
Проект Програми розвитку ООН, 
що реалізується за підтримки 

Швейцарської Конфедерації та Уряду Швеції
“Відновлення та розбудова миру”

Компонент  “Місцеве врядування та реформа децентралізації”
Завдання: 
“Малі гранти для зміцнення організаційних структур 
в органах влади Донецької та Луганської областей”
Виконавець завдання: 
ФРГО «Західноукраїнський ресурсний центр»

РЕЗУЛЬТАТИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 
РАДНИКІВ ДЛЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(ЗМІ, екологія, агропромисловий комплекс)



Дмитро ЛЕВУСЬ
радник голови Луганської 
облдержадміністрації з питань взаємодії із 
засобами масової інформації

РЕЗУЛЬТАТИ

Луганську область виведено в інформаційне поле України та, 
частково, Європи як регіон з позитивними новинами, не 
пов'язаними з війною та як регіон можливостей (висвітлення 
Луганщини у центральних ЗМІ, українських ЗМІ, на каналах 
Еспресо, ТРК «Чорноморська», ТРК UA TV, ТРК «Київ», Радіо 
«Свобода», Радіо Голос Донбасу, Громадське Радіо, Українське 
радіо, Інформаційна агенція «Guildhall», Радіо Свобода «Крим 
реалії» (14 ефірів); передача «Луганщина завтра»).

Здійснено протидію деструктивній пропаганді з позиції 
демонстрації «success story» (історії успіху).

Відбулося викриття конкретних механізмів деструктивної 
російської пропаганди та негативного психологічного впливу.



Дмитро ЛЕВУСЬ
радник голови Луганської 
облдержадміністрації з питань взаємодії із 
засобами масової інформації

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Розвинути роботу з позиціонування Луганщини у 
загальноукраїнському та міжнародному контексті як один із 
головних принципів роботи ЛОДА в галузі масових комунікацій та 
із ЗМІ. 

З огляду на інформаційне протистояння, зумовлене 
пропагандистським впливом з окупованих територій та РФ, 
налагодити стале формування контенту для українських 
громадян, що перебувають за межами лінії зіткнення.

Активізувати формування образу на національному та 
міжнародному рівнях Луганської області як території позитивних 
змін та успіху, а не лише такої, де відбувається війна;

Активізувати роботу з формування інформаційного 
проукраїнського середовища у постійній координації з 
аналогічною на загальнонаціональному рівні і з врахуванням 
наявних на державному рівні програм;

Сприяти закріпленню на постійній основі в ефірі радіо «Голос 
Донбасу» передачі або рубрики «Луганщина завтра» з 
відповідним супроводженням та сприянням у забезпеченні 
контентом.
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Валерій ОКОПНИЙ
радник голови Луганської 
облдержадміністрації з питань 
агропромислового розвитку

РЕЗУЛЬТАТИ
Розроблено рекомендації щодо розвитку тваринництва в 
приватних господарствах та окреслено його перспективи.

Окреслено напрямки роботи для сприяння організації збуту та 
переробки сільськогосподарської продукції.

Розроблено основні кроки для запуску освітніх програм в галузі 
сільського агропромислового розвитку.



РЕКОМЕНДАЦІЇ
Створити сільськогосподарську дорадчу службу для інформаційно-
методичної та консультативної роботи в сільській місцевості (підібрати 
групу спеціалістів; налагодити співпрацю з державними та 
міжнародними програмами; активізувати процеси розвитку та 
створення сімейних ферм, кооперативів).
Розробити стратегію розвитку молокопереробних підприємств у 
контексті освоєння нових ринків збуту (фірмова торгівля, експорт 
продукції), технологічного переоснащення підприємств, створення 
системи співпраці з кооперативами по заготівлі молока з урахуванням 
виплати дивідендів за результатами праці за рік, створення пунктів по 
охолодженню молока в районах збору, на відстані більш ніж 60 км).

Налагодити програму практичної освіти в агропромисловому секторі 
(підготувати програму для навчань сільськогосподарського дорадника, 
а також створити програми навчання різним аспектам створення 
власного сільськогосподарського бізнесу).

Створити передумови організації збуту сільськогосподарської продукції 
(структури для закупівлі ресурсних матеріалів гуртом, організація і 
будівництво регіонального логістичного центру для проміжної обробки 
та  формування партій зерна, кооперування сільгоспвиробників в 
створенні додаткової вартості шляхом переробки зернових культур.

Валерій ОКОПНИЙ
радник голови Луганської 
облдержадміністрації з питань 
агропромислового розвитку



Максим ГЛУШАНИЦЯ
радник голови Луганської 
облдержадміністрації з питань координування 
діяльності у галузі екології та 
                          охорони навколишнього середовища

РЕЗУЛЬТАТИ

Проведено аналіз законодавчої бази та проведених ініціатив у 
питанні поводження з відходами (твердими побутовими, 
промисловими, хімічними) та розроблено план роботи 
відповідного відділу адміністрації із залученням експертів.

Розроблено рекомендації щодо поводження з відходами, 
раціонального користування надрами, використання об'єктів 
водного фонду та полезахисних лісосмуг на території Луганської 
області.



РЕКОМЕНДАЦІЇ
З метою виконання комплексних рішень у сфері поводження з 
відходами та раціонального користування надр (в тому числі 
техногенних родовищ, утворених внаслідок діяльності промислових 
підприємств) провести необхідні природоохоронні заходи: картування 
забруднених територій, ведення  аерокосмічного моніторингу 
геологічного середовища, ведення постійно діючих моделей  
геологічного середовища, радіоекологічні   дослідження, ліквідаційний 
тампонаж свердловин тощо.

Провести паспортизацію водних об'єктів області за рахунок коштів 
фонду охорони навколишнього природного середовища, або 
відповідно укладених тристоронніх угод між облдержадміністрацією, 
виконавцем робіт та зацікавленим водокористувачем.
Провести природоохоронні заходи щодо обстеження та паспортизацію 
ставків-відстійників шахтних вод, шламонакопичувачів та хвостосховищ, 
гідротехнічних споруд. 

З метою врегулювання використання полезахисних лісосмуг 
пропонується створити обласне комунальне агролісогосподарське 
підприємство, провести інвентаризацію полезахисних лісосмуг, 
виготовити матеріали лісовпорядкування та відповідну землевпорядну 
документацію.

Максим ГЛУШАНИЦЯ
радник голови Луганської 
облдержадміністрації з питань координування 
діяльності у галузі екології та 
охорони навколишнього середовища



Проект Програми розвитку ООН, реалізується за підтримки 
Швейцарської Конфедерації та Уряду Швеції

“Відновлення та розбудова миру”

грудень 2017 - вересень 2018 рр.

Мета завдання: Сприяння відновленню і покращенню функціонування 

Період реалізації:

Донецької та Луганської облдержадміністрацій в питаннях формування політики, 
загального управління та надання послуг.

ФРГО «Західноукраїнський ресурсний центр» 
м. Львів, Україна, 79000, вул. Лисенка, 21, 

www.zurc.org
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