мовою
спілкування)
2. Номер
і
назва 4.1.2. Підвищити рівень соціальної згуртованості населення та
завдання та відповідної забезпечити відкритий соціальний діалог на регіональному та
стратегії
розвитку місцевому рівнях.
регіону
3. Мета та завдання Мета: створення та функціонування молодіжної міжкультурної
проекту
дискусійної площадки-клубу для розвитку навиків медіації та
мирного вирішення конфліктів.
4. Територія, на яку Луганська область
проект матиме вплив
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5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект

7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту

8. Основні
проекту

заходи

25 000 осіб.
Нині в Луганській області у зв'язку з АТО залишається напружена
соціальна ситуація з позиції майбутнього розвитку регіону. Існуючі
об’єктивні умови, які склалися в Луганській області, не лише не
сприяють розвитку, а призводять до розчарування мешканців
громади, зводять до мінімуму мотиви та стимули для найбільш
активної та працездатної частини місцевих громад. У зв’язку з цим
існує небезпека значного відтоку молоді та працездатного
населення в інші регіони та значною втратою вже найближчим
часом Луганською областю свого трудового потенціалу.
Формування покоління нових лідерів, здатних до діалогу, пошуку
компромісів та примирення. Поява соціально-активних,
відповідальних та обізнаних у питаннях громадянської
самоорганізації груп молоді. Формування регіонального активу
який буде ефективно представляти Луганщину через громадянські
структури на національному та міжнародному рівні. На
соціальному рівні проект зробить свій внесок у підвищення
загального інтелектуального і культурного рівня суспільства.
Організація та проведення широкого кола заходів (тематичних
обговорень, презентацій, воркшопів, круглих столів, тренінгів, вебконференцій, майстер-класів, консультацій, бесід, флешмобів,
відкритих лекцій, дебатів) в Луганській області, орієнтованих на
розвиток навичок ведення діалогу, вирішення конфліктів мирним
шляхом та пошуку шляхів примирення
Вересень 2017 р. – грудень 2018 р.

9. Період
реалізації
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
проекту, тис. грн
445,00

2018р.
55,00

Разом
500,00

11. Джерела
Кошти МТД
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва
завдання регіональної
стратегії розвитку
3. Мета та завдання
проекту

Розробка ефективної стратегії інформування суспільства про
ключові параметри життєдіяльності міста Сєвєродонецьк
4.1.2. Підвищити рівень соціальної згуртованості населення та
забезпечити відкритий соціальний діалог на регіональному та
місцевому рівнях
Розробка і впровадження он-лайн сервісу оперативного
інформування про життєво-важливі параметри міста (міської
інформаційної панелі).
Завдання: запровадження системи постійного моніторингу, аналізу
та оцінки екзогенних та ендогенних факторів впливу на
регіональний розвиток.
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4. Територія, на яку м. Сєвєродонецьк; села, що входять до складу міста, Павлоград,
проект матиме вплив
Синецький, Лісова Дача, Воєводівка та житловий район
Щедрищеве; адміністративно підпорядковані Сєвєродонецьку
населені пункти: селища міського типу Метьолкіне, Сиротине,
Воронове, Борівське та села Боброве і Осколонівка.
5. Кількість населення, 117 тис. осіб – мешканців м. Сєвєродонецьк та прилеглих селищ,
на яке поширювати- 57 тис. осіб ВПО. Відвідувачі сайту.
меться проект
6. Опис проблеми, на Розробка проектів міських індикаторів і он-лайн сервісів
вирішення
якої оперативного інформування про життєво-важливі параметри міста
спрямований проект
(міські інформаційні панелі) обумовлена цілями сталого розвитку
оголошеного у 1992 р. на Конференції Організації Об'єднаних
Націй в Ріо-де-Жанейро, зокрема, глави 40, що виступає за
використання показників для відстеження прогресу і
реформування управління державним сектором міських служб.
7. Очікувані кількісні та Розкриття містом власного потенціалу та ефективного
якісні результати від використання конкурентних переваг регіональної економіки.
реалізації
проекту, Створення відкритої, прозорої, зрозумілої інформаційної бази для
інновації проекту
реалізації ефективної державної регіональної політики. Розробка
он-лайн сервісу оперативного інформування про життєво-важливі
параметри міста.
8. Основні
заходи Збір попередніх технічних умов та проведення передпроектної
проекту
оцінки міжливостей підключення існуючих он-лайн сервісів (вебкамери, дані статистичних агенцій) до майбутньої міської
інформаційної панелі (МІП).
Розробка концептуальної моделі інформування суспільства про
ключої параметри життєдіяльності міста Сєвєродонецьк.
Підготовка проектних завдань та залучення відповідних фахівців та
екстерпів до розробки МІП.
9. Період
реалізації Січень 2017р. – грудень 2017р.
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
2018р.
Разом
проекту, тис. грн
30,00
30,00
11. Джерела
Кошти МТД
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо проекту

1. Назва програми і Посилення спроможності регіональних змі в умовах збройного
проекту регіонального конфлікту
розвитку
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2. Номер
і
назва 4.1.3. Підтримати розвиток регіональних ЗМІ та вжити заходів для
завдання та відповідної забезпечення інформаційної безпеки
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання Підвищити рівень суспільної безпеки та громадської свідомості
проекту
шляхом розробки концептуальної моделі захисту від російської
пропаганди з використанням усіх наявних інформаційних ресурсів
Луганської області в умовах військового втручання РФ в Україну
4. Територія, на яку Проект має бути реалізований у Луганській області, проте,
проект матиме вплив
територія, на яку він матиме вплив – це Держава в цілому
5. Кількість населення, Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проект
на яке поширювати- – 1-1,5 млн. осіб
меться проект
6. Опис проблеми, на В умовах збройного конфлікту особливо небезпечну роль відіграє
вирішення
якої інформаційна агресія російського телебачення, що веде протягом
спрямований проект
значного часу системну підривну роботу проти цілісності України.
Вона впливає на свідомість населення, відверто підбурює
громадян України до розколу
7. Очікувані кількісні та Вивчення проблеми та розробка стратегії інформаційного
якісні результати від супротиву посилить редакційну спроможність регіональних ЗМІ
реалізації
проекту, та розширить можливості щодо вжиття дієвих заходів
інновації проекту
8. Основні
проекту

заходи Проведення соціологічних опитувань та досліджень стосовно
громадської свідомості та патріотичних настроїв серед населення
Луганської області; проведення круглого столу із залученням
провідних спеціалістів у соціологічній, психологічній, військовій,
медійній та інших сферах з метою розробки єдиної стратегії
інформаційного супротиву російській пропаганді
реалізації 2017 р. – 2018 р.

9. Період
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)

1. Назва програми і
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва
завдання регіональної
стратегії розвитку
3. Мета та завдання
проекту

2017р.
2018р.
Разом
390,00
410,00
800,00
Державний, обласний або місцевий бюджет
Відсутня

Соціально-реабілітаційні заходи щодо відновлення повноцінного
життя ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
4.2.2. Запровадити дієві механізми із захисту прав людини з
урахуванням наслідків збройного конфлікту та їх впливу на
населення регіону
Мета полягає у виявленні шляхів рішення професійно- трудової
реабілітації, як одного з напряму комплексної системи соціальної
реабілітації ветеранів війни та учасників антитерористичної
операції. За допомогою держави, будуть сформовані умови по
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відновленню або підвищенню соціально-трудового або
професійного
статусу
ветеранів
війни
та
учасників
антитерористичної операції.
яку Луганська область

4. Територія, на
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект
7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту

8. Основні
проекту

25 000 осіб.Луганська, Харківська, Донецька та Україна в цілому

У зв’язку з скрутним становищем на Україні, а саме проведенням
антитерористичної операції на Донбасі, багато молодих чоловіків
покинули свої будинки щодо захисту вітчизни.
Відновлення прагнення ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції бути суб'єктами діяльності у своєї
повсякденній життєдіяльності;
повернення до шляху розвитку сутнісних сил людини - до
особистісного рівня розвитку;
створення ланки професійно-трудової реабілітації, як форми
комплексної реабілітації ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції.
заходи
Відновлення прагнення ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції бути суб'єктами діяльності у своєї
повсякденній життєдіяльності; повернення до шляху розвитку
сутнісних сил людини - до особистісного рівня розвитку;
створення ланки професійно-трудової реабілітації, як форми
комплексної реабілітації ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції;
розробка системи комплексної реабілітації ветеранів війни та
учасників АТО.
реалізації Серпень 2018 р. – грудень 2018 р.

9. Період
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
проекту, тис. грн
-

2018р.
950,00

Разом
950,00

11. Джерела
Кошти МТД, власні кошти
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)

1. Назва
проекту
розвитку

програми
і Відновлення об’єктів інфраструктури для розміщення підрозділів
регіонального територіальних правоохоронних органів
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2. Номер і назва завдання
регіональної
стратегії
розвитку
3. Мета
та
завдання
проекту

4.2.2. Запровадити дієві механізми із захисту прав людини з
урахуванням наслідків збройного конфлікту та їх впливу на
населення регіону
Створення належних умов для виконання завдань підрозділами
правоохоронних органів за призначенням шляхом налагодження
соціально-побутових умов несення служби та відповідного
матеріально-технічного забезпечення

4. Територія,
на
яку
проект матиме вплив
5. Кількість населення, на
яке поширювати-меться
проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект
7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту

Територія Луганської області, контрольована українською владою

8. Основні
проекту

800 тис. осіб
Відсутність належних умов несення служби правоохоронними
органами та недостатнє матеріально технічне забезпечення
Підвищення рівня профілактики правопорушень та розкриття
злочинів; стримування росту та зниження рівня злочинності в
області гарантування забезпечення громадського порядку та
громадської безпеки

заходи Створення соціально-побутових умов несення служби шляхом
придбання будівельних матеріалів та ін. для проведення
ремонтних робіт в місцях дислокації підрозділів.
Належне матеріально-технічне забезпечення правоохоронних
органів для здійснення ними своїх повноважень шляхом
придбання меблів, комп’ютерної та оргтехніки, спеціалізованих
автомобілів, поліграфічних комплексів тощо
реалізації 2017 р.

9. Період
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту

2017р.
2018р.
Разом
25198,46
25198,46
Обласний бюджет, у тому числі залишки коштів місцевих
бюджетів населених пунктів Луганської області, на території яких
органи державної влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і Поліпшення соціальної, житлової та побутової інфраструктури
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва 4.2.2. Запровадити дієві механізми із захисту прав людини з
завдання та відповідної урахуванням наслідків збройного конфлікту та їх впливу на
стратегії
розвитку населення регіону
регіону
3. Мета та завдання Створення умов для реалізації принципу верховенства права,
проекту
гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини.
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4. Територія, на яку
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект
7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні
проекту

Близько 300 000 мешканців області
Створення сприятливих умов для життя та розбудови миру
Запровадження дієвих механізмів із захисту прав людини з
урахуванням наслідків збройного конфлікту та їх впливу на
населення регіону

заходи Укладання договорів на виконання проектних та ремонтнобудівельних робіт, контроль за ходом виконання ремонтнобудівельних робіт. Введення об’єкта в експлуатацію.
реалізації 2017 р.

9. Період
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)

1. Назва
проекту
розвитку
2. Номер
завдання
стратегії
регіону
3. Мета
проекту

Луганська область

2017р.
13 257,00
Обласний бюджет

2018р.
-

Разом
13 257,00

Відсутня

програми і Створення центру психологічної реабілітації учнівської та
регіонального студентської молоді, яка постраждала від військового конфлікту на
Донбасі, шляхом естетичного виховання засобами іноземних мов
і
назва 4.2.3. Посилити спроможність громад до інтеграції й забезпечення
та відповідної рівних можливостей для ВПО та інших вразливих груп населення,
розвитку в тому числі жінок та молоді
та

завдання Створити міжкультурний осередок, в якому молодь зможе
проводити вільний час з метою подолання негативних
психологічних наслідків військових подій та підвищення рівня
володіння іноземними мовами, щоб долучитися до знайомства з
кращим надбанням світової культури в контексті іншомовного
лінгвокультурного середовища; підвищення рівня обізнаності в
галузі культури та мистецтва
4. Територія, на яку Луганська область (м. Сєвєродонецьк, м. Лисичанськ, м. Рубіжне
проект матиме вплив
тощо).
5. Кількість населення, 25 000 осіб.Луганська, Харківська, Донецька та Україна в цілому
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на Проект спрямований на подолання негативних психологічних
вирішення
якої наслідків військових подій на Донбасі шляхом естетичного
спрямований проект
виховання за допомогою іноземних мов, що сприятиме
позбавленню від важких спогадів та переживань та кращій
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7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні
проекту

заходи

адаптації до мирного життя; розвиток креативного потенціалу та
нестандартного мислення молоді; обмін досвідом із закордонними
фахівцями.
Знайомлячись з кращим світовим культурним надбанням та
вивчаючи іноземні мови, учнівська та студентська молодь не лише
позбавиться негативних спогадів, болісних відчуттів та
переживань, які стоять на заваді повноцінному життю в громаді,
але й зможе зайняти більш активну життєву позицію, знайти себе
та своє місце в суспільстві.
Дебати, дискусії, тематичні вечори, кіноперегляди, інсценування,
презентації, відео-конференції, спілкування з іноземними
фахівцями та представниками студентської молоді за кордоном.
Вересень 2017 р. – грудень 2018 р.

9. Період
реалізації
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
проекту, тис. грн
45,00

2018р.
30,00

Разом
75,00

11. Джерела
Кошти МТД
фінансування проекту
12. Інша
інформація Відсутня
щодо
проекту
(за
потреби)
1. Назва програми і
проекту
2. Номер
і
назва
завдання з Державної
стратегії
3. Мета та завдання
проекту

Створення комплексної системи соціальної згуртованості
населення Кремінської громади
4.2.3.посилити спроможність громад до інтеграції й забезпечення
рівних можливостей для ВПО та інших груп населення, в тому
числі жінок та молоді
Розвиток та ефективне використання людського потенціалу
громади для прискорення її розвитку через запровадження
системи інформування жителів про життя в громаді та побудову
інституційних механізмів їх залучення до управління місцевими
справами, поліпшення відповідної муніципальної громадської
інфраструктури, сприяння злагоді між ВПО та приймаючими
громадами.
яку Кремінська громада

4. Територія, на
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на
яке
поширюватиметься
проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект

Мешканці громади (24 000), ВПО.

Забезпечення належного діалогу в громаді (створення громадської
приймальні,
медіа-центру,
клубу
жінки
Кремінщини);
забезпечення належної інформованості жителів через створення
системи інформування та забезпечення її постійного та
ефективного функціонування (удосконалення сайту міської ради,
запровадження видання регулярного інформаційного бюлетеня та
забезпечення можливості безкоштовного ознайомлення з ним.
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7. Очікувані кількісні та Налагодження діалогу громади з органами влади задля миру та
якісні результати від розбудови кращої країни
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні
проекту

заходи Ремонт офісного приміщення.
Закупівля сучасного обладнання та витратних матеріалів для
ефективного виконання покладених функцій.
Створення прес служби.
Удосконалення роботи сайту.
Видання інформаційного бюлетеня.
Організація навчання громадян використанню інтернет-ресурсів.
Діяльність Школи лідерів.
Діяльність Клубу жінки Кремінщини.
реалізації Травень 2017 р. – червень 2018 р.

9. Період
проекту
10. Обсяг фінансування 2017 р.
проекту, тис. грн.
9500,00
11. Джерела
Кошти МТД
фінансування проекту

2018 р.
1200,00

Разом
10700,00

12. Інша інформація Міська рада та органи виконавчої влади виступають замовниками
щодо
проекту
(за та організаторами заходів спільно з громадськими організаціями
потреби)
1. Назва програми і
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва
завдання та відповідної
стратегії
розвитку
регіону
3. Мета та завдання
проекту
4. Територія, на яку
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект

Реконструкція багатоквартирного двоповерхового житлового
будинку в м.Кремінна під соціальне житло у тому числі для
розміщення ВПО
4.2.3. Створити безпечні умови для проживання та пересування
територією
Відновлення житлового фонду соціального призначення
Проект охоплюватиме місто Кремінна, а також поруч розташовані
села та селища (Житлівка, Ст.Краснянка, Діброва, Кузьміне,
Н.Краснянка, Червонопопівка)
Проект охоплюватиме місто Кремінна, а також поруч розташовані
села та селища (Житлівка, Ст.Краснянка, Діброва, Кузьміне,
Н.Краснянка, Червонопопівка)
Основна проблема, з якою стикаються ВПО та випускники
дитячих будинків та інтернат них закладів після закінчення
навчання – це відсутність житла. Будівля введена в експлуатацію
у 1861 році. Об’єкт знаходиться без капітального та поточного
ремонту протягом 30 років. Необхідно провести заходи з
енергозбереження у будівлі, замінити інженерні комунікації,
провести перепланування і ремонт внутрішніх приміщень з метою
покращення умов проживання та збільшення кількості житлових
кімнат
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7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні
заходи
проекту

Задоволення потреб ВПО та молоді з числа сиріт та позбавлених
батьківського піклування

Ізоляція основних конструкцій, заміна вікон, капітальний ремонт
інженерних комунікацій, установка приладів обліку, архітектурне
перепланування приміщень.
реалізації Березень – серпень 2017 р.

9. Період
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо
проекту
(за
потреби)

2017р.
2018р.
5500,00
ДФРР, кошти міського бюджету

Разом
5500,00

Проект належить до першочергових для реалізації і є критичним
для міста, оскільки іншого житла яке б міська рада могла надати
для тимчасового проживання мешканців міста, в т.ч. ВПО,. немає

1. Назва програми і
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва
завдання регіональної
стратегії розвитку
3. Мета та завдання
проекту

Поліпшення житлових і соціально-побутових умов жителів
сільських населених пунктів Луганської області шляхом надання
пільгових кредитів
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
Поліпшення житлових і соціально-побутових умов для жителів
сільських населених пунктів та підвищення рівня інженерного
облаштування села шляхом надання державних пільгових
кредитів
яку Луганська область

4. Територія, на
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект

800 тис. осіб

Низький рівень забезпеченості сільського населення області
благоустроєним
житлом,
сучасними
енергоефективними
інженерними мережами та комунікаціями критичний рівень зносу
існуючого сільського житлового фонду області, відсутність
належно розвиненої інфраструктури та комфортних умов
проживання
7. Очікувані кількісні та Надання пільгових кредитів 490 сільським сім’ям; забезпечення
якісні результати від комфортними умовами проживання (шляхом будівництва,
реалізації
проекту, реконструкції та придбання житла) 324 сільських сімей (або 19,4
інновації проекту
тис. кв. м загальної площі житла)
8. Основні
проекту

заходи Забезпечення комфортними умовами проживання (шляхом
будівництва, реконструкції та придбання житла) 324 сільських
сімей (або 19,4 тис. кв. м загальної площі житла);
забезпечення будівництва (реконструкції) інженерних мереж
(газифікація, водопостачання, електроплавлення, заміна газового
опалення на альтернативне) у 168 сільських садибах
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9. Період
реалізації
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо проекту

2017 р. – 2022 р.
2017р.
2018р.
Разом
7400,00
7400,00
14 800,00
Державний фонд регіонального розвитку
Відсутня

1. Назва програми і
проекту регіонального Функціонування відкритої мобільної студентської англомовної
театрально-музичної студії “Magic Pie”
розвитку
2. Номер
і
назва
завдання регіональної
стратегії розвитку
3. Мета та завдання
проекту
4. Територія, на яку
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект

7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту

4.3.1. Підтримати заклади культури та розвиток мистецтв

Функціонування відкритої мобільної студентської англомовної
театрально-музичної студії “Magic Pie”
Оскільки дана студія є відкритою та мобільною, територія на яку
даний проект матиме вплив необмежена. Тобто, діяльність студії
може відбуватися як на території Луганської області, так і за її
межами, а також за кордоном.
Даний проект поширюватиметься не лише на акторів, але й на
глядачів, тому у діяльності студії може приймати участь
необмежена кількість людей. При цьому особлива увага
приділятиметься відвідуванню шкіл, дитячих будинків та
інтернатів, що розташовані на території Луганської області
В контексті духовної кризи українського суспільства дуже
важливим є виховання підростаючого покоління, формування його
духовно-моральних та естетичних ідеалів.
Оскільки на сьогодні смисловою основою освіти є виховання, а
саме виховання людини культури, громадянина і моральної
особистості, створення даного проекту сприятиме поширенню
освіти та художньо-естетичного виховання молоді в університеті
та за його межами.
Формування
культурно-розвинутого
євро
інтегрованого
суспільства;
підвищення кількісного та якісного рівня володіння іноземною
(англійською) мовою, особливо у молоді.

8. Основні
заходи
проекту
9. Період
реалізації
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн

Святкові та тематичні вечори, спектаклі, фестивалі, конкурси,
карнавали тощо. (українською та іноземними мовами)
Серпень– грудень 2018 р.

11. Джерела
фінансування проекту

Кошти МТД

2017р.
-

2018р.
400,00

Разом
400,00
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12. Інша
інформація Відсутня
щодо проекту
1. Назва програми і
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва
завдання регіональної
стратегії розвитку
3. Мета та завдання
проекту
4. Територія, на яку
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект
7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні
проекту

Поліпшення доступності всіх видів культурних послуг і
культурної діяльності для кожного громадянина
4.3.1. Підтримати заклади культури та розвиток мистецтв
Збереження та поширення історичного та культурного надбання
Луганщини
Луганська область
Близько 200 000 мешканців області
Створення сприятливих умов для життя та побудови миру
Підтримка закладів культури та популяризація історичної та
культурної спадщини Луганщини.

заходи Укладання договорів на виконання проектних та ремонтнобудівельних робіт, контроль за ходом виконання ремонтнобудівельних робіт. Введення об’єкта в експлуатацію.
1. Будівництво виробничо-складської будівлі Луганського
обласного академічного українського музично-драматичного
театру за адресою: бульвар Дружби Народів, 21, м.
Сєвєродонецьк.
2. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) районного
будинку культури, розташованої за адресою: вул. Центральна,
109, смт Біловодськ, Біловодського району, Луганської області.
3. Капітальний ремонт будівлі Біловодської дитячої школи
мистецтв, розташованої за адресою: вул. Центральна, 145, смт
Біловодськ, Біловодського району, Луганської області.
4. Капітальний ремонт будівлі КЗ «Новопсковський будинок
дитячої та юнацької творчості» Новопсковської районної ради
Луганської області, розташованої за адресою: пров. Історичний,
26а, смт Новопсков, Новопсковського району, Луганської
області.
5. Капітальний ремонт будівлі за адресою: вул. Леніна, 21, м.
Сєвєродонецьк.
6. Капітальний ремонт будівлі КПНЗ «Міловська дитяча школа
мистецтв» Міловської районної ради Луганської області,
розташованої за адресою: вул. Миру, 1, смт Мілове,
Міловського району, Луганської області.
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7. Капітальний ремонт покрівлі будівлі Коломийчиського
сільського клубу, розташованої за адресою: вул. Польова 39, с.
Коломийчиха, Сватівського району Луганської
8. Реконструкція покрівлі Передільського сільського будинку
культури, розташованого за адресою : вул.Центральна, 43-Б,
с.Передільське, Станично-Луганського району, Луганської
області.
реалізації 2017 р.

9. Період
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту

2017р.
2018р.
Разом
38972,35
38 972,35
Залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів Луганської
області, на території яких органи державної влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження

12. Інша
інформація Відсутня
щодо проекту
1. Назва програми і
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва
завдання регіональної
стратегії розвитку
3. Мета та завдання
проекту

Капітальний ремонт будівлі Луганського обласного краєзнавчого
музею, Луганська область м. Старобільськ,
вул. Гімназична 53
4.3.2. Популяризація історичного та культурного надбання
Луганщини

Закріпити і розвинути роль музею як провідного краєзнавчого
музею області, що об’єднує довкола себе суспільство у бажанні
знати історію свого народу і своєї країни, що прагне бути
максимально доступним для кожної людини, а також бути
інноваційним та організаційно ефективним
яку Луганська область

4. Територія, на
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект

600 000 осіб

Модернізація матеріально – технічної бази: створення умов для
належного зберігання предметів музейного фонду; забезпечення
музею високотехнологічними системами безпеки і сучасним
обладнанням для експозиційної - виставкової та фондової
діяльності; проведення ремонту будівель і приміщень музеїв, що
знаходяться в аварійному стані .
7. Очікувані кількісні та Виконання капітального ремонту будівлі із застосуванням
якісні результати від сучасних технологій та матеріалів. Збереження музейного закладу.
реалізації
проекту, Збереження пам’ятки архітектури. Створення умов для
інновації проекту
ефективного використання трудових ресурсів. Створення
комфортних умов для персоналу та відвідувачів музею. Створення
умов для технологічно оснащених сучасних та інтерактивних
експозицій; перетворення музейного простору на майданчик для
наукового діалогу та публічної дискусії.
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8. Основні
проекту

заходи Розробка науково - проектної документації для проведення
капітального ремонту будівель; Проведення ремонту будівлі
музею
реалізації 2017 р. – 2018 р.

9. Період
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо проекту

1. Назва програми і
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва
завдання регіональної
стратегії розвитку
3. Мета та завдання
проекту

2017р.
2018р.
Разом
5 000,00
5 000,00
10 000,00
Залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів, за рахунок
коштів обласного бюджету
Відсутня

Капітальний ремонт будівлі Станично-Луганського краєзнавчого
музею – філії Луганського обласного краєзнавчого музею,
Луганська область, смт. Станиця Луганська, вул. Центральна, 1
4.3.2. Популяризація історичного та культурного надбання
Луганщини

Закріпити і розвинути роль музею як провідного історичного
музею області, що об’єднує довкола себе суспільство у бажанні
знати історію свого народу і своєї країни, що прагне бути
максимально доступним для кожної людини, а також бути
інноваційним та організаційно ефективним
яку Луганська область

4. Територія, на
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект

7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні
проекту

заходи

600000 осіб
Модернізація матеріально-технічної бази: створення умов для
належного зберігання предметів музейного фонду; забезпечення
музею високотехнологічними системами безпеки і сучасним
обладнанням для експозиційно-виставкової та фондової
діяльності; проведення ремонту будівель і приміщень музеїв;
розробка та впровадження технічних засобів для створення
довготривалих умов зберігання нерухомих пам'яток.
Виконання капітального ремонту будівлі із застосуванням
сучасних технологій та матеріалів.
Збереження музейного закладу.
Створення умов для ефективного використання трудових ресурсів.
Створення комфортних умов для персоналу та відвідувачів музею.
Розробка науково-проектної документації для проведення
капітального ремонту будівель.
Проведення ремонту будівлі музею
2017 р. – 2018 р.

9. Період
реалізації
проекту
10. Обсяг фінансування 2017р.
проекту, тис. грн
2 000,00
11. Джерела
Обласний бюджет
фінансування проекту

2018р.
2 000,00

Разом
4 000,00
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12. Інша
інформація Відсутня
щодо проекту
1. Назва програми і
проекту регіонального
розвитку
2. Номер
і
назва
завдання регіональної
стратегії розвитку
3. Мета та завдання
проекту

Інтерактивна карта історії та культури Луганської області
4.3.2. Популяризувати
Луганщини

історичне

та

культурне

надбання

Поширення відомостей щодо історичного та культурного
надбання Луганського регіону шляхом презентування їх у вигляді
інтерактивної карти Луганської області
яку Луганська область

4. Територія, на
проект матиме вплив
5. Кількість населення,
на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
вирішення
якої
спрямований проект
7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту

8. Основні
проекту

Близько 1 млн. мешканців Луганської області та України

Проект вирішує проблему недостатньої обізнаності населення
відносно культурних та історичних надбань Луганської області в
контексті регіонального та державного стратегічного розвитку
Кількісний результат: освітній портал, на якому знаходитиметься
інтерактивний контент відвідуватимуть близько 5000 осіб
щомісяця після його презентації у режимі відкритого бета-тесту та
щонайменше 30000 осіб щомісяця після фінального релізу.
Якісний результат: реалізація проекту сприятиме системному
розповсюдженню та демонстрації важливих історичних та
культурних здобутків регіонального масштабу у контексті
розвитку української нації та становлення державності.
заходи - Розробка авторської структури проекту; створення динамічної
карти, якою можна керувати власноруч;написання всіх необхідних
функцій для роботи з інтерактивною картою;
- створення графічного редактору для надання можливості у
процесі вивчення фокусувати увагу на цікавих для користувача
даних; створення, пошук, редагування та обробка графічних
текстових та аудіо-матеріалів для слайд-шоу щодо регіональної
історії та культури у загальнодержавному контексті
реалізації 2017 р. – 2018 р.

9. Період
проекту
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
11. Джерела
фінансування проекту
12. Інша
інформація
щодо проекту

2017р.
2018р.
620,00
ДФРР, обласний бюджет

Разом
620,00

Відсутня

1. Назва програми і Реекспозиція Станично-Луганського краєзнавчого музею.
проекту регіонального
розвитку
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Додаток 1
СПИСОК
державних та громадських інституцій, міжнародних організацій,які брали
участь в розробці Плану заходів з реалізаціїв 2017 – 2018 роках
Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року
Бізнес:
Компанія «УкрХімЕкспорт», м. Сєвєродонецьк
ПП «Система», м. Сєвєродонецьк
ТОВ ХК «Мрія-Інвест», м. Сєвєродонецьк
Громадські та благодійні організації:
Луганська обласна організація «Суспільна служба правової допомоги»
Громадська організація «Сєвєродонецька міська організація ветеранів України»
Громадська організація «Громадська думка!»
Громадська організація «Молодіжна ініціатива»
Благодійна організація «Рідний край»
Громадська організація «Сприяння розвитку Лисичанська»
Благодійна організація «Луганський обласний фонд «Крила надії»
Луганська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України
Профспілкова організація ТОВ «Об’єднане господарство залізничного
транспорту»
Луганська обласна профспілкова організація працівників будівництва і
промисловості будівельних матеріалів
Луганська обласна громадська організація Бізнес-клуб «Європейський вибір»
Громадська організація «Агенція освітніх ініціатив», м. Сєвєродонецьк
Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків
України» в Луганській області в м.Сєвєродонецьк
Луганська регіональна торгово-промислова палата
Офіс Реформ у Луганській області
Агенція регіонального розвитку Східного Донбасу
Громадська організація «Правозахисний рух в підтримку прав біженців та
відновлення демократичного Донбасу»
Громадська спілка «Програма сприяння відродженню та інтеграції Сходу
України «Донбас»
Громадська організація «Християнська помісна церква «Перемога»
Громадська організація «Сєвєродонецька молодіжна рада»
Міжнародна благодійна організація «Батьківське Серце»
Громадська організація «Громадська ініціатива Луганщини»
Луганська обласна організація Товариства Червоного Хреста України
Сєвєродонецький регіональний осередок Асоціації соціальної підтримки і
захисту колишніх співробітників спецслужб України «Співдружність»
Громадська організація «Наше місто Рубіжне»
Громадська організація «Союз Чорнобиль», м.Сєвєродонецьк
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Громадська організація «Проект «7 Лінія»
Міські ради:
м. Лисичанськ
м. Рубіжне
м. Сєвєродонецьк
Науковці:
Інститут економіки і управління Східноукраїнського університету ім. В. Даля
Відокремлений підрозділ Науково-дослідний інститут «Іскра» СНУ ім. В. Даля
Інститут транспорту та логістики Східноукраїнського університету ім. В. Даля
Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України
Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй:
«Відновлення управління та примирення на територіях, що постраждали від
кризи в Україні»
Райдержадміністрації:
Біловодська
Білокуракинська
Кремінська
Марківська
Міловська;
Новоайдарська
Новопсковська
Попаснянська
Сватівська
Станично-Луганська
Старобільська
Троїцька
Структурні підрозділи ОДА:
Департамент агропромислового розвитку
Департамент екології та природних ресурсів
Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму
Департамент житлово-комунального господарства
Департамент зовнішніх відносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної
діяльності
Департамент масових комунікацій
Департамент освіти і науки
Департамент охорони здоров’я
Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та
енергозбереження
Департамент соціального захисту населення
Департамент фінансів
Управління капітального будівництва
Управління культури, національностей та релігій
Управління містобудування та архітектури
Управління молоді та спорту

171

Управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації
Служба у справах дітей
Державний Архів Луганської області
Юридичний відділ апарату
Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату
Сільські та селищні ради:
Білокуракинська селищна рада
Міловська селищна рада

