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ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ ГОЛОВИ 
ЛОЗІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

СЕРГІЯ КРАСНОПЕРОВА 

про підсумки діяльності за 2017 рік 

 

 
 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює вико-

навчу владу на території Лозівського району та  реалізує повноваження, де-

леговані їй районною радою, серед яких найважливішими є виконання про-

грам соціально-економічного розвитку, наповнення бюджетів, соціального 

захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та інших, пе-

редбачених статтею 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-

їні».  

Посадовими особами районної державної адміністрації послідовно і 

наполегливо здійснювались заходи, спрямовані на організацію забезпечення 

дієвого і результативного функціонування структурних підрозділів районної 

державної адміністрації, їх тісної співпраці (у межах компетенції)  з район-

ною, селищними та сільськими радами, територіальними органами централь-

них органів виконавчої влади та іншими суб’єктами діяльності, які діють на 

території району і беруть безпосередню участь у процесах практичного вті-

леннявимог сьогодення в життя територіальних громад. 

Робота структурних підрозділів районної державної адміністрації 

спрямовувалась на забезпечення збалансованого соціально-економічного ро-

звитку району, ефективне використання наявних природних, трудових та фі-

нансових ресурсів, сприяння залученню інвестицій в основні галузі економі-

ки, вирішення актуальних проблем життєдіяльності району, поліпшення доб-

робуту та соціального захисту населення.  
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 З цією метою було розроблено ряд Програм, реалізація яких дала змогу 

досягти певних результатів. Механізм контролю реалізації даних Програм 

передбачає звітність про хід їх виконання на засіданнях колегії районної 

державної адміністрації, на сесіях районної ради, на нарадах за участю нача-

льників управлінь і відділів, секторів, сільських та селищних голів, депутатів 

районної ради, керівників підприємств, установ та представників громадсь-

ких організацій району. 

Робота Лозівської районної державної адміністрації проводилась за по-

точним планом роботи 2017 року, оприлюдненим на офіційному веб-сайті 

районної державної адміністрації в порядку, передбаченому Законом України 

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

ми та місячними  планами основних заходів та тижневими (оперативними) 

планами роботи районної державної адміністрації.  

Найбільш важливі питання життєдіяльності району розглядалися на за-

сіданнях колегій, районних планерних нарадах, нарадах з сільськими, селищ-

ними головами, на галузевих нарадах з керівниками підприємств, установ, 

організацій району,  апаратних нарадах у голови районної державної адмініс-

трації, робочих нарадах, засіданнях консультативно-дорадчих органів при 

районній державній адміністрації, ін. 

У звітному періоді проведено 4 спільних засідань колегії районної 

державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу ра-

йону на яких  було розглянуто 24 питання. За результатами розгляду питань 

були прийняті відповідні рішення та 9 розпоряджень голови районної держа-

вної адміністрації. 

Однією з форм оперативного розгляду та вирішення питань, що стоять 

перед районною державною адміністрацією, залишається проведення район-

них планерних нарад та розширених нарад з сільськими, селищними голова-

ми та секретарями сільських, селищних рад за участю заступників голови, 

керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, керів-

ників підприємств, установ, організацій, служб життєзабезпечення району, 

сільських, селищних голів. 

Протягом звітного періоду було проведено 5 планерних та 7 робочих 

нарад з сільськими, селищними головами та секретарями сільських, селищ-

них рад, на яких розглянуто 50 питань. 

Важливими факторами в організації роботи районної державної адміні-

страції є проведення щоденних апаратних нарад голови районної державної 

адміністрації з його заступниками, керівником апарату, радниками голови 

районної державної адміністрації, начальниками деяких самостійних підроз-

ділів районної державної адміністрації, а також проведення щотижневих на-

рад керівника апарату з працівниками апарату та заступників голови з керів-

никами підпорядкованих структурних підрозділів. 

Для сприяння здійсненню повноважень при районній державній адмі-

ністрації станом на 01.01.2018 створено та функціонує 46 консультативно-

дорадчих органів.  

Засідання консультативно-дорадчих органів, створених при районній 

державній адміністрації, проводилися згідно з Регламентом районної держа-
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вної адміністрації, відповідно до Положень про них та згідно з планами робо-

ти районної державної адміністрації. 

Згідно Плану заходів Лозівської районної державної адміністрації у 

2017 році з питань добровільного об'єднання територіальних громад прово-

дилася роз'яснювальна робота щодо добровільного об'єднання територіаль-

них громад. 

 На офіційному сайті Лозівської 

районної державної адміністрації в роз-

ділі «Публічна інформація» створено 

підрозділ «Децентралізація», в якому 

знаходиться інформація по децентралі-

зації у Лозівському районі.  

 Протягом 2017 року у Лозівській 

районній державній адміністрації про-

водились засідання робочої групи з до-

бровільного об'єднання територіальних 

громад, а також 25 липня 2017 року у 

районній державній адміністрації відбулося спільне розширене засідання ро-

бочої групи з підтримки та впровадження заходів з добровільного об’єднання 

територіальних громад. На розширеному засіданні робочої групи  було   під-

тримано рішення про об’єднання в єдину Лозівську територіальну громаду та 

рекомендовано Лозівській міській раді провести заходи щодо об’єднання у 

Лозівську територіальну громаду згідно  чинного законодавства. 

08 вересня 2017 року відбулися громадські обговорення щодо перспек-

тиви створення єдиної Лозівської територіальної громади з центром у  

м. Лозова. У слуханнях взяли участь керівництво міста та району, голови 

сільських, селищних рад, обласні, міські та районні депутати, консультанти 

Харківського регіонального відділення Асоціації міст України, Почесні гро-

мадяни міста, керівники підприємств і установ м. Лозової, духовенство та 

громадськість, які висловилися позитивно щодо об’єднання в єдину Лозівсь-

ку територіальну громаду. 

08 листопада 2017 року відбулося друге  спільне розширене засідання 

робочої групи з підтримки та впровадження заходів з добровільного 

об’єднання територіальних громад, на якому члени спільної робочої групи 

одностайно підтримали звернення до голови Харківської обласної державної 

адміністрації Світличної Ю.О. та голови Харківської обласної ради  

Чернова С.І. про необхідність внесення змін до перспективного плану фор-

мування спроможних територіальних громад Харківської області від 

23 вересня 2015 року № 991-р (зі змінами). 

В районі склалася ділова, дієва співпраця районної державної адмініст-

рації з органами місцевого самоврядування у вирішенні існуючих в районі 

проблем, забезпечено в межах можливостей постійну участь керівництва ра-

йонної державної адміністрації у пленарних засіданнях сесій, засіданнях пос-

тійних комісії районної ради, районному Дні місцевого самоврядування, засі-

даннях виконкомів, сесій сільських, селищних рад, інших заходах, які прово-
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дяться територіальними громадами. Без цієї взаємодії ми ніколи не змогли б 

наблизитись до тих результатів, яких досягнув наш район за минулий рік. 

Наприкінці  року були здійснені комплексні  перевірки здійснення ви-

конкомами сільських, селищних рад району делегованих повноважень орга-

нів виконавчої влади (жовтень-листопад 2017 року). За результатами прове-

деної перевірки складені відповідні акти, які були розглянуті на засіданнях 

виконкомів цих рад, підготовлені відповідні заходи по усуненню виявлених 

недоліків, на даний час з боку підрозділів районної державної адміністрації 

здійснюється контроль за виконанням.  

 

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА. 

Інформаційна політикарайонної державної адміністрації направленана 

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 веб-сайт районної державної адміністрації та інформа-

ційна сторінка районної державної адміністрації в соціальній мережі 

«Facebook». Події, які відбуваються у районі, також висвітлюються міськра-

йонною газетою «Голос Лозівщини» та Лозівською радіокомпанією. 

 

ВІДКРИТІСТЬ І ДОСТУПНІСТЬ  ДІЯЛЬНОСТІ ВЛАДИ. 

Одне з найважливіших досягнень - це громадсько-політична стабіль-

ність у районі, порозуміння між владою і громадами, завдяки прозорій та від-

критій політиці влади, співучасті громади у творенні та прийнятті рішень.  

Лозівська районна державна адміністрація працює, дотримуючись, зок-

рема, принципів широкої гласності та публічності, з урахуванням громадсь-

кої думки. На офіційному веб-сайті Лозівської районної державної адмініст-

рації та на шпальтах міськрайонної газети «Голос Лозівщини» крім інформа-

ції про роботу установи та її структурних підрозділів, оприлюднюються ма-

теріали, спрямовані на задоволення актуального суспільного попиту: фінан-

сового характеру, стосовно субсидій, пільг, інших видів державної допомоги, 

виконання районних програм тощо. 

 

РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН. 

 Відповідно до Закону України ―Про доступ до публічної інформації‖ на 

офіційному веб-сайті районної державної адміністрації систематично опри-

люднюються розпорядження голови районної державної адміністрації, пи-

тання для розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації, анонси подій, 

основні новини тощо. 

Протягом 2017 року до Лозівської районної державної адміністрації 

надійшло 484 звернення. 

Головою районної державної адміністрації проведено 24 виїзних при-

йомів та 20 особистих прийомів громадян. 

До голови районної державної адміністрації звернулось 132 громадя-

нина з різними нагальними питаннями. 

Через органи державної влади надійшло 163 звернення. 
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За спектром і характером основні питання, з якими звертались грома-

дяни до районної державної адміністрації, характеризуються таким чином: 

1 місце - питання комунального та дорожнього господарства, благоуст-

рою; 

2 місце - питання соціального захисту населення;  

3 місце - питання аграрної політики і земельних відносин; 

4 місце - питання освіти.  

За результатами розгляду: 

- дано роз’яснення – 260  звернень; 

- вирішено позитивно – 220 звернень; 

- надіслано за належністю відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України «Про 

звернення громадян» – 4 звернення.  

За звітний період районною державною адміністрацією розглянуто  

22 звернення громадян пільгової категорії. 

 

КАДРОВА ПОЛІТИКА 

Поточні питання кадрової роботи, стан виконання  прийнятих поперед-

ніх рішень розглядаються на семінарах – нарадах з керівниками та спеціаліс-

тами структурних підрозділів районної державної адміністрації. 

Протягом 2017 року районною державною адміністрацією  проведено 

конкурси на заміщення 10 вакантних посад державної служби категорії «Б» і 

«В». 

За результатами конкурсів 2 особи пройшли спеціальну перевірку згід-

но 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,  

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня      

2015 року № 171 (із змінами), з них були призначені - 2 особи. 

Протягом 2017 року Лозівською районною державною адміністрацією 

проводилась спеціальна перевірка достовірності  відомостей щодо застосу-

вання заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону 

України «Про очищення влади» 9 державних службовців.  

Всього протягом 2017 року в районній державній адміністрації призна-

чено на посади 10 державних службовців. 

Протягом звітного періоду підвищили кваліфікацію 48 державних слу-

жбовців. 

Станом на 1 січня 2018 року за штатним розписом чисельність праців-

ників районної державної адміністрації – 100 одиниць, працюючих працівни-

ків районної державної адміністрації – 90, в тому числі 80 державних служ-

бовців, 10 вакантних посад. 

Протягом 2017 року проводилась робота по подовженню та заключенню кон-

трактів з керівниками комунальних підприємств, закладів, установ, що нале-

жать до сфери управління Лозівської районної державної адміністрації. 
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 Видаткова частина зведеного бюджету 
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загальній кількості, у %

5%

95%

середні підприємства
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ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ  

ЗА 2017 РІК 

Пріоритетним напрямком ро-

боти райдержадміністрації  у 2017 

році було виконання бюджету та за-

лучення  всіх ресурсів для  його на-

повнення.   

За 2017 рік зведений бюджет ра-

йону виконано на 109,4%, при плані 

75287,6 тис. грн. фактично надійшло 

82366,0 тис. грн. Перевиконання ста-

новить 7078,4 тис. грн. У порівнянні з 2016 роком надходження збільшилися 

на 16736,1 тис. грн. 

 

 

 

Всі податки та збори загального 

фонду, заплановані в бюджеті, перевико-

нано. Забезпечено виконання планових 

показників доходної частини бюджету по 

всім сільським, селищним та районному 

бюджетам. 

 

 

 

Видаткова частина зведеного 

бюджету району за 2017 рік, була 

виконана на 98,0 %. При плані  

278380,1 тис. грн., фактично вико-

нано  272903,3 тис. грн. 

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК. 

           

В соціально-економічному розвитку району важливу роль відіграє ма-

лий бізнес. 

 

 

На території району в усіх сферах гос-

подарського комплексу здійсняє діяль-

ність 98 підприємств малого бізнесу, 5 

підприємств середнього рівня та  584 

приватних  підприємців.  
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Частка малих та середніх підприємств у загальному 

обсязі виробленої продукції Лозівського району, у %

середні 

підприємства, 

25 %

малі 

підприємства, 

75 %

0

500

1000

1500

2015
2016

2017

646,4

1109,0
1314,3

Обсяг пасажирських перевезень                

(тис. пасажирів)

71459

152790
128800

2015 2016 9 міс. 2017

Капітальні інвестиції, тис. грн

670,2

548,4

561,5

0 200 400 600 800

2015

2016

9 міс. 2017

Прямі іноземні інвестиції, 

тис. дол. США

 

 

На долю малих підприємств припа-

дає 75% загальних обсягів реалізованої 

продукції, наданих послуг та виконаних 

робіт. Тому особлива увага приділяється 

питанню удосконалення системи інфор-

маційно-консультативного, ресурсного та 

освітнього забезпечення суб’єктів підпри-

ємництва.  

Автотранспортна мережа 

району представлена 26 при-

міськими автобусними марш-

рутами, які обслуговують 7 

перевізників. За 2017 рік темп 

росту обсягів перевезень ав-

томобільним транспортом па-

сажирів склав 118,5%, паса-

жирооборот збільшився на 

15,4 %.  
 

Постійно вживаються заходи щодо залучення інвестицій. 

Відповідно до статистичних 

даних за січень–вересень 2017 ро-

ку освоєно капітальних інвестицій 

на суму 128,8 млн. грн., що стано-

вить 4,4 тис. грн. на одну особу на-

селення. У порівнянні з відповід-

ним періодом 2016 року обсяги ін-

вестицій збільшилися майже на 

60%, що складає 48,0 млн. грн.  

 

 

За 9 місяців 2017 року загаль-

ний обсяг прямих іноземних інвести-

цій, залучених в район, склав  

561,6 тис. дол. США, що становить  в 

розрахунку на душу населення 

19,8 дол. США.  

 

 

 

Підприємствами району збільшено обсяги експорту товарів, які, відпо-

відно до статистичних даних, проти січня – вересня 2016 року зросли на  

45%. 
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З метою залучення безвідплатної міжнародної технічної допомоги до 

Лозівського району та підвищення рівня впровадження проектів (програм) 

міжнародних донорських організацій проводиться постійний моніторинг ді-

ючих проектів та програм з метою подальшого визначення потенційних уча-

сників конкурсів  для підготовки та подачі відповідних заявок на участь. 

В 2017 році в районі виконувалися два проекти Німецькою федераль-

ною компанією GIZ  та один проект - Благодійним дитячим фондом ООН 

(ЮНІСЕФ):  

№ Назва донора 
Назва  

проекту 
Кінцевий 

бенефіціар 
Вартість 
проекту 

Термін 
реалізації 

Результат реалізації 
проекту 

1 Німецька фе-
деральна ком-

панія 
Deutsche Ge-
sellschaft für 
Internationale 
Zusammenar-

beit (GIZ) 
GmbH 

«Зміцнення 
спроможно-
сті українсь-
ких терито-

ріальних 
громад до 
прийняття 

внутрішньо 
переміщених 
осіб в Укра-

їні» 

Управлін-
ня праці та 
соціально-
го захисту 
населення 
Лозівської 
районної 

державної 
адмініст-

рації 

240,4  
тис. грн 

Лютий 
2017 ро-
ку – гру-

день 
2019 ро-

ку 

Управління праці та 
соціального захисту 
населення райдер-

жадміністрації 
отримало офісні ме-

блі, комп’ютерні, 
технічні засоби та 

устаткування. 
 
 

2 Німецька фе-
деральна ком-

панія 
Deutsche Ge-
sellschaft für 
Internationale 
Zusammenar-

beit (GIZ) 
GmbH 

«Здорова 
громада – 

перспектив-
на громада» 

Новоіва-
нівська 
сільська 

рада 

загальна 
вартість 
проекту 
складає  
249,3 

тис. грн, 
в т.ч. від 
«GIZ» – 

224,3 
тис. грн 

листопад 
2016 ро-
ку – чер-

вень 
2017 ро-

ку 

ФАП с. Нова Іванів-
ка отримав сучасне 

медичне обладнання, 
медичні та офісні 

меблі, технічні засо-
би та прилади.  

фахівцями міжнаро-
дної організації «Че-
рвоний хрест» про-
ведено ряд навчаль-
них тренінгів з насе-

ленням.  

3 Благодійний 
дитячий фонд 
ООН (ЮНІ-

СЕФ) 

Допомога 
дошкільно-
му підрозді-
лу Чернігів-
ського на-
вчально-

виховного 
комплексу 

управління 
освіти, мо-

лоді та 
спорту Ло-

зівської 
районної 

державної 
адмініст-

рації 

 2017- 
2018 ро-

ки 

Дошкільний підроз-
діл Чернігівського 
НВК отримав нові 

меблі, матраци, пос-
тільні речі, дитячі 

ігрові майданчики та 
спортивний ігровий 
конструктор «Лего».  
Проведено внутріш-
ні ремонтні роботи 

дошкільного закладу 
(заміна дверей та ві-
кон, ремонт підлоги 
та стелі, проведено 

нову електромережу 
будівлі; встановлено 
радіатори опалення в 
будівлі, побудована 
веранда, завезено 

будівельні матеріа-
ли). 
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Використання коштів субвенції з Державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій в Лозівському 

районі,  тис. грн

     За сприяння народних депутатів України Гіршфельда А.М. та  

Єфремової  І.О. в минулому році в район було залучено та використано кош-

ти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення захо-

дів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в Лозівському 

районі  в сумі 4,8 млн. грн., що більше, ніж у 2016 році на  2,8 млн. грн.  

 

Кошти були направлені на капітальний ремонт із застосуванням енер-

гозберігаючих заходів по заміні вікон та дверей у Орільській ЗОШ I—III ст. 

(180,0 тис. грн.), реконструкцію системи водопостачання сел. Орілька    

(900,0 тис. грн.), капітальний ремонт приміщення сцени та глядацької зали 

Катеринівського СБК (400,0 тис. грн.), реконструкція системи газопостачан-

ня шкільного закладу (котельні) в селі Єлизаветівка (1427,2 тис. грн.), рекон-

струкція системи газопостачання 10 багатоповерхових будинків в с. Єлизаве-

тівка (1987,8 тис. грн.).  

За рахунок субвенції з обласного бюджету в сумі 6 млн. 284,8 тис. грн. 

проведена реконструкція Краснопавлівського багатопрофільного ліцею  

(2500,0 тис. грн.),  придбання кабінетів фізики, хімії та біології  

(1192,3 тис. грн.), обладнання для позашкільного навчального закладу  

(66,9,0 тис. грн), навчальне обладнання (961,5 тис. грн.), співфінансування 

придбання шкільного автобусу (725 тис. грн.) та об’єктів обласного конкурсу 

«Разом в майбутнє» (839,2 тис. грн.).   

 На ремонтні роботи та придбання товарів було використано 

6 млн. 538,2 тис. грн. коштів районного бюджету, в т.ч. реконструкція части-

ни будівлі дошкільного підрозділу Шатівського НВК (415,3 тис. грн.), рекон-

струкція покрівлі Перемозької ЗОШ I ст. (362,2 тис. грн.), 4-го корпусу 

Краснопавлівського НВК (293,5 тис. грн.) та Миролюбівського НВК  

(82,9 тис. грн.), поточний ремонт покрівлі спортивної зали у Бунаківському 

НВК (163,5 тис. грн.), заміна вікон та дверей (467,3 тис. грн.) та капітальний 

ремонт системи опалення Орільського НВК (1030,1 тис. грн.), поточний ре-

монт кабінету хімії Садовської ЗОШ I-III ст. (138,5 тис. грн.), реконструкція 

частини приміщень будівлі Перемозької ЗОШ I ст.,  реконструкція системи 

опалення дитячого садка «Калинка» сел. Орілька (49,7 тис. грн.), реконструк-

ція БК «Дніпро» з метою облаштування танцювального класу  

(250,0 тис. грн.),  придбання двох шкільних автобусів (2175,0 тис. грн.), реа-
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лізація міні-проектів районного конкурсу «Розвиток громад Лозівського 

 району» (879,5 тис. грн.). 

Протягом 2017 року була реалізована значна кількість важливих проек-

тів, фінансування яких здійснювалось з державного, обласного, районного,  

місцевих бюджетів та коштів громад. 

Це перш за все започаткований в області конкурс міні-проектів «Разом 

в майбутнє», реалізація яких передбачала співфінансування з обласного бю-

джету (50%), районного та місцевих бюджетів (45%) та коштів ініціативних 

груп (5%).  

В   2017 році  до обласного конкурсу «Разом в майбутнє» було надано  

43 міні - проекти, у підготовці  яких взяли  участь  ініціативні групи  

16 сільських та 2 селищних рад. Переможцями конкурсу  визначено 11 міні - 

проектів, загальний обсяг фінансування яких склав 1 млн. 678,8 тис. грн. 

Це наступні об’єкти: капітальний ремонт з утеплення стін будівель 

спальних корпусів територіального центру соціального обслуговування (на-

дання соціальних послуг) райдержадміністрації, заміна вікон на енергозбері-

гаючі у навчальних закладах (Краснопавлівська селищна, Перемозька,   

Тихопільська сільські ради), заміна вікон і дверей на енергозберігаючі у   

Миролюбівському та Садовському сільських Будинках культури,  капіталь-

ний ремонт системи опалення Миколаївського сільського Будинку культури,  

заміна вікон і дверей на енергозберігаючі для ОСББ  «Надія - 24,40»  

с. Єлизаветівка, встановлення дитячих майданчиків в с. Бунакове та с. Павлі-

вка Друга.  

Крім того, у минулому році було започатковано районний конкурс 

«Розвиток громад Лозівського району», переможцями якого стали 14 міні-

проектів по 11 сільським радам, на загальну суму 1 млн. 751,3 тис. грн. 

 

ГАЛУЗЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА РОЗВИТКУ  

ІНФРАСТРУКТУРИ. 

На виконання районних Програм в галузі житлово-комунального госпо-

дарства та розвитку інфраструктури Лозівського району, протягом останніх 

років було проведено значна кількість заходів, спрямованих на  стабільне 

функціонування об’єктів житлово-комунального господарства, їх реформу-

вання та розвиток, зменшення витрат на надання житлово-комунальних пос-

луг та підвищення якості цих послуг, забезпечення беззбиткового функціону-

вання підприємств галузі, залучення інвестицій, впровадження нових енерго-

зберігаючих технологій, значне покращення санітарно-екологічного стану 

території району та інше. 

 На реалізацію цих заходів були залучені кошти державного, обласного 

та місцевих бюджетів, а саме: 

- У 2016-2017 роках велися роботи з реконструкції системи водопоста-

чання  в  сел. Орілька. Протягом цього періоду виділені та освоєні кошти в 

сумі 9486,2 тис. грн. На продовження та завершення робіт у  

2018 році необхідні кошти в сумі 4079,7 тис. грн.; 
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- виконані роботи з капітального ремонту водопровідних мереж в с. Нова 

Іванівка на загальну суму 1401,0 тис. грн., з них обласний бюджет        

1201,0 тис. грн. та спів фінансування з місцевого бюджету – 200,0 тис. грн.; 

-  в с. Надеждівка  вживаються заходи по заміні мереж водопостачання 

на поліетиленові. У 2017 році було прокладено 430,0 м. п. на загальну суму 

85,038 тис. грн. В 2018 році буде замінено трубопровід довжиною понад 

1000 м. п.; 

-  в с. Чернігівське за рахунок коштів місцевого бюджету виконані робо-

ти з капітального ремонту покрівель 5-ти багатоповерхових житлових буди-

нків на загальну суму 400,0 тис. грн., в під’їздах цих будинків замінені вікна 

та двері на енергозберігаючі на загальну суму -  155,0  тис. грн.;  

-  розроблені проектно-кошторисні документації по проведенню робіт з 

капітального ремонту покрівель багатоквартирних будинків. Ймовірно фі-

нансування по реалізації цих проектів буде здійснено з обласного бюджету 

у 2018 році. 

КП «Тепловодосервіс» Лозівської районної ради було проведено ряд за-

ходів, спрямованих на поліпшення комунальних послуг населенню Лозівсь-

кого  району за рахунок наданої фінансової допомоги з районного бюджету 

на безповоротній основі до статутного капіталу (спецфонд) підтримки підп-

риємства згідно рішення сесії, а саме: 

- Оновлення технічного парку, прид-

бання трактора «Білорусь - 892»,  надана 

фінансова підтримка в сумі 500 000 грн.; 

- Придбання сміттєвих контейнерів, 

надана фінансова підтримка в сумі  

147 800 грн. Всього на території району 

встановлено 164 контейнери для ТПВ. 

- Виконання проектних робіт з рекон-

струкції системи теплопостачання  

сел. Орілька,  надана фінансова підтримка 

в сумі 45 000 грн.; 

- Оновлення технічного парку, придбання косарки, надана фінансова пі-

дтримка в сумі 190 000 грн.; 

Загальна сума наданої фінансової підтримки за 11 місяців 2017 року по 

спеціальному фонду склала 882 800 грн. 

З метою вивільнення енергоємної газової котельні в с. Єлизаветівка, за 

кошти державного бюджету в сумі 3459,6 тис. грн. реалізовано проект, яким 

передбачалося  переведення квартир на індивідуальне опалення, задля чого 

виконані роботи з реконструкції систем газопостачання кожного з 10-ти ба-

гатоквартирних житлових будинків на суму 1987,8 тис. грн. та реконструкція 

системи газопостачання даної котельні із заміною котлів на більш енергое-

фективні для опалення Єлизаветівського НВК на суму 1471,8 тис. грн. 

Крім того, в сел. Орілька за кошти інвестора ТОВ «Востокенергострой» 

в сумі 1650,0 тис. грн. встановлена блочно-модульна твердопаливна (вугіль-

на) котельня, з якої надаються послуги  з теплопостачання на об’єкти соціа-

льної сфери селища, а саме: Орільська ЗОШ І-ІІІ ступенів, дитячий садок 
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«Калинка» та пожежне депо. Таким чином повністю вивільнена енергоємна 

газова котельня (економія газу в опалювальний період становить близько  

250 тис. м
3
). 

Також слід зазначити, що підготовка об’єктів господарського комплек-

су до сталої  роботи в осінньо-зимовий період проводиться на достатньому 

рівні, згідно з графіками та термінами. Збоїв та аварій під час проходження 

опалювального сезону не відбуваються. 

Розрахунки з місцевих бюджетів за енергоносії та послуги здійснюють-

ся своєчасно,  заборгованість відсутня.  

За кошти державного та місцевих бюджетів вжиті певні заходи з онов-

лення вуличного освітлення майже в усіх  населених пунктах району.  

З метою забезпечення своєчасного збору та видалення твердих побуто-

вих відходів у населених пунктах району, за кошти обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища був придбаний новий сучасний сміт-

тєвоз на базі автомобіля МАЗ, ємністю для 

сміття 11 м
3
 та вартістю 2200,0 тис. грн., 

який передано в оперативне управління 

КП «Тепловодосервіс» Лозівської район-

ної ради. Даний сміттєвоз сьогодні задія-

ний у видаленні твердих побутових відхо-

дів від сел. Краснопавлівка,               с. 

Єлизаветівка, с. Смирнівка, с. Веселе та с. 

Чернігівське. За кошти цих громад та 

районного бюджету в сумі       147,8 

тис. грн. придбані сміттєві контейне-

ри. Відповідна робота по видаленню 

ТПВ проводиться і в    сел. Орілька 

комунальним підприємством «Тепло-

водосервіс» сміттєвозом меншої єм-

ності. Завдяки вжиттю даних заходів 

санітарно-екологічний стан території району та населених пунктів значно по-

кращився. В поточному році Перемозькою та Яковлівською сільськими ра-

дами буде вирішено питання придбання, виходячи з можливостей бюджетів, 

сміттєвих контейнерів для подальшого планово-регулярного видалення ТПВ.    

Поруч з цим слід зазначити, що в окремих населених пунктах району 

запроваджено роздільне збирання твердих побутових відходів. 

Органами місцевого самоврядування проведена 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 за   

підприємствами, організаціями та установами всіх форм власності. Розроб-

лені та затверджені Правила благоустрою населених пунктів, графіки і схеми 

їх санітарного очищення. В межах кожної територіальної громади району ви-

значені місця під розміщення твердих побутових відходів. 



13 

 

На договірних засадах, фізичні і юридичні особи надають допомогу з 

вивезення твердих побутових відходів з територій населених пунктів.  

Дане питання залишається під постійним контролем райдержадмініст-

рації. 

В рамках щорічної акції «За чисте довкілля» на території району прове-

дена робота по наведенню належного санітарно-екологічного стану в населе-

них пунктах та навколо них. Наведено відповідний порядок в місцях загаль-

ного користування, парків, скверів, меморіальних комплексів, пам’ятників, 

кладовищ, дитячих та спортивних майданчиків. Висаджені дерева та кущі, 

приведені в належний стан газони та квітники, очищенні прибудинкові тери-

торії та дороги. Ліквідовано 21 стихійне звалище загальним обсягом майже 

0,062 тис. м
3
. 

 

Загальна площа прибраної території склала майже 27,4 га. Були прове-

дені роботи по видаленню хмизу, порослі та опалого листя.  

Проведена робота філією «Лозівськийрайавтодор» щодо відновлення 

дорожньої розмітки, ремонту дорожніх знаків у межах населених пунктів та 

поза їх межами, виконані роботи з планування обочин. 

Спільно з районним центром зайнятості, у рамках проведення щорічної 

Всеукраїнської акції «За чисте довкілля», здійснювалися заходи щодо залу-

чення у 2017 році до робіт з прибирання територій населених пунктів осіб, 

які перебувають на обліку в центрі зайнятості. Так з початку року до робіт з 

прибирання територій населених пунктів було залучено 354 особи. 

 

ГАЛУЗЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. 

 

Галузь рослинництва 

За підсумками  роботи січень-грудень 2017 года по галузям  сільсько-

го господарства індекс виробництва сільськогосподарської продукції склав 

96 %: 

- по галузі рослинництва – 96 %; 

- по галузі тваринництва – 81 %. 

Індекс валового виробництва сільського господарства в динаміці за 

2016-2017 роки по району. 
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Район зайняв 5 місце по індексу валового виробництва сільськогоспо-

дарської продукції серед районів Харківської області. 

Об’єми  виробництва сільськогосподарської продукції по сільгосппідп-

риємствах району за 2017 рік в порівнянні з  2016 роком. 
 

 

За 2017 рік валовий збір 

зернових культур складає 

114,4 тис. тон, що на 3,4 % 

менше показника 2016 ро-

ку. Незважаючи на змен-

шення загального валового 

збору зернових, аграріям 

району удалось зібрати на 

7,8 тис. тон більше пшениці 

озимої та ярої. 

 

По відношенню до минулого року збільшилось виробництво сої майже  

в 6 разів.  

Виробництво цукрових буряків зменшилось на 31 %, соняшнику на 3 %. 

Під урожай 2018 року по сільгосппідприємствах району посіяно 

 22,9 тис. га. озимих зернових культур, що складає 103,4 % до минулого року. 

За період з 2014 по 2018 роки збільшення посіву озимих культур 

спостерігається з 2017 року та під урожай 2018 року і складає 22,9 тис. га . 
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Найменування 

продукції 

2016 рік 2017 рік в % до 

2016 року тон 

Зернові всього: 118498 114460 96,6 

в т.ч: пшениця (озима та 

яра) 
84783 92570 109,2 

жито 274 250 91,2 

ячмінь (озимий та ярий) 12347 7151 57,9 

кукурудза на зерно 8920 3470 38,9 

гречка 297 99 33,3 

горох 11002 9403 85,5 

інші зернові 875 1517 173,4 

Цукрові буряки 62416 43094 69,0 

Соняшник  56244 54561 97,0 

Соя 54 321 594,4 

Плоди та ягоди 285 179 62,8 
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Площі посіву озимих зернових культур 

 по сільгосппідприємствах району за останні 5 років 
 

 
Питома вага соняшника  в структурі посівних площ  по 

сільгосппідприємствах  району за останні 5 років 
 

 
За період з 2013 по 2017 роки самий великий пік питомої ваги 

соняшнику в структурі посівних площ спостерігається  в 2017 році – 38,5 %.  

У відношенні багатьох господарств дотримання оптимального 

співвідношення культур в сівозмінах незадовільне.  

В результаті систематичного ігнорування сівозмін озимі зернові куль-

тури розташовуються по гірших попередниках . 

 

Галузь тваринництва. 

По виробництву тваринницької продукції за 2017 рік відмічається  

падіння виробництва м’яса ВРХ та птиці у живій вазі. 

Об’єми виробництва сільськогосподарської продукції тваринництва  

по сільськогосподарським підприємствам району 

 за 2017 рік у порівнянні з 2016 роком 

Назва продукції 
2016  2017  в % 2017 

до 2016  тонн 

ВРХ 64,7 50,9 79 

свині 210,2 213,0 101 

птиця 1,74 1,452 83 

молоко 2761,5 2008,6 73 
 
 

19,1

27,4

19,9

29,2 29,9

0

5

10

15

20

25

30

35

2014 2015 2016 2017 2018

посів озимих культур

35,8 35
29,5

36,3 38,5

0

10

20

30

40

50

2014 2015 2016 2017 2018

питома вага соняшнику 



16 

 

Позитивний був рік для галузі свинарства. М’яса свинини у 2017 році 

в цілому по господарствах району, які займаються розвитком галузі свинарс-

тва вироблено 213,0 тонн, що більше об’ємів 2016 року на 2,98 тонни або  

101 %.  

 За результатами 12 місяців 2017 року по сільськогосподарським підп-

риємствам району, які займаються розвитком галузі тваринництва спостері-

гається падіння поголів’я свиней та овець.  

Чисельність великої рогатої збільшилася у порівнянні з 2016 роком на 

13 голів або на 7% і становило 614 голів.  

Що стосується дійної череди, то спостерігається збільшення поголів’я 

корів.  

Так, у сільськогосподарських підприємствах району поголів’я корів 

збільшилося на 8 % або на 28 голів і становило на 1 січня 2018 року  

390 голів.       
Поголів’я коней збільшилося у 2017 році на 32 голови або на 22 % і 

склало – 179 голів у порівнянні з 2016 роком.  

Поголів’я свиней зменшилося – на 201 голову або на 11 % і становило 

– 1620 голів, овець – на 230 голів або на 80% і становило – 56 голів.   

Загалом динаміка чисельності корів позитивна. 

Але валове виробництво молока має негативний характер. У порів-

нянні з 2016 роком валове виробництво молока значно зменшилося за раху-

нок вибраковки низькопродуктивного поголів’я корів на 752,9 тонни або на 

27 % і становила 2009 тонн.  

Продуктивність корів зменшилася у порівнянні з 2016 роком на 28 % і 

становила 5549 кг на корову, яка була в наявності на початок 2017 року .  

Перейдемо до виробництва м’яса. 

За січень-грудень 2017 року сільськогосподарськими підприємствами 

району  реалізовано на забій у  в живій вазі 119,4 тонни худоби та птиці – це 

на 14 % більше об’ємів  попереднього року. Позитивну динаміка сформува-

лася за рахунок галузі скотарства. Об’єми реалізації великої рогатої худоби в 

сільгосппідприємствах збільшилася на 62 % и становила 31,5  тонн. 

Свиней  на забій реалізовано на 2 % більше, ніж у попередньому році, 

об’єми становили 86,2 тонни, птиці реалізовано на 113% більше, об’єми ста-

новили 1,7 тонни.  
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Найбільш цікавить  нас показник – це об’єми вирощування худоби та 

птиці. Саме цей показник є однією із складовою індексу валового виробниц-

тва продукції тваринництва. 

 
За 2017 рік вирощено худоби та птиці в живій вазі в сільгосппідпри-

ємствах району 266,5 тонн, що на 4% менше об’ємів вирощування аналогіч-

ного періоду минулого року. 

Головною причиною зниження об’ємів виробництва м’яса в  галузі 

скотарства – це знищення галузі м’ясного скотарства. Об’єми вирощування 

великої рогатої худоби зменшилася на 21% та становила 50,9 тонн. 

 

Заробітна плата. 

За результатами аналізу рівень середньої заробітної плати в сільського-

сподарських підприємствах Лозівського району за 2017 рік склав 5723 грн., 

що на 1439грн. більше ніж за аналогічний період 2016 року. 

 У відсотках зріст склав 33,6 %. Щомісячний  розмір середньої заробіт-

ної плати в галузі сільського господарства  Лозівського району  у  2017  році 

в порівнянні до 2016 року (наростаючим підсумком з початку року, грн.) 

 

    Найвищий показник  серед-

ньомісячної заробітної плати 

серед сільськогосподарських 

підприємств району складає 

7996 грн., найменший –      

3350 грн., проте всі сільського-

сподарські підприємства до-

тримуються вимог законодав-

ства щодо встановленої міні-

мальної заробітної плати, яка у 

2017 році дорівнювала 3200 

грн. 
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Нарахування і виплата по договорам оренди земельних ділянок (паїв)   

по Лозівському району 

 

Розрахунки за оренду землі – важливе питання, що має соціально-

економічне значення. Так до відділу агропромислового розвитку звітують  

32 підприємства, які уклали договори з 6352 орендодавцями на площу  

39,3 тис. га. Загальна вартість орендованої землі складає 1339,1 млн. грн. 

Станом на 01.01.2018 року  за оренду землі виплачено 76,9 млн. грн., що ста-

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

тому числі коштами виплачено 70,0 млн. грн., видано зерном в кількості 

1556,9 тонн на суму 6,2 млн. грн., надано іншою продукцією 0,7 млн. грн. Ро-

змір орендної плати за земельні частки (паї), у порівнянні з минулим роком, 

збільшено і складає 5,7%. Так 2017 році за гектар, згідно з укладеними дого-

ворами, його власник в районі в середньому отримує 1958,6 грн., що на    

204,1 грн. більше, ніж минулого року (1754,5 грн.).  

 

Порівняльна таблиця нарахування і виплата по договорам оренди  

земельних ділянок (паїв)  по Лозівському району(з розрахунку  на 1 гектар) 

 

Відповідно до договірних зобов’язань орендна плата за використання 

майна по району становить 12,3 тис. гривень, з них фактично виплачено 

 12,3 тис. гривень, що становить 100 %. 

           Виплата орендної плати здійснюється згідно вимог чинного законодав-

ства та умов укладених договорів оренди земельних часток (паїв). 

 

ОБОРОНА ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ. 

У сфері оборонної роботи проведені весняні і осінні призови громадян 

на строкову військову службу. За результатами 2017 року завдання з припис-

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

призову громадян на строкову військову службу виконано на 100%, значно 

поліпшилась робота з організації військового обліку, відпрацьовано необхід-

на документація та сформовано особовий склад ПЗСР. 

Фахівці сільських та селищних рад також залучали громадян до прохо-

дження військової служби за контрактом. Планове завдання для Лозівського 

ОМВК виконано в повному обсязі. На виконання заходів щодо реалізації у 

Лозівському районі регіональної Програми забезпечення публічної безпеки і 

порядку в Харківській області на період 2016-2017 років, затвердженої роз-

порядженням голови районної державної адміністрації від 16.06.2016 № 143, 

протягом 2017 року: 

2016 2017 

Розмір орендної плати,  

за договорами оренди 
%  

виплати 

Розмір орендної плати,  

за договорами оренди 
%  

виплати 
% від грошової 

вартості орен-

дованої землі 

З розрахунку 

за 1га. земель-

ного паю, грн. 

% від грошової 

вартості орен-

дованої землі 

З розрахунку за 

1га. земельного 

паю, грн. 

5,5 1754,5 100% 5,7 1958,6 100% 
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Назва районної цільо-

вої програми у сфері 

протидії злочинності, 

забезпечення публічної 

безпеки і порядку  

Коли, ким затвер-

джена, на який пе-

ріод 

Передбачені (запла-

новані) обсяги кош-

тів на фінансування 

заходів програми  

Фактично ви-

ділені обсяги 

коштів на реа-

лізацію заходів 

програми 

Програма щодо підтри-

мки діяльності Лозівсь-

кого відділу поліції ГУ 

НП в Харківській обла-

сті на 2016-2020 роки 

Рішення IVсесії VII 

скликання Лозівсь-

кої районної ради 

від 18 грудня 2015 

року  

2016 рік – 30 тис. грн. 

2017 рік – 30 тис. грн. 

30 тис. грн. 

30 тис. грн. 

Програма щодо підтри-

мки діяльності Лозівсь-

кої місцевої прокурату-

ри на 2017-2019 роки 

Рішення XXIV сесії 

VII скликання Ло-

зівської районної 

ради від 12 травня 

2017 року 

2017 рік – 30 тис. грн. 

 

30 тис. грн. 

Програма щодо підтри-

мки діяльності Лозівсь-

кого міжрайонного від-

ділу Управління Служ-

би безпеки України в 

Харківській області на 

2016-2020 роки 

Рішення VIII сесії 

VII скликання Ло-

зівської районної 

ради від 02 березня 

2016 року 

2016 рік – 30 тис. грн. 

2017 рік – 30 тис. грн. 

30 тис. грн. 

30 тис. грн. 

 

Для своєчасного прийняття рішень керівництвом району та вжиття пре-

вентивних заходів щодо покращення стану техногенно-екологічної безпеки 

протягом поточного року підготовлено і проведено 12 засідань місцевої 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Лозівської райдержадміністрації (проведено 7 планових та 5 позачергових за-

сідань, розглянуто 29 питань та заслухано 59 керівників). 

Із 7 наявних захисних споруд ЦЗ 

(ПРУ) - 100% пройшли техінвентари-

зацію.  

В готовності не нижче „Обмеже-

ноготове‖ станом на 1 січня відпові-

дного року знаходилося захисних 

споруд цивільного захисту: у 2016 

році – 42,8%, у 2017 році – 57,1%.  

 

Проводилась відповідна робота щодо створення місцевого матеріального 

резерву для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій згідно програми ство-

рення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуа-

цій техногенного та природного характеру та їх наслідків у Лозівському 

районі на 2014-2018 роки та затвердженої номенклатури накопичення. На 

створення місцевого матеріального резерву у 2017 році було виділено  

10,0 тис. грн. (40% від запланованих на рік). Місцевий матеріальний резерв в 

районі створено на загальну суму 105,3 тис. грн., (93,5% від запланованих, 

згідно затвердженої номенклатури). На забезпечення пожежної безпеки в 

Лозівському районі виділені кошти в сумі 32,5 тис. грн. 
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Згідно плану підготовки органів управління та керівного складу циві-

льного захисту проводились комплексні об′єктові навчання та тренування. 

Проведено командно-штабне навчання ланки територіальної підсистеми ЄДС 

цивільного захисту на тему: ― Дії органів управління та сил ланки територіа-

льної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Лозівського 

району Харківської області у разі виникнення метеорологічних НС‖, органі-

зовано та проведено показовий День цивільного захисту в Новоіванівській 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Організовано і цілеспрямовано здійснювалася підготовка керівників 

всіх рівнів у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Харківської області та м. Лозова, де протягом року пройшли 

підготовку 54 особи (90% від запланованого). 

 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРУ  

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

Робота центру надання адміністративних послуг при Лозівській район-

ній державній адміністрації (далі – Центр) організована за принципом «єди-

ного 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.  

Відповідно до Переліку адміністра-

тивних послуг в 2017 році Центром в по-

вному обсязі надано 74 адміністративні 

послуги, серед яких: послуги центральних 

органів виконавчої влади  та послуги 

структурних підрозділів районної держа-

вної адміністрації.  

Впродовж 2017 року Центром було 

надано 4149 адміністративних послуг, що 

на 962 послуги більше ніж за 2016 рік. 

З метою належної організації надання адміністративних послуг в 

ЦНАПі організовано щоденне консультування відвідувачів спеціалістами 
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суб’єктів надання адміністративних послуг з земельних питань, з питань 

державної реєстрації, житлово-комунального господарства, соціальної сфери 

та ін. 

Налагоджена співпраця з Німецьким 

товариством міжнародного співробітниц-

тва (GIZ), яке пропонує експертну та ме-

нторську допомогу у вирішенні багатьох 

організаційних питань роботи  ЦНАПів 

та соціальних установ. Всі заходи спря-

мовані на поліпшення рівня обслугову-

вання населення, на професійну підготов-

ку кадрів, працюючих у сфері надання 

адміністративних послуг, забезпечення їх 

належним сучасним обладнанням. 

Для інформування населення на офіційному сайті Лозівської районної 

державної адміністрації розміщено окрему рубрику «Адмінпослуги», де роз-

міщено інформацію про організацію роботи ЦНАПу (Паспорт ЦНАП), про 

суб’єктів надання адміністративних послуг, інформаційні та технологічні  

картки, заяви, та іншу корисну інформацію для споживачів. 

 

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА. 

 

Соціальний захист дітей. 

  

Станом на 01.01.2018 року на обліку служби у справах дітей перебуває 

96 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.  
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 Упродовж року статус 

отримало6 дітей, з них 1-

усиновлено, 5 - влаштовано 

під опіку, піклування. На 

території району проживає 

125 дітей даної категорії:   

74 - сім’ях опікунів, піклу-

вальників, 17 - в прийомних 

сім’ях, 31 - в дитячих буди-

нках сімейного типу. 

 47 дітей перебуває на 

обліку, як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах. Протягом 

року на облік взято 19 дітей даної категорії, 27 знято з обліку з позитивним 

результатом. 

З метою попередження дитячої 

бездоглядності і безпритульності на 

території району проведено 93 профі-

лактичних рейди. Під час виїздів здій-

снено 171 обстеження умов прожи-

вання дітей, які перебувають у склад-

них життєвих обставинах, прожива-

ють в сім’ях опікунів, піклувальників, 

прийомних сім’ях, дитячих будинках 

сімейного типу.  

 Протягом 2017 року проводилась інформаційно-просвітницька робота 

серед населення району з поширення сімейних форм виховання дітей шляхом 

розповсюдження буклетів та опублікування статей в газеті «Голос Лозівщи-

ни». Завдяки проведеній роботі громадянами району усиновлена 

1 дитина з місцевого обліку. 

  

Соціальний захист сімей. 

Вперше за час існування Лозівського районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді фінансування на утримання установи прово-

диться лише за рахунок районного бюджету, а не завдяки субвенціям селищ-

них та сільських рад.  

Так, обсяг затверджених асигнувань бюджету на утримання установи у 

2016 році склав 253,9 тис. грн., з них 47,7 тис. грн. субвенція на утримання 

фахівців із соціальної роботи. 

Обсяг затверджених асигнувань бюджету на утримання установи у  

2017 році склав 485,9 тис. грн. 

Вперше введені нові посади: психолога та водія згідно з затвердженим 

штатним розписом кількість штатних посад складає 7 осіб. 

Такі кадрові зміни дали позитивні результати в здійсненні соціальної 

роботи, адже з посадою водія в центрі з’явився автомобіль, що дає змогу мо-

більно та адресно реагувати на процеси, які відбуваються в громаді Лозівсь-

кого району.   
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Адже для вирішення питань, з 

якими звертаються клієнти до центру, 

використовується комплексний мульти-

дисциплінарний підхід із залученням 

команди фахівців для забезпечення пра-

ва дитини на виховання в сім’ї, що про-

довжує залишатися пріоритетним у ро-

боті центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді. 

Як результат плідної роботи фахі-

вців центру відбулось збільшення кіль-

кості охоплених сімей з дітьми. 

В листопаді 2017 року 

роботу колективу районного 

центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді оцінено 

Подякою Міжнародного благо-

дійного фонду «Українська фу-

ндація громадського здоров’я» 

за плідну співпрацю в рамках 

реалізації проекту, в якому 

приймає участь центр з  12 сер-

пня 2015 року по 31 грудня 

2018 року, який фінансується 

Фондом народонаселення ООН та реалізується за підтримки Міністерства 

соціальної політики України. Робота в проекті спрямована на розширення 

охоплення послугами та доступності до соціально – психологічних послуг 

постраждалих від гендерного насильства в сім’ях. 

 

Соціальне забезпечення та соціальний захист населення. 

Важливим напрямком роботи районної державної адміністрації  є по-

ліпшення якості життя соціально-незахищених верств населення, переселен-

ців, з тимчасово окупованих територій, вирішення проблем малозабезпече-

них сімей та інвалідів шляхом надання різних видів державної соціальної до-

помоги. 

 За 2017 рік виплачено 

всіх видів державних соціа-

льних допомог 49,3 млн. грн.  

що на 10,9 % більше до звіт-

ного періоду (2016 рік. -   

44,4 млн. грн.).  

Заборгованість із виплати 

державних соціальних допо-

мог відсутня. 
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 Субсидію отримувало 8384 

сім’ї, що на 1082 сім’ї більше, ніж 

на звітну дату (на 01.01.2017 р. 

склало 7302 сім’ї). Профінансова-

но субсидій 82,2 млн. грн., в т.ч.  

житлово-комунальні послуги - 

78,6 млн. грн., придбання твердо-

го палива та скрапленого газу -  

3,6 млн. грн. 

  

Враховується заборгованість по відшкодуванню субсидій в сумі 

33,6 млн.  грн., в т.ч. житлово-комунальні послуги - 33,5 млн. грн., прид-

бання твердого палива та скрапленого газу - 0,1 млн. грн. 

 

Соціальний захист пільгового контингенту. 

 На обліку перебуває 7789 осіб пільгового контингенту (2016 рік - 

 7916 осіб). 

 Профінансовано пільги на жи-

тлово-комунальні послуги на суму 

3,2 млн. грн. (2016 рік -       5,7 млн. 

грн.). 

 Видано 91 технічний засіб реа-

білітації інвалідам (2016 рік - 45 за-

собів). 

  

 

 Видано 153 путівки на санаторно-

курортного лікування (2016 рік -    

113 путівок). 

Видано 20 путівок на санаторно-

курортного лікування постраждали 

від ЧАЄС (2016 рік -19 путівок).  

Відшкодовано компенсацію пе-

ревізникам за перевезення пільгового 

контингенту 202,7 тис. грн. (2016 рік 

- 77,7 тис. грн.). 

 

Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб. 

На обліку перебуває 366 внутріш-

ньо переміщених осіб (2016 рік - 

420 осіб). Виплачено допомогу 98 внут-

рішньо переміщеним особам на покрит-

тя витрат на житлово-комунальні послу-

ги на суму 1403,0 тис. грн. (2016 рік - 

116 осіб на 1562,8 тис. грн.)  
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Соціальний захист учасників АТО та  членів сімей загиблих  

військовослужбовців. 

На обліку перебуває 139 учасників АТО та 5 членів сімей загиблих вій-

ськовослужбовців (2016 рік - 103 особи та 5 членів сімей загиблих військо-

вослужбовців). 

Надано грошову допомогу учасникам АТО та членам сімей загиблих на 

суму 153,1 тис. грн. (2016 рік - 42,0 тис. грн.) 

Пройшли оздоровлення в санаторії «Роща» 7 учасників АТО. Санатор-

но-курортне лікування пройшли 6 учасників АТО та 2 члени сімей загиб-

лих (2016 р. - 5 учасників АТО)  

Проведено професійне навчання 10 учасників АТО на базі ХАДТ на 

суму 61,3 тис. грн. (2016 р. - 6 осіб на суму 12,1 тис. грн.). 

 

Заробітна плата. 

  

Середня заробітна плата за 

січень-вересень 2017 року по 

району становить 5417 грн., до 

звітного періоду (3392 грн.) 

зросла на 2025 грн., або на 

59,7 %.  

 Заборгованість із випла-

ти заробітної плати на 

01.01.2018 відсутня. 

Освоєно 586,7 тис. грн. для 

організації громадських робіт 

(2016 рік - 419,2 тис. грн.). 

 

 

РОЗВИТОК СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. 

 З січня 2017 року первинну медико-санітарну допомогу населенню Ло-

зівського району та профілактичну роботу здійснює Комунальний заклад 

охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги Лозівського 

району», до складу якого після структурних змін в КЗОЗ «Лозівське ТМО» 

було приєднано АЗПСМ сел. Панютине та ФАП с. Домаха. Таким чином, на 

сьогодні, структура центру складається з 13 АЗПСМ та 22 ФАПів. В Центрі 

працює 150 чоловік, в амбулаторіях діють 34 ліжка денного стаціонару. 

Сімейними лікарями забезпечені не всі амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини, тому в районі гостро відчувається нестача медичних кад-

рів. З 27,5 штатних посад сімейного лікаря зайнято лише 20,5 посад (74,5 %), 

фізичних осіб – 13. 

Але, незважаючи на кадрові складності все населення району 100% ох-

вачене обслуговуванням лікарями загальної практики – сімейної медицини. 



26 

 

 З метою наближення лікарської допомоги до мешканців села була про-

довжена робота пересувної лікарської амбулаторії: виконано 80 виїздів бри-

гад. Фахівцями виїзної поліклініки було прийнято 4910 пацієнтів.  

З квітня 2017 року в районі впроваджена та продовжує працювати  

Урядова програма «Доступні ліки». Реєстри, які створені, постійно оновлю-

ються. До реєстру на серцево-судинні захворювання входить 9720 чоловік. 

Реєстр на бронхіальну астму включає - 101людину, на цукровий діабет - 

1023. 

На виконання Закону України «Про протидію захворювання на тубер-

кульоз» від 22.03.2012 року № 4565-VI та враховуючи складну епідемічну 

ситуацію по туберкульозу, в районі продовжена робота по профілактичному 

флюорографічному обстеженню сільського населення. 

Всього по району план ФГ обстеження виконано на 98,7 % до плану на 

рік.  

В АЗПСМ діють 34 ліжка денного стаціонару на яких проліковано  

3125 чоловік. У стаціонарах вдома проліковано 2522 особи.  

В 2017 році отримали санаторно-курортне лікування 18 учасників бо-

йових дій. 

На диспансерному обліку у 2017 році знаходиться 220 осіб, які постра-

ждали від аварії на ЧАЕС, з них дорослих 182 та 38 дітей. Всі вони 100% 

пройшли медичні профілактичні огляди. У спеціалізованому госпіталі пролі-

ковано 32 особи. Медикаментами для амбулаторного лікування особи, що 

постраждали від аварії на ЧАЕС забезпечуються за рецептами аптекою        

№ 115.  

 Створено реєстр учасників АТО, в якому зареєстровано 147 осіб. Всі 

вони пройшли профілактичний медичний огляд, із них 5 осіб отримали сана-

торно-курортне лікування. 

Питання покращення фінансування та зміцнення матеріально-

технічного стану медичних закладів району залишилось одним із першочер-

гових у діяльності районної державної адміністрації та адміністрації КЗОЗ 

«Лозівське ТМО» та КЗОЗ «ЦПМСД Лозівського району».  

Всього на фінансування галузі охорони здоров’я у 2017 році з районно-

го бюджету виділено 4 млн. 348,4 тис. грн., в тому числі субвенції сільських, 

селищних рад 369,7 тис. грн. 

На участь у конкурсі міні-проектів було подано 22 заявки. Перемогу 

одержав ФАП с. Ново-Іванівка. 

В рамках Програми «Партнерство в ім'я миру» на той же ФАП с. Нова 

Іванівка було завезено німецькими партнерами сучасне медичне обладнання, 

меблі та орг.техніку. 

Також, завдяки перемозі проекту «Лозівського ТМО», медпрацівникам 

всіх 22 ФАПів були вручені велосипеди.  

Протягом року на всіх АЗПСМ та ФАПах проводилися поточні косме-

тичні ремонти. В АЗПСМ с. Олександрівка, на ФАПах с. Кінне та  

с. Надеждівка, завдяки співпраці з органами місцевого самоврядування, було 

проведено заміну вхідних та міжкімнатних дверей. На ФАПі с Павлівка – 
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Друга зроблено кахельну підлогу в коридорі. На ФАПі с Українське проведе-

но заміну опалювального котла та проведено ремонт даху. 

 

РОЗВИТОК ГАЛУЗІ ОСВІТИ. 

Упродовж 2017 року районна державна адміністрація  й управління 

освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації продовжували спі-

льну діяльність, спрямовану на  якісну реалізацію основних завдань держав-

ної політики в сфері освіти. Ключовими векторами уваги  стало створення 

освітніх округів, покращення матеріально-технічного забезпечення та органі-

зація інклюзивного навчання. 

Із метою запровадження нової моделі організації освіти, формування і  

розвитку мережі закладів загальної середньої  освіти створено 3 освітні окру-

ги (Краснопавлівський освітній округ, Орільський освітній округ, Садовсь-

кий освітній округ), 2 заклади дошкільної освіти (Краснопавлівський та 

Орільський заклади дошкільної освіти), призупинено діяльність Краснопав-

лівського НВК та районного міжшкільного навчально-виробничого комбіна-

ту.  

На початок 2017/2018  навчального року у районі функціонує 23 закла-

ди освіти району, із них: 4 – дошкільної освіти, 17 – загальної середньої осві-

ти, 2 – позашкільної освіти. 

Особливу увагу  було спрямовано на організацію та впровадження ін-

клюзивної освіти в районі для 9 дітей з особливими освітніми потребами, із 

них: у Краснопавлівській ЗОШ та Орільській ЗОШ 4 дитини – індивідуальне 

навчання, 3 дитини – інклюзивне навчання у Катеринівській, Краснопавлів-

ській та Орільській ЗОШ, 2 дитини – інклюзивна група у Краснопавлівсько-

му закладі дошкільної освіти. 

Освітній процес забезпечують 456 педагогічних працівників. Із них 

вчителів закладів загальної середньої освіти – 345, педагогічних працівників 

закладів позашкільної освіти – 13, вихователів закладів дошкільної освіти – 

27. 

 

Порівняно з минулим роком збільшився перелік пільгових категорій 

учнів, яких забезпечено безкоштовним харчуванням. Це діти учасників АТО, 

діти з особливими освітніми потребами. З метою організації більш якісного 
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харчування вартість для учнів 1-11 класів збільшено на 8%, а  для вихованців 

закладів дошкільної освіти – на 9%. 

Відповідно до чинного законодавства України 

стовідсотково забезпечено якісне підвезення учнів та 

педагогічних працівників до місця навчання та у 

зворотному напрямку 16 шкільними автобусами.  

Районна державна адміністрація проводить  

активну інвестиційну та 

проектну діяльність, яка позитивно впливає на ди-

наміку розвитку освіти району. За кошти державно-

го бюджету замінено  68% віконних блоків на енер-

гозберігаючі в Орільській філії Орільської ЗОШ на 

суму 180 тис. грн. та придбано сучасні тенісні столи 

для опорних закладів на суму 45 тис. грн.  

За сприяння голови Харківської 

обласної державної адміністрації Юлії 

Світличної із обласного бюджету виді-

лено 2,5 млн. грн. на реконструкцію бу-

дівлі Краснопавлівської ЗОШ, більш ніж 

1,5 млн. грн. виділено на придбання       

9 природничо-математичних кабінетів із 

цифровими вимірювальними 

комп’ютерними комплексами, до Царе-

дарівського та Смирнівського НВК на-

дійшло мультимедійне обладнання на суму 96 тис. грн., на придбання шкіль-

ного автобусу за рахунок співфінансування виділено 724 тис. грн.  

Більше 6 млн. грн. районного бюджету спрямовано на капітальні ремо-

нти Орільської та Садовської ЗОШ, реконструкцію будівель Перемозької фі-

лії, Шатівського та Миролюбівського навчально-виховних комплексів та 

придбання шкільних автобусів на суму 1450 тис. грн.  

За участі органів місцевого самоврядування, ініціативних груп, громад-

ських організацій та освітянських спільнот активно реалізуються регіональні 

та районні освітні міні-проекти: обласний проект «Разом в майбутнє» на суму 

596,476 тис. грн.  (Шатівський НВК, Тихопільська філія Садовської ЗОШ, 

Перемозька філія Краснопавлівської  ЗОШ), районний проект «Розвиток гро-

мад Лозівського району» на суму 503,304 тис. грн. (Єлизаветівська філія Кра-

снопавлівської ЗОШ, Надеждівський НВК, Новоіванівська ЗОШ).  

Успішну і результативну участь в обласних та міжнародних освітянсь-

ких виставках та форумах 2 роки поспіль демон-

струють заклади освіти району. Учасники обласних 

виставок «Освіта Харківщини XXI століття» (Кате-

ринівська ЗОШ, Орільська ЗОШ та Краснопавлів-

ський заклад дошкільної освіти) у 2017 році посіли 

І, ІІ, ІІІ міста відповідно.  
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Результат титанічної роботи Царедарівського 

НВК, Краснопавлівської ЗОШ та Орільської ЗОШ – 

дипломи переможців, золоті або срібні відзнаки. Наразі 

педагоги Краснопавлівського закладу дошкільної осві-

ти «Оленка» готуються до участі у міжнародній виста-

вці «Сучасні заклади освіти – 2018», яка відбудеться в 

березні 2018 року в м.Київ.  

Учні закладів освіти району показують позитивну динаміку участі в обла-

сних інтелектуальних змаганнях за 2 роки. Зросла кількість переможців кон-

курсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у 2017 із 4 до 

5; у 2017 році на 50% збільшилася кількість переможців ІІІ (обласного) етапу 

олімпіад.  

Щорічно маємо переможців заключного етапу Всеук-

раїнського конкурсу учнівської творчості (у минулому на-

вчальному році це учні Садовської ЗОШ та Надеждівського 

НВК). Знаковою подією 2017 року стала перемога Балабась 

Катерини, випускниці Артільського НВК, у ІІІ (заключному) 

етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН. 

У червні 2017 року за іні-

ціативи Лозівської районної державної адмініст-

рації і за підтримки Лозівської районної ради 

група учнів-переможців змагань обласного та 

всеукраїнського рівнів вперше здійснили  турис-

тичну подорож до європейської країни Болгарії. 
  

 РОЗВИТОК ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ. 

Мережа закладів, що створюють умови для творчого розвитку особистості, 

підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності 

освіти у сфері культури та задоволення культурних потреб жителів Лозівського 

району, включає 68 закладів культури, з них 55 у сільській місцевості:  

- 32 бібліотеки, 

- 34 клубних заклади, 

- 1 дитяча музична школа, 

- 1 краєзнавчий музей. 

 

У 2017 році  галузь Культури фінансувалася з 

районного бюджету та спів фінансувалася з бюдже-

тів сільських, селищних рад. Сума фінансування 

склала  - 11 282,8 тис. грн.  – частка співфінансу-

вання 38% -  4 297,7 тис. грн.  

У 2016 році галузь фінансувалась - 7 348,3 тис. грн. 

(частка співфінансування – 24% - 17348,4 тис. грн.).  

У 2015 році – 6 618,3 тис. грн. (частка спів фі-

нансування – 18%). 
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         За 2017 рік матеріально-технічна 

база закладів культури району покращи-

лася на 911,8 тис. грн.:         813,2 тис. 

грн. -  бюджетні кошти,       98,3 тис. грн. 

-  позабюджетні.  Придбано 18 електрон-

них книг, 6 ноутбуків, меблі, музичні ін-

струменти та апаратура, сценічні костю-

ми, театральні крісла, близько 5 тисяч 

книг, більше ніж на       90 тис. грн. зроб-

лено підписку. Для порівняння: у 2016 

році – 611 тис. грн. (427 тис. грн. – бю-

джетні, 184 тис. грн. – позабюджетні), у 

2015 році –319 тис. грн. (133,5 тис. грн. – 

бюджетні кошти,    186,4 тис. грн. - поза-

бюджетні). 

 

       У 2017 році велася робота з підготовки 

до сталого функціонування закладів в   

осінньо-зимовий період: проводилися капі-

тальні і поточні ремонти, відновлення і ре-

монти систем опалення. За звітний період 

було виконано робіт на 2 255,7 тис. грн.: по-

точні ремонти – 855,2 тис. грн., капітальні – 

786,5 тис. грн., відновлення опалення –    

614 тис. грн. Для порівняння: у 2016 році – 

1 525,1 тис. грн. (поточні ремонти – 930 тис. грн., капітальні – 221 тис. грн., 

опалення – 365,1 тис. грн.), у 2015 році – 1 454,2 тис. грн. (поточні –         

814.1 тис. грн., капітальні – 490,1 тис. грн., опалення – 150 тис. грн. ) 

      Потрібно відзначити, що протягом 2017 року у  закладах культури проводи-

лися комплексні енергозберігаючі заходи: теплоізоляція комунікаційних труб, 

утеплення  і  заміна вікон, дверей, заміна ламп накалювання на енергозберігаючі 

тощо. Із 556 вікон у будівлях закладів культури станом на 01.01.2018 замінено 

246 із них 155 в 2017 році. У звітному році переможці в обласному конкурсі міні-

проектів «Разом в майбутнє» і переможці районного конкурсу міні-проектів реа-

лізували проекти у 7 закладах культури.  

      Частка бюджетних коштів у 

підготовці закладів культури в 

осінньо-зимовий період у 2017 

році склала 95,8%              

(2 161,4 тис. грн. бюджетних,      

94,3 тис. грн. позабюджетних), у 

2016 – 89,6%  (1 366 тис. грн. – 

бюджетні, 159,1 тис. грн. - поза-

бюджетні), у 2015 – 64,4%  

(932,9 тис. грн. – бюджетних, 

518,3тис. грн. - позабюджетних) 
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З метою подальшої підтримки та розвитку жанрів народної творчості у 

районі, відзначення державних свят, ювілейних дат видатних митців і 

пам’ятних подій проведено 4464 заходи.  

        За 2017 рік   створені і працюють: 

- клубних формувань    - 242;  

- в них учасників           - 1974;  

- колективів художньої самодіяльності   - 228;  

- в них учасників           - 1597.  

У 2017 році в Лозівському районі за підтримки райдержадміністрації  

ведено  фестивалі та конкурси: «Співці українського слова», «Маленька Слобо-

жаночка» , «Весняний первоцвіт», «Фольклорне веретено»,«Перемога, свята Пе-

ремога», «Яскравий світ талантів», «Всім серцем любіть Україну свою».   

        Творчі колективи, читачі бібліотек, учні 

музичної школи та співробітники музею при-

йняли участь у 36 конкурсах, фестивалях, ви-

ставках обласного, регіонального та міжнаро-

дного рівнів. У 17 з них стали переможцями та 

дипломантами. Традиційно, згідно заходів з 

культурно-мистецького та національно-

патріотичного спрямування,  аматори Лозів-

щини виступили в зоні АТО. 

На території Лозівського району розташовано 376 пам’ятки культурної 

спадщини, з них: історії – 40, археології – 333, монументального мистецтва -3.  

В районі протягом року продов-

жувалась робота щодо охорони культу-

рної спадщини: 

- складено охоронні договори на 

40 пам’яток історії (17 оновлено), 

- проведено поточні ремонти  

- пам’яток на суму 57, 3 тис. грн. 

 

 

 


