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(на виконання частини третьої статті 45 Закону України “Про 

державну службу” від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, наказу Національного 

агентства України з питань державної служби від 20.12.2016 № 277 “Про 

затвердження Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу 

виконавчої влади”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 

2017 року за №28/29896) 

Лозівська районна державна адміністрація Харківської області 

реалізовуючи свої повноваження, відповідно до Закону України  «Про місцеві 

державні адміністрації», спільно з територіальними підрозділами міністерств, 

іншими підрозділами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, 

установами та організаціями, з органами місцевого самоврядування протягом 

2020 року спрямовували свою діяльність на виконання положень Конституції 

України та законів України, законодавчих актів Президента України, Кабінету 

Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної державної 

адміністрації, власних розпоряджень, заходів та завдань, визначених Програмою 

економічного  

і соціального розвитку району на 2020 рік, вирішення питань розвитку 

господарського комплексу, поліпшення добробуту мешканців району, 

задоволення їх потреб, додержання прав і свобод. 

Робота Лозівської районної державної адміністрації проводилась за 

поточним планом роботи 2020 року, оприлюдненим на офіційному вебсайті 

районної державної адміністрації в порядку, передбаченому Законом України 

«Про доступ до публічної інформації», а також за відповідними квартальними, 

місячними  планами основних заходів та тижневими (оперативними) планами 

роботи районної державної адміністрації. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n534
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Найбільш важливі питання життєдіяльності району розглядалися на 

засіданнях колегії, районних планерних нарадах, нарадах з сільськими, 

селищними головами, галузевих нарадах з керівниками підприємств, установ, 

організацій району,  апаратних та робочих нарадах у голови районної державної 

адміністрації, засіданнях консультативно-дорадчих органів при районній 

державній адміністрації. 

У звітному періоді проведено 2 спільних засідання колегії районної 

державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу 

району, на яких було розглянуто 12 

питань. 

Протягом року проведено 11 

нарад з сільськими, селищними 

головами, секретарями сільських, 

селищних рад, на яких розглянуто 29 

питань, проведено 56 розширених нарад 

під керівництвом голови та заступника 

голови районної державної адміністрації, 

17 апаратних навчань із працівниками 

апарату та керівниками структурних 

підрозділів районної державної адміністрації. 

В 2020 році проводились засідання консультативно-дорадчих та інших 

допоміжних органів районної державної адміністрації для забезпечення 

врахування громадської думки у формуванні і реалізації державної політики, 

розв’язання проблем, які мають велике суспільно-політичне значення. 

Відповідно до законодавства України районна державна адміністрація 

проводить роботу із забезпечення контролю за здійсненням виконавчими 

органами місцевих рад, розташованих на території району, делегованих 

повноважень органів виконавчої влади. 

У листопаді 2020 року,  в зв’язку із встановленням карантину на всій 

території України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із 

змінами), здійснені безвиїзні комплексні перевірки реалізації виконкомами 

сільських, селищних рад району делегованих повноважень органів виконавчої 

влади, якими охоплено всі 4 виконавчі комітети сільських, селищних рад району. 

За результатами проведеної перевірки складені відповідні акти, які розглянуті на 

засіданнях виконкомів цих рад, підготовлені відповідні заходи по усуненню 

виявлених недоліків. 

 Відповідно до абзацу першого пункту  

7-1 розділу V «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та розпорядження 

Кабінету Міністрів України № 725-р від 

12.06.2020 «Про визначення 

адміністративних центрів та затвердження 

територій територіальних громад Харківської 

області» Краснопавлівська, Орільська 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#n1439
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селищні ради, Надеждівська, Плисівська сільські ради входять до складу 

Лозівської міської територіальної громади. 

Згідно постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 №807-IX «Про 

утворення та ліквідацію районів» утворений Лозівський район (з 

адміністративним центром у місті Лозова) у складі територій Біляївської, 

Олексіївської сільських, Близнюківської селищної, Лозівської, Первомайської 

міських територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України. 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА 

 

Інформаційна політика районної державної адміністрації направлена на  

задоволення потреб жителів району на інформацію про діяльність  

органів виконавчої влади, широкого висвітлення заходів, які проводяться 

районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами. З цією 

метою створено офіційний вебсайт районної державної адміністрації, 

інформаційна сторінка районної державної адміністрації в соціальній мережі 

«Facebook» та офіційний Telegram-канал голови районної державної 

адміністрації Андрія  

ЗАССЕЄВА. Події, які відбуваються у районі, також висвітлювалися Лозівською 

редакцією газети «Голос Лозівщини» та Лозівською радіокомпанією. 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» на 

офіційному вебсайті районної державної адміністрації систематично 

оприлюднюються розпорядження голови районної державної адміністрації, 

питання для розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації, 

анонси подій, основні новини щодо найважливіших подій, явищ і тенденцій 

суспільно-політичного, соціально-економічного розвитку району, впровадження 

реформ, тощо. 

 

РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН 

 

На виконання Закону України «Про звернення громадян» та Указу 

Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування» протягом 2020 

року в Лозівській районній державній адміністрації та її структурних підрозділах 

постійно проводилася організаційно-технічна робота із зверненнями громадян, 

здійснювалися аналіз та узагальнення причин заяв і скарг громадян, окремих 

проблем, які порушуються у зверненнях. 

На виконання ч. 5 п. 5 Указу Президента України від 7 лютого 2008 року  

№ 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування» щоквартально аналізуються та узагальнюються 

питання порушені у зверненнях. 

Мешканці району мають можливість звернутися до голови районної 

державної адміністрації за допомогою мережі «Internet»  через електронну 

пошту. Приклад заяви в електронному вигляді розташований на офіційному 

вебсайті Лозівської районної державної адміністрації. 
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За звітний період до районної державної адміністрації надійшло135 

звернень громадян, що на 267 звернень менше порівняно з 2019 роком.  

Зменшення відбулося за рахунок приєднання сільських, селищних рад до 

Лозівської міської територіальної громади. В більшій кількості звернень, які 

зареєстровані за звітний період, порушувалися питання комунального 

господарства, соціального захисту, аграрної політики і земельних відносин.  

Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються 

ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері, учасники АТО, 

інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки. А саме: 

учасники бойових дій – 5, пенсіонери – 20, інваліди I, II, III групи – 3. 

 

 За 

результатами 

розгляду звернень: 

позитивно вирішено 

– 35 звернень; 

надано відповідні 

роз'яснення – 81 

звернення; 

направлено за 

належністю – 19 

звернень. 

 

Протягом 2020 року, відповідно до графіків особистих та виїзних прийомів 

громадян, головою районної державної адміністрації проведено 6 особистих 

прийомів громадян, в тому числі 2 виїзних прийоми у населених пунктах району. 

Під час проведення особистих прийомів громадян головою районної державної 

адміністрації звернулося 12 громадян, на порушені питання надані роз’яснення, 

або залишені на контролі для більш детального розгляду та вирішення цих 

питань в межах чинного законодавства. Від органів влади надійшло 88 звернень, 

у тому числі: з державної установи «Урядовий контактний центр» – 66 звернень;  

з Офісу Президента – 2 звернення; Харківської обласної державної адміністрації 

– 20 звернень. 

 

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

Протягом 2020 року до Лозівської  районної державної адміністрації 

надійшло 87 запитів на інформацію. В порівнянні з 2019 роком кількість 

надходжень запитів на інформацію збільшилось на 11 запитів.  

Усі запити розглянуті у терміни визначені чинним законодавством та 

надана вичерпна інформація стосовно запитуваної інформації.  

Запити носили різноманітний характер: отримання копій розпоряджень 

голови районної державної адміністрації, надання інформації щодо комунальної 

інфраструктури, освіти, соціального захисту та інше.  

Система обліку публічної інформації Лозівської районної державної 

адміністрації налічує 3075 документів, із них протягом поточного року внесено в 
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зазначену систему обліку 140 документів. На офіційному вебсайті районної 

державної адміністрації в розілі «Публічна інформація»  щочетверга 

оновлюється реєстр обліку документів, що містять публічну інформацію. 

КАДРОВА ПОЛІТИКА 

 

Протягом звітного періоду робота спрямовувалась на удосконалення 

кадрової політики, забезпечення державної служби кваліфікованими кадрами, 

здатними вирішувати важливі питання економічного і соціального розвитку  

району. 

Реалізація кадрової політики в районній державній адміністрації 

здійснювалась відповідно з вимогами законів України «Про державну службу», 

«Про запобігання корупції», «Про очищення влади», «Про місцеві державні 

адміністрації», указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, 

іншими нормативними актами та документами з цих питань.  

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 

 № 290 «Деякі питання призначення на посади державної служби на період дії 

карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» (із змінами) протягом 2020 року відбулася 1 співбесіда по добору 

кандидата на вакантну посаду у районній державній адміністрації. 

За результатами співбесіди по добору на вакантну посаду 1 особа пройшла 

спеціальну перевірку згідно постанови Кабінету Міністрів України від 

25.03.2015 № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки 

стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття 

відповідального або особливо відповідального становища, та посад з 

підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України» (із змінами). 

Всього протягом 2020 року в районній державній адміністрації призначено 

на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» 1 державний службовець, а саме начальник служби 

у справах дітей районної державної адміністрації. 

Станом на 01 січня 2021 року за штатним розписом чисельність 

працівників райдержадміністрації – 70 одиниць, в тому числі 62 державні 

службовці, фактично працюючих державних службовців – 55, тобто 7 вакантних 

посад.  

Серед працюючих державних службовців 86% становлять жінки, вищу 

освіту мають 100%, у тому числі повну вищу 97%, 3 магістри державного 

управління (заступник голови райдержадміністрації, керівник апарату 

райдержадміністрації, начальник фінансового управління райдержадміністрації), 

3 магістри публічного управління та адміністрування (начальник управління 

освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, начальник відділу культури і 

туризму райдержадміністрації, завідувач сектору з питань правової роботи, 

запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації), 6 магістрів 

державної служби. 

Протягом звітного періоду здійснювалися заходи щодо заохочення до 

вступу до закладів вищої освіти. Забезпечено виконання затверджених планів-
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графіків підвищення кваліфікації державних службовців. Підвищили 

кваліфікацію 46  державних службовців;  голова районної державної 

адміністрації, 1 державний службовець навчаються у Харківському 

регіональному інституті державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України та 2 державних службовці в 

звітному періоді закінчили навчання у вищезазначеному інституті. 

 Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» всі працюючі 

державні службовці вчасно подали електронну декларацію про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2019 рік. 

 Відповідно до статті 44 Закону України «Про державну службу», пункту 

34 Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності 

державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 23.08.2018 № 640 (із змінами) всі державні службовці пройшли щорічне 

оцінювання. 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

БЮДЖЕТНА СФЕРА 

 

За 2020 рiк доходна частина зведеного бюджету Лозівського району 

виконана на 102,0%, при плані 35281,4 тис. грн, фактично надійшло  

35973,9 тис. грн, що більше на 692,5 тис. грн до планових показників.  

В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 

3403,7 тис. грн.  

Бюджети Краснопавлівської селищної, Надеждівської, Плисівської 

сільських рад виконані. Бюджет Орільської селищної ради виконано на 97,4%, 

що менше від планових показників на 125,7 тис. грн (не виконано план по 

акцизному, земельному податку, надходженню від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном та по 

державному миту). 
 

Надходження до зведеного бюджету Лозівського району в розрізі  

джерел надходжень, тис. грн 
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Податки та збори загального фонду, заплановані в зведеному бюджеті 

Лозівського району, виконані, крім: 

податок на нерухоме майно – виконано на 93,8%, що менше від планових 

показників на 197,4 тис. грн (плив норм Закону України від 30.03.2020 № 540-

LX); 

земельний податок – виконано на 97,7%, що менше від планових 

показників на 151,5 тис. грн (плив норм Закону України від 30.03.2020 № 540-

IX);  

державне мито – виконано на 52,2%, що менше від планових показників на 

5,4 тис. грн (у зв`язку із зменшенням оформлення закордонних паспортів грома- 

дянами України та паспортів громадян України); 

частина чистого прибутку – виконано на 99,7%, що менше від планових 

показників на 0,4 тис. грн (у зв`язку з поверненням коштів (помилково 

сплачених) по висновку ДПС у Харківській області в останній банківський день 

року). 

Районний бюджет виконано на 102,1%, при плані 17760,1 тис. грн, 

фактично надійшло 18127,9 тис. грн (+367,8 тис. грн). Ключовим джерелом 

формування районного бюджету у 2020 році є податок на доходи фізичних осіб,  

за січень - грудень 2020 року надійшло 17329,5 тис. грн, що становить 101,9% 

(на 321,5 тис. грн більше від затверджених показників). При цьому, (прогнозно) 

втрати районного бюджету від несплати податку на доходи фізичних осіб КВ 

«Дніпро» ВПКП «Харківводоканал» за 2020 рік склали 4,9 млн. грн (всього 

надійшло  

у 2020 році – 755,7 тис. грн (60%). 

Протягом звітного періоду в районі проводився моніторинг впровадження 

з 01.09.2020 мінімальної заробітної плати в розмірі 5000 грн на місяць згідно 

Закону України від 25.08.2020 № 822-ІХ «Про внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2020 рік». За 2020 рік проведено 9 засідань 

комісій з питань забезпечення своєчасної сплати податків, внесення інших 

обов’язкових платежів та ефективного використання коштів. 

Відповідно до державної статистичної звітності заборгованість із 

заробітної плати згідно визначеного переліку підприємств, які звітують до 

районного управління статистики, станом на 01.01.2021 по району відсутня. 

Проведена інвентаризація земель населених пунктів загальної площі  

21,28 тис. га, в межах населених пунктів на площі 3,0958 тис. га та 

інвентаризація земель несільськогосподарського призначення за межами 

населених пунктів на площі 6,4105 тис. га. 

Розрахунки сільськогосподарських підприємств по платі за оренду 

земельних ділянок (паїв) знаходяться на постійному контролі 

райдержадміністрації. За 2020 рік до місцевого бюджету перераховано 2807,5 

тис. грн податку на доходи фізичних осіб – власників паїв. Станом на 01.01.2021 

по Лозівському району заборгованість по податку на доходи фізичних осіб, 

виплаченої в натуральній формі, відсутня. 
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Видаткова частина зведеного бюджету Лозівського району за 2020 рік 

виконана на 96,5% або 84712,0 тис. грн: на фінансування установ освіти 

направлено 42714,6 тис. грн, що складає 96,6%, установ культури –5703,5 тис. 

грн або 96,2%, установ соціального захисту –8657,8 тис. грн або 98,2%, закладів 

фізичної культури та спорту – 786,4 тис. грн або 94,9%, житлово-комунальне 

господарство – 373,0 тис. грн або 68,3%, органів місцевого самоврядування – 

2048,9 тис. грн або 94,8%. 

Бюджетні кошти спрямовувались на першочергові заходи, касові видатки 

по яких склали: на виплату заробітної плати 61149,9 тис. грн, що складає 97,8% 

від плану на звітний період; оплату харчування 827,2 тис. грн, що складає 82,8% 

від плану; на оплату спожитих енергоносіїв бюджетною сферою району 5439,2 

тис. грн, що складає 88,2% від плану на звітний період; інші витрати – 4809,3 

тис. грн. Цільові субвенції з інших місцевих бюджетів до районного бюджету 

надійшли  в сумі 5488,0 тис. грн. 

При затвердженні бюджету Лозівського району на 2020 рік не було 

забезпечено виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України. Станом на 

01.01.2020 сума незабезпеченості складала 8679,6 тис. грн (по заробітній платі – 

7684,9 тис. грн, по оплаті за енергоносії – 994,7 тис. грн). 

Районною державною адміністрацією розроблено заходи щодо виконання 

вимог статті 77 Бюджетного кодексу України по Лозівському району на 2020 рік 

на суму 4443,2 тис. грн та додаткові заходи згідно пропозицій розпорядників 

коштів на суму 649,8 тис. грн. 

На виконання вимог чинного законодавства на чергових сесіях Лозівської 

районної ради у 2020 році розподілені кошти на виплату заробітної плати та 

енергоносіїв за рахунок вільного залишку  в сумі 1485,1 тис. грн. та 

перевиконання доходної частини бюджету в сумі 1932,2 тис. грн. Заходи, 

заплановані розпорядниками коштів, за січень -грудень виконано в сумі 6242,0 

тис. грн. 

 

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

У соціально-економічному розвитку району важливу роль відіграє  

малий бізнес. 

Державна політика розвитку малого підприємництва на районному рівні 

реалізується шляхом впровадження програм сприяння розвитку малого 

підприємництва в Лозівському районі, затверджених на відповідні періоди, які 

відображають особливості того чи іншого періоду становлення сектору малого  

підприємництва з урахуванням пріоритетів та завдань щодо створення найбільш 

сприятливих умов для розвитку підприємництва в районі. 

Впродовж 2020 року в рамках реалізації Програми сприяння розвитку 

малого підприємництва в Лозівському районі на 2019-2020 роки,  затвердженої 

рішенням районної ради від 06 березня 2019 року (XLVI сесії VІІ скликання), 

проведена наступна робота. 

При міськрайонному центрі зайнятості діє Консалтинговий центр, до складу 

якого залучено представники управління праці та соціального захисту населення 

районної державної адміністрації та міської ради, центру надання 

адміністративних послуг та державної реєстрації при районній державній 
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адміністрації, Лозівського управління Головного управління ДФС у Харківській 

області, управління Держгеокадастру у Лозівському районі Харківської області. 

Основні питання, з яких надаються консультації: порядок реєстрації 

підприємницької діяльності, порядок працевлаштування та оплати праці 

найманих працівників, порядок надання відпустки, порядок внесення змін до 

реєстраційних даних фізичних осіб-підприємців, строки та порядок надання 

звітності, порядок отримання компенсації Єдиного соціального внеску. 

У Консалтинговому центрі проведено 5 семінарів «Генеруй бізнес-ідею та 

розпочни власний бізнес» (46 учасників з числа безробітних), у рамках 

«Інформаційного семінару із загальних питань зайнятості» з запрошенням 

представників банку, щодо інформування про Державну програму підтримки 

малого підприємництва «Доступні кредити 5-7-9». Відповідні профконсультації 

щодо започаткування власної справи надавалися під час індивідуальних 

прийомів. Протягом звітного періоду було надано 426 послуг (групових та 

індивідуальних).   

Постійно ведеться інформаційно-роз’яснювальна робота про можливість 

відкриття власної справи: проведено 50 семінарів «Із загальних питань 

зайнятості та стану ринку праці», в яких взяли участь 825 осіб – мешканців  

м. Лозова та Лозівського району. Також, надається допомога у виборі бізнес-ідеї, 

складанні бізнес-планів. У профінформаційному секторі Інформаційного куточка 

для безробітних створено блок «Як започаткувати власну справу», в якому 

законодавчі аспекти постійно оновлюються.  

Однією з важливих соціальних послуг служби зайнятості є навчання новим 

професіям, перепідготовка або підвищення кваліфікації у Харківському центрі 

професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, який пропонує 

навчання за 26 професіями, найбільш затребуваними на ринку праці. З метою 

орієнтації на навчання у Центрі, було проведено семінари «Інформаційний 

семінар із загальних питань зайнятості», «Презентація навчального закладу», 

«Презентація послуг з професійного навчання, у т.ч. послуг ЦПТО», 

«Презентація професії», «Оволодій новою професією», «Презентація 

навчального закладу у державній службі зайнятості (ЦПТО ДСЗ)». 

З метою розвитку молодіжного підприємництва, правильного вибору 

професії з випускниками загальноосвітніх навчальних закладів психологічною 

службою управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 

систематично проводилися заняття та тренінги з профорієнтації: «Основи 

кар’єрного консультування», «Вибір професій – вибір твого майбутнього». 

Також у навчальних закладах запроваджено щотижневий курс «Економіка». 

Спільно з міськрайонним центром зайнятості для учнівської та безробітної 

молоді відбувся Ярмарок професій, де взяли участь 21 особа. 

  У своїй діяльності районна державна адміністрація дотримується основних 

принципів державної регуляторної політики. В районі щорічно розробляється та 

затверджується план діяльності з підготовки регуляторних актів, який 

розміщується на офіційному вебсайті районної державної адміністрації. 

Нормативно-правові акти, які не відповідають вимогам Закону України «Про 

засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та погіршують 

умови здійснення підприємницької діяльності не приймаються. 
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ГАЛУЗЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  

ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

На виконання районних Програм в галузі житлово-комунального 

господарства та розвитку інфраструктури Лозівського району протягом останніх 

років було проведено значну кількість заходів, спрямованих на стабільне 

функціонування об’єктів житлово-комунального господарства, їх реформування 

та розвиток, зменшення витрат на надання житлово-комунальних послуг та 

підвищення якості цих послуг, забезпечення беззбиткового функціонування 

підприємств галузі, залучення інвестицій, впровадження нових 

енергозберігаючих технологій, значне покращання санітарно-екологічного стану 

території району та інше. 

Однак, на жаль, безпосередньо у 2020 році на реалізацію наявних проєктів 

на об’єкти галузі житлово-комунального господарства району, з бюджетів вищих 

рівнів надійшло значно менше субвенції в порівнянні з попередніми роками. 

Згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20.02.2020 № 

83 «Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та затвердження 

переліків об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного 

середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Харківської 

області у 2020 році» (зі змінами) затверджено перелік об’єктів будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності 

Харківської області, фінансування яких здійснюється за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету на суму 149796,715 тис. грн. До вказаного 

переліку було включено об’єкт «Капітальний ремонт 

ділянок автодороги по вул. Лесі Українки смт 

Краснопавлівка Лозівського району Харківської 

області» з фінансуванням в сумі 1585,55 тис. грн, але 

згідно розпорядження голови Харківської 

облдержадміністрації від 17.07.2020  

№ 439 «Про деякі питання використання коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

у 2020 році» вказану субвенцію Лозівському району 

зменшено на 71,06 

тис. грн. 

Проєктно-кошторисну документацію по 

даному об’єкту було виготовлено 

Краснопавлівською селищною радою. За 

робочим проєктом було заплановано 

виконання ремонтних робіт по вул. Лесі 

Українки на окремих ділянках (протяжність – 

0,3 км, площа 1800 м²). Генеральним 

підрядником визначено ТОВ «Євробуд плюс». 

Ремонтні роботи по зазначеному об’єкту, які 

були заплановані на ІІІ декаду серпня 2020 року, здійснені у вказаний термін та у 

повному обсязі. 
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Опалювальний сезон 2020-2021 років в районі розпочато своєчасно, збоїв та 

аварій під час проходження опалювального сезону не відбувалось. Розрахунки з 

місцевих бюджетів за енергоносії та комунальні послуги здійснювались та 

здійснюються своєчасно, заборгованість відсутня. 

До опалювального сезону підготовлено 4 котельні, з яких три газові котельні 

комунальної власності, які обслуговує комунальне підприємство 

«Тепловодосервіс» Лозівської районної ради та надає відповідну послугу з 

централізованого теплопостачання населенню і на об’єкти соціальної 

інфраструктури та одна вугільна блочно-модульна котельня, яку встановило ТОВ 

«Востокенергострой» і надає відповідну послугу на об’єкти соціальної 

інфраструктури в смт Орілька. Також підготовлено 7,08 км теплових мереж або 

100%. 

До мереж централізованого теплопостачання в районі під’єднано 30 

багатоквартирних житлових будинків. Усі мережі та системи теплопостачання, в 

яких своєчасно були проведені заходи з їх промивки та гідравлічному 

випробуванню, були готові до початку опалювального сезону.  

На випадок позаштатної ситуації, пов’язаної із відключенням котелень від 

електропостачання, в 3-ох котельнях наявні джерела автономного 

енергоживлення. Підготовка теплового господарства  проведена у відповідності з 

розробленими заходами та згідно з графіками виконання робіт. 

Планові завдання з підготовки мереж водопостачання та водовідведення, 

каналізаційних насосних станцій, очисних споруд, надавачами послуг 

підготовлені на 100%.  

До роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років в Лозівському районі 

комплексно підготовлено 58 будинків житлового фонду (30 будинків в  

смт Краснопавлівка – КП «Тепловодосервіс» та 28 будинків в смт Орілька – 

Орільським комунальним підприємством) або 100 % від планового завдання.   

На подолання пандемії коронавірусу 

комунальними підприємствами Лозівського району 

систематично згідно карантинних вимог проводились 

дезінфекційні заходи у жилих, виробничих, санітарно-

побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах 

масового перебування людей, а саме: КП 

«Тепловодосервіс» Лозівської районної ради 

обробляється дезінфекційними засобами площа 8300 

м², в тому числі 

прибудинкова територія 

багатоквартирного 

житлового фонду (30 

будинків) – 590 м²; Орільським комунальним 

підприємством Орільської селищної ради 

Лозівського району обробляється площа 3200 м², в 

тому числі прибудинкова територія 

багатоквартирного житлового фонду (28 будинків) – 

400 м². 

Мережа доріг загального користування Лозівського району складає 473,5 

км, в тому числі державного значення - 94,4 км, з них регіональних – 93,0 км, 
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територіальних – 1,4 км. Автодороги місцевого значення – 379,1 км. Загальна 

довжина доріг комунальної власності територіальних громад району складає 

374,05 км. 

Автомобільні дороги Лозівського району 

обслуговує філія «Лозівський райавтодор» ДП 

«Харківський облавтодор».  

Протягом звітного періоду ліквідовано ямковість  

автомобільних доріг: 

загального користування державного значення: 

Р-79 Сахновщина-Ізюм-Куп’янськ-КПП "Піски" – 

4460 м², на суму 2,7 млн грн;  

Т-21-21Лозова-Близнюки-Барвінкове-Велика 

Комишуваха – ліквідовано ямковості 180,6 м² на суму 93,4 тис. грн; 

загального користування місцевого значення: 

С-21008 Панютине-Стара Володимирівка – 

ліквідовано ямковості 7830 м² на суму 6264 тис. грн; 

С-2122011 Нова Іванівка-Орілька на Чернявщину – 

ліквідовано ямковості 640 м² на суму 512 тис. грн; 

О-212043 Сахновщина-Краснопавлівка – 

ліквідовано ямковості 90,28 м². 

 

 

Щорічна всеукраїнська акція «За чисте довкілля» 

 

Органами місцевого самоврядування проводилась певна робота задля 

приведення територій сільських, селищних рад до належного санітарно-

екологічного стану і естетичного вигляду. Сільськими, селищними радами були 

розроблені відповідні заходи та проведено закріплення територій громад за 

підприємствами, організаціями та установами всіх форм власності. Розроблені та 

затверджені Правила благоустрою населених пунктів, графіки і схеми їх 

санітарного очищення. В межах кожної територіальної громади району 

визначені місця під розміщення твердих побутових 

відходів.  

Протягом щорічної всеукраїнської акції «За 

чисте довкілля» приводились у належний санітарний 

стан прибудинкові території, місця загального 

користування, дитячі 

ігрові та спортивні 

майданчики, кладовища, 

братські могили, 

ліквідовувались стихійні 

звалища, висаджувались зелені насадження, 

впорядковувались квітники, клумби та ін. У рамках 

вказаної акції День довкілля було проведено з 

урахуванням обмежень, передбачених карантином у 

зв’язку із пандемією коронавірусу. 

Також слід відмітити, що з метою збереження житлового фонду, об’єктів, 
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споруд та комунікацій, органами місцевого самоврядування розроблені 

проєктно-кошторисні документації та отримані позитивні звіти експертних 

організацій на проведення робіт з капітальних ремонтів на об’єктах житлово-

комунального господарства, а саме: покрівель багатоквартирних будинків, 

відновлення вуличного освітлення, капітального ремонту та реконструкції мереж 

водопостачання, капітального ремонту доріг комунальної власності. Таких 

проєктів на сьогодні в наявності 14 шт на загальну суму близько  9,5 млн грн. 

Дані проєкти надані до відповідних Департаментів Харківської обласної 

державної адміністрації для включення їх до Програми економічного та 

соціального розвитку Харківської області на 2021 рік та виділення коштів на їх 

реалізацію у поточному році, сприяння залученню субвенцій на реалізацію 

частини з них із державних Фондів та Програм. 
 

ГАЛУЗЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

За підсумками роботи 2020 року по галузям сільського господарства 

індекс валового виробництва сільськогосподарської продукції склав 101,4%: 

по галузі рослинництва – 102,0%; 

по галузі тваринництва – 66,2%. 
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Індекс   валового   виробництва   сільського   господарства 

за 2018-2020 роки.
Сільське господарство
Продукція рослинництва
Продукція тваринництва

 

ГАЛУЗЬ РОСЛИННИЦТВА 
 

Об’єми  виробництва сільськогосподарської продукції по  

сільгосппідприємствах району за 2020 рік у  порівнянні з 2019 роком 
 

Найменування 

продукції 

2020 рік 2019 рік % до 2019 

року тонн 

Зернові всього: 116012 125689 92 

в т.ч: пшениця (озима та яра) 99164 101059 98 

ячмінь (озимий та ярий) 8496 13185 64 

кукурудза на зерно 4097 6844 60 

горох 3973 4283 93 

інші зернові 282 318 89 
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Соняшник 60752 63390 96 

Соя 58 629 9 

Ріпак 8777 2333 376 

За 2020 рік валовий збір зернових культур складає 118,861 тис. тонн, що 

на 8% менше показника 2019 року. По відношенню до попереднього року 

збільшилось виробництво ріпаку на 6444 тонни або на 377%.  

Виробництво соняшнику зменшилось 4%, а сої – на 91%. 

Під урожай 2021 року по сільськогосподарських підприємствах 

прогнозувалось посіяти озимих культур на площі 19,5 тис. га, а саме: 

озимої пшениці 19,3 тис. га;   

озимого ячменю 0,2 тис. га. 

Аграріями посіяно озимого ріпаку на площі 2774,0 га, озимої пшениці на 

площі 20556,0 га та озимого ячменю на площі 38,0 га. 
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Площі  посіву  озимих  зернових  культур   по 

сільськогосподарських   підприємствах 
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ГАЛУЗЬ ТВАРИННИЦТВА 

 

По виробництву тваринницької продукції за 2020 рік відмічається  

зменшення  виробництва м’яса великої рогатої худоби та свиней. 

 

Об’єми виробництва сільськогосподарської продукції тваринництва по 

сільськогосподарським підприємствам району за 2020 рік  

у порівнянніз 2019 роком 

 

Назва продукції 
2020  2019 

% до 2019 
тонн 

ВРХ 35,0 56,42 62 

свині 147,3 193,04 76 
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молоко 621,3 1044,4 60 

 

За результатами 12 місяців 2020 року по сільськогосподарським 

підприємствам району, які займаються розвитком галузі тваринництва 

спостерігається падіння поголів’я корів та свиней. 

Чисельність великої рогатої худоби зменшилася у порівнянні з 2019  

роком на 69 голів або на 18% і становить 324 голови. 
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Що стосується дійної череди, то спостерігається зменшення поголів’я 

корів.  

Так, у сільськогосподарських підприємствах району станом на 1 січня 2021 

року поголів’я корів зменшилося на 15% або на 26 голів і становить  

144 голови. 
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 Поголів’я свиней у 2020 році зменшилося на 480 голів або на 30% і 

нараховується в кількості 1130 голів. 
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Коней в районі нараховується в кількості 147 голів, що на 2 голови або на 

1% менше ніж у відповідному періоді попереднього року. 

Зміни в валовому виробництві молока мають негативний характер. У 

порівнянні з 2019 роком валове виробництво молока значно зменшилося за 

рахунок вибраковки  низькопродуктивного  поголів’я  корів та поступової 

ліквідації галузі скотарства в ряді сільськогосподарських підприємств. Так 

виробництво молока зменшилося на 423,1 тонну або на 40% і становить  

621,3 тонни. 
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Виробництво м’яса у 2020 році становило 184,7 тонн, що на 64,76 тонн або 

на 26% менше об’ємів вирощування аналогічного періоду попереднього року. 

Саме цей показник є однією із складових індекса валового виробництва 

продукції тваринництва. 
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА 

 

За результатами аналізу рівень середньої заробітної плати в 

сільськогосподарських підприємствах Лозівського району за 2020 рік склав 

10738 грн, що на 1792 грн або на 20% більше, ніж за аналогічний період  

2019 року.  

Всі сільськогосподарські підприємства дотримуються вимог законодавства 

щодо встановленої мінімальної заробітної плати, яка станом на 01 вересня  

2020 року дорівнювала 5000 грн. 
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НАРАХУВАННЯ І ВИПЛАТА ПО ДОГОВОРАМ ОРЕНДИ 

 ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК (ПАЇВ)  ПО ЛОЗІВСЬКОМУ РАЙОНУ 
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Розрахунки за оренду землі – важливе питання, що має  

соціально-економічне значення. До відділу агропромислового розвитку 

Лозівської районної державної адміністрації звітують 30 підприємств, які уклали 

договори з 5266 орендодавцями на площу 31,4 тис. га. Загальна вартість 

орендованої землі складає 1070,8 млн грн. Розмір орендної плати за земельні 

частки (паї) складає 8,4%.  

Станом на 01.01.2021 за оренду землі виплачено 90,06 млн грн, що 

становить 100%  до загального розміру орендної плати по договорам оренди, в 

тому числі коштами виплачено 88,91 млн грн, видано зерном в кількості  

256,0 тонн на суму 1,15 млн грн. Так у 2020 році за гектар, згідно з укладеними 

договорами, його власник в районі в середньому отримує 2870,85 грн, що на  

7,13 гривень більше, ніж в попередньому році (2863,72 грн). 
 

 

 

 

Порівняльна таблиця 

нарахування і виплати по договорам 

оренди земельних ділянок (паїв)  по Лозівському району 

(з розрахунку  на1 гектар) 
 

 

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
 

Для своєчасного прийняття рішень керівництвом району та вжиття 

превентивних заходів щодо покращення стану техногенно-екологічної безпеки 

протягом 2020 року проведено 23 засідання місцевої комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Лозівської районної 

державної адміністрації (проведено 3 планових, 20 позапланових засідань з 

розглядом питань щодо поточної епідемічної ситуації та виконання карантинних 

заходів на території  Лозівського району, розглянуто 61 питання, заслухано 87 

керівників).  

Проводилась відповідна робота щодо створення місцевого матеріального 

резерву для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій згідно Програми 

створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій у Лозівському районі на 2019-2021 роки та затвердженої 
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2020 

Розмір орендної плати, за 

договорами оренди 

% 

виплати 

Розмір орендної плати, за 

договорами оренди 

% 

виплати 

% від 

грошової 

вартості 

орендованої 

землі 

З 

розрахунку 

за 1 га. 

земельного 

паю,грн 

% від 

грошової 

вартості 

орендованої 

землі 

З розрахунку 

за 1 га. 

земельного 

паю,грн . 

8,3 2863,72 100 8,4 2870,85 100 
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номенклатури накопичення. На постійному контролі в районній державній 

адміністрації знаходяться стан виконання прийнятих районних Програм з питань 

цивільного захисту та забезпечення пожежної безпеки, спрямованих на 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.  

На створення місцевого матеріального 

резерву у 2020 році було виділено  

155 тис. грн. Місцевий матеріальний резерв 

поповнено на загальну суму 143,939 тис. грн 

(93%  від запланованих, згідно затвердженої 

номенклатури) та розподілений між 

суб’єктами господарювання, установами та 

закладами соціально-освітнього 

спрямування району, а саме: засобами 

індивідуального захисту та дезінфікуючими 

засобами для проведення робіт з метою попередження поширення гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

Для забезпечення пожежної безпеки Лозівського району були виділені 

кошти в сумі 25,0 тис. грн (100% від планових). 

 

Програма створення матеріального 

резерву для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій у 

Лозівському  районі  за 2020 рік 

Програма забезпечення пожежної 

безпеки  Лозівського району  

за 2020 рік 

 

155,0

143,9

використано заплановано

 

 
 використано  заплановано 

 

Згідно плану підготовки органів управління та керівного складу 

цивільного захисту проведено 5 комплексних навчань та тренувань. Проведено 

штабне тренування ланки територіальної підсистеми ЄДС цивільного захисту на 

тему: «Дії органів управління та сил Лозівської районної ланки територіальної 

підсистеми ЄДС ЦЗ у разі виникнення метеорологічних надзвичайних ситуацій 

та ліквідація їх наслідків». 

Інформування населення про стан захисту від надзвичайних ситуацій, а 

також про заходи, що вживалися для забезпечення його безпеки, а саме: 

протягом 2020 року на офіційному вебсайті Лозівської районної державної 

адміністрації розміщено 14 статей попереджувального характеру, проведено 20 

виступів по місцевому радіомовленню. 

 

ОБОРОННА РОБОТА 
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За сприянням районної державної адміністрації у 2020 році завдання з 

приписки громадян до призовної дільниці виконано в повному обсязі, завдання з 

призову громадян на строкову військову службу виконано на 100%. 

Здійснювалась робота по залученню громадян до проходження військової 

служби за контрактом. Планове завдання Лозівського об’єднаного міського 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки виконано на 

100%. Призов офіцерів запасу до Збройних Сил України виконано на 100%. 

Відповідно до планів здійснювалися заходи з територіальної оборони, в 

тому числі у виконанні заходів Програми щодо підтримки діяльності  

територіальної оборони Лозівського району, проведення занять з територіальної 

оборони, а також залучення громадян до підрозділів територіальної оборони та їх 

участі у навчанні. 
 

 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ 

 АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

 

Центр надання адміністративних послуг 

та державної реєстрації при Лозівській 

районній державній адміністрації (далі – 

Центр) надає споживачам послуги згідно з 

Законом України «Про адміністративні 

послуги», актами Кабінету Міністрів України 

та іншими нормативно-правовими 

документами у сфері надання 

адміністративних послуг. Робота Центру 

організована за принципом «єдиного вікна» – 

максимально відкритий простір для роботи з 

відвідувачами, створені зручні та комфортні 

умови для отримання адміністративних 

послуг, які надаються у найкоротший строк та 

за мінімальної кількості відвідувань фізичної 

чи юридичної особи.  

У рамках реформи децентралізації місцевим органам влади делеговано 

повноваження з надання низки найбільш затребуваних громадянами 

адміністративних послуг: реєстрації бізнесу, речових прав на нерухоме майно, 

державної реєстрації актів цивільного стану, а також відомостей з Державного 

земельного кадастру. 

В 2020 році було розширено перелік адміністративних послуг соціального 

характеру, а також запроваджено комплексну послугу «єМалятко». Згідно 

Переліку адміністративних послуг в 2020 році Центром в повному обсязі 

забезпечено надання 119 адміністративних послуг, серед яких: послуги 

центральних органів виконавчої влади (управління Держгеокадастру у 

Лозівському районі Харківської області, Лозівського районного відділу 

Головного управління ДСНС України в Харківській області, Лозівського 

районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в 
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Харківській області, Лозівського міськрайонного відділу Державної реєстрації 

актів цивільного стану Східного міжрегіонального Управління Міністерства 

Юстиції (м. Харків), Лозівського районного відділу Головного управління 

Державної міграційної служби України в Харківській області) та послуги 

структурних підрозділів районної державної адміністрації.  Впродовж 2020 року 

Центром було надано 5444 адміністративні послуги. 

З метою належної організації надання адміністративних послуг в Центрі 

організовано щоденне консультування відвідувачів спеціалістами суб’єктів 

надання адміністративних послуг з земельних питань, з питань державної 

реєстрації, житлово-комунального господарства, соціальної сфери та ін. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ. 
 

Пріоритетним напрямком роботи служби у справах дітей є забезпечення 

прав дітей на сімейне виховання. На обліку служби у справах дітей перебуває  

38 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом року 

статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, набуло  

4 дитини, з них 3 влаштовані під опіку, піклування, 1 – до дитячого будинку  

сімейного типу. На території району проживає 31 дитина даної категорії:  

23 –  в сім’ях опікунів, піклувальників та 8 –  в дитячому будинку сімейного  

типу. 15 дітей перебуває на обліку як такі, що опинилися у складних життєвих 

обставинах. Продовжується робота щодо влаштування дітей до прийомних сімей 

і дитячих будинків сімейного типу. Так, упродовж року до дитячого будинку 

сімейного типу влаштовано 1 дитину, позбавлену батьківського піклування. На 

території району функціонує 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому 

проживає 8 вихованців. 

Відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» 

працівниками служби у справах дітей розглянуто 46 звернень, надано 

роз’яснення, консультації, винесено на розгляд комісії з питань захисту прав 

дитини. 

Протягом звітного періоду серед учнів 

розповсюджувалися буклети «Підліткам про 

відповідальність згідно з Кримінальним 

кодексом України», «Права та обов’язки 

підлітків при контактах з працівниками органів 

правопорядку», «Як захистити права дітей». 

Проведено бесіди з 26 батьками щодо належного 

виконання батьківських обов’язків, 5 отримали 

офіційні попередження.  

Продовжувалась інформаційно-просвітницька робота серед населення 

району з поширення сімейних форм виховання дітей 

шляхом розповсюдження буклетів «Прийомна сім’я – це 

для мене», «Національне усиновлення та інші форми 

сімейного виховання», «Сімейний патронат для дитини».  

На території Лозівського району з метою 

попередження дитячої бездоглядності і безпритульності 

проведено 60 профілактичних рейдів. Під час виїздів 
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здійснено  

48 обстежень умов проживання дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, проживають в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, 

дитячих будинках сімейного типу. 

З метою профілактики правопорушень серед дітей проведено індивідуальні 

бесіди з 18 неповнолітніми, робота з неповнолітніми під час виїздів до 

навчальних закладів.  

Протягом звітного періоду проведено 11 засідань комісії з питань захисту 

прав дитини райдержадміністрації. 

Проведено семінари-наради для уповноважених з прав дітей сільських, 

селищних рад, для прийомних батьків і батьків-вихователів, круглі столи. 

 З нагоди Міжнародного дня захисту дітей всі діти-

сироти і діти, позбавленні батьківського піклування, які 

мешкають в Лозівському районі отримали солодкі 

привітання особисто від голови Лозівської районної 

державної адміністрації. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 16.12.2020  

№ 1321«Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо утворення та 

реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва 

щодо майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що 

припиняються», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 

1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій», 

наказу Міністерства соціальної політики України від 30.12.2020 № 868 «Деякі 

питання адміністрування надання місцевими державними адміністраціями і 

територіальними громадами соціальної підтримки у сферах соціального захисту 

населення та захисту прав дітей»,  рішення І сесії VІІІ скликання Лозівської 

міської ради Харківської області від 10.12.2020 № 12 «Про утворення 

старостинських округів» діти, які перебували на первинному обліку в службі у 

справах дітей районної державної адміністрації, з 22 січня 2021 року передані до 

служби у справах дітей Лозівської міської територіальної громади. 

 

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

 

Основною метою діяльності  районного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді (далі – Центр) є реалізація державної політики у сфері 

надання сім’ям, дітям та молоді, які належать до вразливих груп населення 

та/або перебувають у складних життєвих обставинах, комплексу базових 

соціальних послуг відповідно до їх потреб, шляхом застосування Державних  

стандартів надання соціальних послуг спрямованих на профілактику складних 

життєвих обставин або мінімізацію їх негативних наслідків.  

Застосувались Державні стандарти: соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах, консультування, профілактики, 

представництво інтересів та соціального супроводу сімей, у яких виховуються 

діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, якими охоплено 524 

особи та надано 871 соціальна послуга. Всього протягом року охоплено 

соціальними послугами та здійснено оцінку потреб в 156 сім’ях, що виховують 
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238 дітей, з них виявлено 18 сімей, в яких є ризик соціального сирітства по 

відношенню до 42 дітей. До обліку сімей, які опинились в складних життєвих 

обставинах внесено відомості про 26 сімей, що мають на вихованні 57 дітей. 

 Соціальним супроводом охоплено 6 сімей, в яких виховується 14 дітей.  

6 сімей знято з соціального супроводу з позитивним результатом. В рамках со- 

ціального супроводу спеціалістами надано 587 соціальних послуг різного 

спрямування, а також сім’ї з дітьми отримали допомогу вживаним одягом та 

взуттям, продуктовими наборами, 3 сім’ям оформлено (відновлено) документи, 

10 сім’ям налагоджено (відновлено) соціальні зв’язки, 3 особи поставлені на 

облік до міськрайонного центру зайнятості, 2 особи працевлаштовано, в 10 

сім’ях вирішено житлово-побутові проблеми різного характеру. 

Соціальним супроводом охоплено 1 дитячий будинок сімейного типу, в 

якому виховується 8 дітей – вихованців.  

З 01.01.2021 соціальний супровід здійснює Лозівський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у зв’язку з ліквідацією Лозівського 

районного центру для сім’ї, дітей та молоді.  

 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦЮЮЧИХ 

 

Управлінням праці та соціального захисту населення районної державної 

адміністрації проводився моніторинг впровадження з 01.09.2020 гарантованої 

державної мінімальної заробітної плати в розмірі 5000 грн на місяць. З початку 

року моніторингом охоплено 46 підприємств, установ та організацій або 97,8% 

від кількості діючих підприємств, з чисельністю 1399 осіб або 68,3% від 

чисельності штатних працівників. За результатами моніторингу випадків не 

впровадження мінімальних гарантій в оплаті праці не зафіксовано. 

Згідно державної статистичної звітності, середня заробітна плата за  

ІІІ квартал 2020 року по району становила 8856 грн, до звітного періоду  

(ІІІ квартал 2019 року – 7335 грн)  зросла на 1521 грн або на 20,7%. Рівень 

оплати праці по району становить 86,5%  від середнього обласного показника   

(10240 грн).  
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 Відповідно до державної статистичної звітності заборгованість з виплати 

заробітної плати станом на 01.01.2021 по підприємствам, установам та 

організаціям району відсутня. 
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У звітному періоді проведено 9 засідань комісії райдержадміністрації з 

легалізації робочих місць, заслухано звіти 14 роботодавців з питань мінімізації 

заробітної плати, проведено 27 моніторингів з питання дотримання 

роботодавцями вимог трудового законодавства при використанні праці 

найманих осіб, своєчасного впровадження державних мінімальних гарантій в 

оплаті праці.  

Для вирішення питань легалізації робочих місць та доходів, своєчасного 

впровадження мінімальної заробітної плати, дотримання вимог трудового 

законодавства та законодавства про оплату праці, поширення інформації про 

переваги офіційної зайнятості, тощо, для роботодавців регіону проведено  

51 семінар, в яких прийняло участь 255 осіб. Проведено 2 міні-ярмарки вакансій, 

в яких  прийняло участь 37 осіб. 

 На 2020 рік сільськими та селищними радами району виділено  

190,6 тис. грн для організації проведення громадських та інших робіт 

тимчасового характеру за рахунок місцевих бюджетів, за рішенням сесії 

районної ради знято 64,9 тис. грн, з початку року профінансовано та освоєно  

128,2 тис. грн.  

 За сприяння служби зайнятості у звітному періоді працевлаштовано 2371 

безробітних мешканців регіону, пройшло професійне навчання 940 осіб. 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАЙБІЛЬШ ВРАЗЛИВИХ 

ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ 

 

Станом на 01.01.2021 виплачено всіх видів державних соціальних допомог 

на загальну суму 22615,103 тис. грн (на 01.01.2020 виплачено 25216,971 тис. 

грн).  
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В тому числі: 

 згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу сім’ям з 

дітьми» 333 отримувачам виплачено 8623,530 тис. грн (станом на 01.01.2020 

440 отримувачам виплачено 11326,080 тис. грн); 
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 згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» 194 отримувачам виплачено 6312,848 тис. грн (станом 

на  

01.01.2020 – 141 отримувачу виплачено 6614,389 тис. грн); 
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згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» 99 отримувачам виплачено  

2 334,901 тис. грн (станом на 01.01.2020 – 97 отримувачам виплачено 2623,148 

тис. грн); 

 згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

призначення та виплати державної допомоги дітям у випадках, якщо місце 

проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не  

мають можливості утримувати дитину» 3 отримувачам виплачено 44,197 тис. грн 

(станом на 01.01.2020 – 2 отримувачам виплачено 36,296 тис. грн); 

згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про надання щомісячної 

грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю  

І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії 

медичного закладу потребує постійного стороннього догляду» 9 отримувачам 

виплачено 219,281 тис. грн (станом на 01.01.2020 – 7 отримувачам 

виплачено 234,215 тис. грн); 

 державну соціальну допомогу на 9 дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих 

будинках сімейного типу 2 отримувачам виплачено 1022,814 тис. грн (станом на 

01.01.2020 – 3 отримувачам на 11 дітей-сиріт виплачено 911,557 тис. грн); 
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 державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та 

особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд 69 

отримувачам виплачено 1346,481 тис. грн (станом на 01.01.2020 – 62 

отримувачам виплачено 1199,066 тис. грн); 

 47 отримувачам виплачена допомога на дітей, які виховуються у 

багатодітних сім'ях на суму 1224,061 тис. грн (станом на 01.01.2020 – 55 

отримувачам виплачено 1176,819 тис. грн.); 

 щомісячна компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, яка 

доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла  

80-річного віку, 1 отримувачу виплачено 0,104 тис. грн (станом на 01.01.2020 –  

1 особі виплачено 0,714 тис. грн); 

 згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про надання щомісячної 

адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території 

України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат 

на оплату житлово-комунальних послуг» у звітному періоді виплачено адресну 

грошову допомогу  55 сім'ям на суму 887,189 тис. грн (на 01.01.2020 – 85 сім’ям 

виплачено 1512,363 тис. грн). 

Станом на 01.01.2021 заборгованість із виплати всіх видів державних 

соціальних допомог відсутня.  

Почесне звання «Мати-героїня» в 2020 році присвоєно 52 мешканкам 

району. 

 З метою оперативного вирішення питань щодо оплати за використані 

житлово-комунальні послуги, субсидії призначаються за спрощеним порядком, 

проводиться робота по залученню сімей до Програми житлових субсидій.  

У звітному періоді призначена субсидія на оплату житлово-комунальних 

послуг на суму 20411,487 тис. грн. 

Станом на 1 січня  2021 року в районі субсидію отримує 2072 сім’ї, що на  

4 сім’ї менше, ніж на звітну дату попереднього року (на 01.01.2020 – 2076  

сімей). 

З початку року проведено 60 засідань комісії з питань призначення 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, тимчасової державної 

соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не 

набула права на пенсійну виплату, соціальних виплат внутрішньо переміщеним 
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особам, житлових субсидій населенню та надання пільг особам, які мають на це 

право, розглянуто 422 заяви громадян. За результатами розгляду прийняті 

відповідні рішення, встановлено контроль за їх виконанням. 

  

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПІЛЬГОВИХ  

КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ 
 

Постійно підтримується Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, 

які згідно законодавства мають право на пільги. Станом на 01.01.2021 на обліку 

перебуває 2997 осіб різних пільгових категорій. 

У звітному періоді профінансовано пільги на житлово-комунальні послуги 

пільговим категоріям населення на суму 585,921 тис. грн. 

 За 2020 рік видано 234 направлення для забезпечення осіб з інвалідністю 

та обмеженими фізичними можливостями технічними та іншими засобами 

реабілітації (станом на 01.01.2020 – 314 направлень). Видано 274 технічних та 

інших засоби реабілітації особам з інвалідністю та обмеженими фізичними 

можливостями (станом на 01.01.2020 – 411 засоби). 

 Протягом року  видано 60 путівок пільговому контингенту для 

проходження санаторно-курортного лікування (станом на 01.01.2020 – 183 

путівки). 

В районі проживає 102 багатодітні сім’ї, в яких виховується 335 дітей. У 

звітному періоді видано 1 посвідчення батькам багатодітних сімей,  посвідчення 

для дітей з багатодітних сімей отримало 2 дитини. 

Станом на 01.01.2021 на обліку перебуває 106  осіб з категорії осіб, які 

постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС. В тому числі, віднесених до: I 

категорії – 19 осіб; II категорії – 28 осіб; ІII категорії – 39 осіб; IV категорії –  

1 особа; потерпілих дітей – 10 осіб; вдови – 7 осіб; громадяни, які приймали 

участь у ліквідації аварій на інших ядерних об’єктах – 2 особи, в тому числі: I 

категорії – 1 особа (інвалід війни), II категорії – 1особа. 
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Також у звітному періоді на обліку перебуває 69 учасників бойових дій, які 

приймали участь в антитерористичній операції та 2 члени сім’ї загиблого 

військовослужбовця. 

 

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 
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В районі продовжується робота по удосконаленню форм соціального 

партнерства шляхом колективно-договірного регулювання соціально-трудових 

відносин. 

Станом на 01.01.2021 враховуються 34 діючі колективні договори, в тому 

числі: 25 –  на самостійних підприємствах, 9 –  в структурних підрозділах та  

філіях.  

З початку року управлінням праці та соціального захисту населення 

районної державної адміністрації проведено повідомну реєстрацію 6 

колективних договорів підприємств, організацій та установ, на яких закінчився 

термін дії раніш укладених колективних договорів та 2 зміни до колективних 

договорів. 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України» від 17.09 2020 № 807, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 

15.04.2020 № 596-р «Про перспективний план формування територій громад 

Харківської області», від 12.06.2020 № 725-р «Про визначення адміністративних 

центрів та затвердження територій територіальних громад Харківської області», 

розпорядження голови Лозівської районної державної адміністрації від 

30.11.2020 № 198 «Про заходи управління праці  та соціального захисту 

населення Лозівської районної державної адміністрації у зв’язку з приєднанням 

до Лозівської ОТГ Краснопавлівської, Орільської  селищних рад та 

Надеждівської,  Плисівської сільських рад»  з метою забезпечення єдиних 

підходів до організації надання соціальної підтримки населенню в умовах 

реформування адміністративно-територіального устрою України та у зв’язку з 

приєднанням  Краснопавлівської, Орільської селищних рад, Надеждівської, 

Плисівської сільських рад Лозівського району до Лозівської міської 

територіальної громади створено робочу групу по передачі справ до Лозівського 

міського управління праці  та соціального захисту населення. 

На сьогодні завершена передача електронних справ в базах ПК «ЄДАРП», 

ПК «ОСОПД», бази внутрішньо переміщених осіб «Єдина інформаційна база 

ВПО», ПК «Житлові субсидії». Також передані колективні договори  

підприємств, установ та організацій, повідомна реєстрація яких проведена 

управлінням праці та соціального захисту населення районної державної 

адміністрації, зміни та додатки до колективних договорів. 

Завершена передача особових справ отримувачів соціальної підтримки 

відповідно до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ 

отримувачів усіх видів соціальної допомоги, передача особових паперових справ 

осіб, що перебувають на обліку для забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням, отримувачів технічних засобів реабілітації; пільг та субсидій. 

 

РОЗВИТОК ГАЛУЗІ ОСВІТИ 

 

Освіта нині перебуває на шляху чергових змін. Беззаперечно, що 2020-й 

рік особливий, покликаний на організацію функціонування закладів освіти в 

умовах карантину. Епідемія коронавірусу і карантин радикально змінили 

навчальний процес, але все ж з 01 вересня поточного навчального року на 

території Лозівського району діють два освітні округи (Краснопавлівський, 

Орільський).  
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У мережі закладів освіти Лозівського району функціонує 8 освітніх закладів, у 

тому числі: ЗДО (заклади дошкільної освіти) – 2, ЗЗСО (заклади загальної 

середньої освіти) – 3, ЗПО (заклади позашкільної освіти) – 2, ІРЦ (інклюзивно-

ресурсний центр) – 1. 
 

Мережа закладів дошкільної освіти 

 
КЗ «Орільський ЗДО 

(ясла-садок) «Калинка» 

Дошкільний підрозділ 

КЗ «Надеждівськагімназія» 

КЗ «Краснопавлівський ЗДО 

(ясла-садок) «Оленка» 

   

  

 

 

Дошкільну освіту в Лозівському районі представляє мережа закладів 

дошкільної освіти різних типів. Функціонує: 

2 заклади дошкільної освіти (Комунальний заклад «Краснопавлівський 

заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Оленка» Лозівської районної ради» та 

Комунальний заклад «Орільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Калинка» Лозівської районної ради»); 

1 дошкільний підрозділ (КЗ «Надеждівська гімназія»). 
 

 

 

 Мережа  закладів  загальної  середньої  освіти 

 

КЗ  «Краснопавлівський  

ліцей» 

КЗ  «Орільський ліцей» КЗ  «Надеждівська гімназія» 
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Заклади, які забезпечують надання загальної середньої освіти – 3, із них: 

Комунальний заклад «Краснопавлівський ліцей» Лозівської районної ради; 

Комунальний заклад «Орільський ліцей» Лозівської районної ради з однією 

філією; Комунальний заклад «Надеждівська гімназія» Лозівської районної ради. 
 

Мережа  закладів  позашкільної  освіти 
 

 До структури освіти 

району входять два заклади 

позашкільної освіти: 

Лозівська районна дитячо-

юнацька «Спортивна школа 

«Спартанець» Лозівської 

районної ради (4 

відділення, 21 група, 270 дітей) та Будинок дитячої та 

юнацької творчості Лозівської районної ради (9 напрямків, 10 гуртків, 200 

вихованців), які охоплюють позашкільною освітою 470 дітей, що складає 48%. 

 

Інклюзивна  освіта 

 

Пріоритетом роботи 

управління освіти, молоді та 

спорту районної державної 

адміністрації є навчання і 

виховання дітей з особливими 

освітніми потребами.  

Мережа дітей складає 26 

дітей, із них: у закладах загальної 

середньої освіти – 14 учнів, в 

закладах дошкільної освіти – 12 

вихованців. 

 

 
 

Досягнення 

 
Кобиляцька Анастасія, 

учениця 8 класу КЗ 

«Надеждівська гімназія» 

(наставниця  

Харибіна Н. М.). 

Олешко Єгор, учень 6 

класу КЗ «Орільський  

ліцей» (наставниця 

Шаповал М. І.). 

-Алфімова Ляля,  

учениця 11 класу  КЗ 

«Краснопавлівський  

ліцей» (наставниця 

 Кобиш Т. Л.). 
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Підтримка та розвиток обдарованості є одним із пріоритетних напрямів 

освітян Лозівського району. Результати творчого тандему вчителів та учнів 

принесли 14 найвагоміших здобутків на обласному етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах з навчальних предметів, конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук та рейтингових конкурсах. 

 

Майстри педагогічної справи 

 

Педагогічні 

працівники закладів освіти 

Лозівського району у 2020 

році  теж брали участь і 

перемагали у різноманітних 

професійних конкурсах: 

обласний конкурс «Кращий 

вихователь Харківщини»; 

дитячий проєкт-конкурс «Успіх»; фестиваль «добрих 

практик» освітян Харківщини; фестиваль «Молоді таланти Харківщини».  
 

Комп’ютерне забезпечення 

 

Заклади освіти в освітньому 

процесі використовують 104 одиниці 

комп’ютерної техніки, з них 61 ноутбук 

та 3 планшетних ПК, 10 

мультимедійних проєкторів, 22 

мультимедійних комплексів, 12 

телевізорів, 22 принтери, 1 фотоапарат, 

1 відеокамера, 14 ламінаторів. 

 

 

 

Всі заклади освіти забезпечено комп’ютерними класами, в яких наявна 

локальна мережа, підключення до мережі «Internet» (в тому числі ADSL, 

модемний та кабельний вид підключення). Відсоток забезпеченості закладів 

освіти комп’ютерами складає 100%, комп’ютерними класами – 100%. Показник 

кількості учнів на 1 комп’ютер становить 10 учнів. 
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Налагоджено роботу щодо використання можливостей мережі Інтернет для 

здійснення документообігу між управлінням освіти, молоді та спорту районної 

державної адміністрації та закладами освіти. На сайті управління освіти, молоді 

та спорту районної державної адміністрації розміщені посилання на вебсторінки 

та сайти закладів освіти. 

У порівнянні з попереднім роком зріс відсоток забезпеченості закладів 

освіти сучасною комп’ютерною оргтехнікою та складає 56%. За 2020 рік 

придбано сучасної комп’ютерної оргтехніки насуму 1646,1 тис. грн. 
 

Організація підвезення 

 

У поточному навчальному році 

організовано підвезення до місця навчання і 

додому учнів та педагогічних працівників 

закладів освіти: вчителів – 20, учнів – 243 (в 

тому числі, учнів з особливими освітніми 

потребами – 4). 

Загальну потребу у підвозі дітей та 

працівників у Лозівському районі 

забезпечено на 100%.  

 

Організація харчування 

 

Вартість харчування у закладах загальної 

середньої освіти у звітному році  становить 14,25 

грн, кількість учнів, які користуються гарячим 

харчуванням 833, що складає 84,9%, у закладах 

дошкільної освіти 28,75 грн, харчуванням 

охоплено 297 вихованців, що складає 100% від 

кількості дітей. 

 

 

Оздоровлення 
 

У 2020 році у зв’язку з епідеміологічною 

ситуацією що склалася в Україні, з метою 

запобігання поширення коронавірусної хвороби 

дитячі заклади відпочинку, «Табір з денним 

перебуванням» влітку 2020 року не 

функціонували. 

Проте 9 дітей пільгових категорій мали змогу 

оздоровитися за рахунок Державного бюджету у 

дитячих центрах «Молода гвардія». та «Артек». 

 

Заклади дошкільної освіти влітку (липень-серпень) були переведені на 

санаторний режим роботи (із збільшенням вартості харчування на 10%  згідно  

Постанови КМУ від 22.11.2004 № 1591«Про затвердження норм харчування у 

закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»). 
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Однією із складових якісної освіти є зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів освіти. Реалізація державної політики в питанні створення опорного 

закладу освіти на базі КЗ «Краснопавлівський ліцей» дала можливість залучити 

значні інвестиції в зміцнення матеріальної бази закладу. 
 

Проєкт  в  рамках  програми  Президента  України  

«Велике  будівництво» 

 

 Найвагоміший проєкт щодо 

проведення капітальних ремонтів 

приміщень закладів освіти реалізувався у 

КЗ «Краснопавлівський ліцей» і в рамках 

програми Президента України «Велике 

будівництво». У 2020 році фінансування 

проєкту 

здійснено за рахунок коштів Державного 

бюджету в сумі 50829,233 тис. грн. Проте 

приміщення закладу потребує продовження 

капітального ремонту в частині заміни 

водогону, водовідведення, електропроводки, 

підлоги та оздоблювання класних кімнат і 

приміщень.  
 

 

Придбання  (Державний бюджет) 

 
 

  

 

 

За рахунок коштів державного бюджету в сумі 6379,148 тис. грн були 

здійснені придбання: обладнання для їдалень (плита, марміт перших блюд та 

других блюд, хліборізка, м’ясорубка електрична, сковорода електрична, 

овочерізка), комплекти меблів для класних кімнат, комплекти мультимедійного 

обладнання для кабінетів, шкільні автобуси. 

 

Придбання (Обласний бюджет) 
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За рахунок коштів з обласного бюджету в сумі 633,609 тис. грн були 

здійснені придбання: шкільні меблі (комплект шкільних меблів для забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загально середньої освіти «Нова українська 

школа»), обладнання для кабінету математики. 
 

Придбання (районний бюджет) 

 

                             
За рахунок коштів районного бюджету в сумі 1841,84 тис. грн були 

здійснені придбання: обладнання для функціонування закладів освіти, 

телевізійне обладнання, інфрачервоні безконтактні термометри, тренажери 

вуличні, спортивний комплекс із гімнастичним обладнанням, та інше. 

Співфінансування для обладнання кабінеті в НУШ в сумі 71,24 тис. грн. 

Згідно розпоряджень Кабінету Міністрів України від 15.04.2020 № 596-р 

«Про перспективний план формування територій громад Харківської області», 

від 12.06.2020 № 725-р «Про визначення адміністративних центрів та 

затвердження територій територіальних громад Харківської області» в грудні 

2020 року передані заклади освіти Лозівського району до мережі закладів освіти 

Лозівської міської територіальної громади. 
 

РОЗВИТОК ГАЛУЗІ КУЛЬТУР 
 

Мережа закладів культури станом на 

01.01.2020 складала 22 заклади:  

9 бібліотечних закладів, 11 клубних закладів, 

1 музична школа, 1 краєзнавчий музей. У 

першому кварталі звітного року 3 заклади 

передані до мережі закладів культури 

управління культури Лозівської міської ради, 

в зв’язку з приєднанням Смирнівської 

сільської ради  до Лозівської міської 

територіальної громади.  

Таким чином на 31.12.2020  у мережі залишалося 19 закладів: 9 – клубних, 

8 – бібліотечних, 1 – музей, 1 – музична школа. 
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 Сума фінансування галузі у 2020 році склала – 7497,3 тис. грн, середній 

інтегрований показник на один заклад  становить 394,6 тис. грн. У 2019 році цей 

показник складав 348,9 тис. грн на один заклад. 

В зв’язку з встановленням карантину на 

всій території України та з дотриманням норм 

карантину значно зменшилося число 

проведених заходів, зменшилась кількість 

конкурсів і фестивалів, у яких традиційно 

приймали участь аматори, читачі та учні 

музичної школи. Протягом 2020 року 

працівниками 

закладів 

культури Лозівщини підготовлено і проведено 

374 культурно-освітніх заходів (у 2019 році –  
1100), створено і працюють 56 клубних 

формувань, з них для дітей – 22. Заклади 

культури району взяли участь у 12 (у 2019 році 

– 36) конкурсах, фестивалях, виставках 

обласного, регіонального та міжнародного 

рівнів (10 з них дистанційно, згідно дотримання 

норм карантину), стали переможцями та дипломантами, з них 1 – міжнародного 

рівня. 

У 2020 році проводилися поточні ремонти будівель закладів культури на 

суму 27 тис. грн, ремонти систем опалення на суму 2,1 тис. грн.  

Покращилася матеріально-технічна база закладів культури району на 99,8 

тис. грн.  

Протягом року проводилася робота щодо охорони 

культурної 

спадщини – 
проведено поточні 

ремонти пам’яток на 

суму 22 тис. грн. 

Підписано нові 

охоронні договори, 

виготовлено акти 

технічного стану на 

всі пам’ятки історії. 

 

Згідно розпоряджень Кабінету Міністрів України від 15.04.2020 № 596-р 

«Про перспективний план формування територій громад Харківської області», 

від 12.06.2020 № 725-р «Про визначення адміністративних центрів та 

затвердження територій територіальних громад Харківської області» з грудня 

2020 проводиться робота по передачі закладів з мережі закладів культури 

Лозівського району до мережі закладів управління культури Лозівської міської 

ради. 

 


