1

Районна державна адміністрація у звітному періоді спрямовувала
свою діяльність на забезпечення виконання Конституції і законів України, законодавчих актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, власних розпоряджень, заходів та завдань, визначених програмою соціально-економічного та культурного
розвитку району, вирішення питань розвитку господарського комплексу, поліпшення добробуту мешканців району, задоволення їх потреб, додержання
прав і свобод.
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 з районною, міською, селищними
та сільськими радами, старостинськими округами, територіальними органами
центральних органів виконавчої влади та іншими суб’єктами діяльності, які
зареєстровані на території району і беруть безпосередню участь у процесах
практичного втілення в життя територіальних громад вимог сьогодення.
Особлива увага приділяється питанням належного функціонування
соціальної сфери, забезпечення сталої роботи підприємств, установ та організацій району, розвитку агропромислового комплексу та наповнення бюджетів
усіх рівнів, а також надання допомоги учасникам АТО, сприяння залученню
інвестицій в основні галузі економіки, вирішення актуальних проблем життєдіяльності району, поліпшення добробуту та соціального захисту населення.
Робота Лозівської районної державної адміністрації проводилась за поточним планом роботи 2018 року, оприлюдненим на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації в порядку, передбаченому Законом України
«Про доступ до публічної інформації», а також за відповідними квартальними
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та місячними планами основних заходів та тижневими (оперативними) планами роботи районної державної адміністрації.
Найбільш важливі питання життєдіяльності району розглядалися на засіданнях колегій, районних планерних нарадах, нарадах з сільськими, селищними головами, на галузевих нарадах з керівниками підприємств, установ, організацій району, апаратних нарадах у голови районної державної адміністрації, 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 району
на яких було розглянуто 24 питання.
Протягом звітного періоду було проведено 5 планерних та 8 робочих нарад з сільськими, селищними головами, секретарями сільських, селищних рад,
та виконуючими обов’язки старост старостинських округів на яких розглянуто
46 питань.
26 грудня 2018 року відбулося перше засідання Лозівської районної
Ради регіонального розвитку, на якому було розглянуто проект звіту щодо
соціально-економічного розвитку Лозівського району за 2015-2018 роки та
проект перспективного плану соціально-економічного розвитку району на
2019-2021 роки. Було організовано та проведено широке обговорення вказаних проектів в територіальних громадах Лозівського району та з урахуванням
висловлених під час обговорення пропозицій рішенням № 2 Лозівської районної Ради регіонального розвитку були затверджені вищезазначені звіт і
план.
Згідно Плану заходів Лозівської районної державної адміністрації у
2018 році з питань добровільного об'єднання територіальних громад проводилася роз'яснювальна робота щодо добровільного об'єднання територіальних
громад.
Територіальні громади
Лозівського району активно включились в процес децентралізації.
Протягом 2018 року проведені близько 40 сходів громадян щодо добровільного об'єднання територіальних
громад.
На підставі Закону України №
6466 від 03.04.2018 «Про внесення
змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних
громад» щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення»» 16 сільських рад (Новоіванівська, Миколаївська, Миролюбівська, Царедарівська, Чернігівська, Катеринівська, Шатівська, Кінненська, Павлівська Друга, Садівська,
Яковлівська, Перемозька, Артільна, Бунаківська, Єлизаветівська, Надеждівська, Тихопільська) добровільного приєднались до територіальної громади м.
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Лозова, с. Герсеванівське, с. Лісівське Лозівської міської ради Харківської області.
Рішеннями сесій Лозівської міської ради від 31 серпня 2018 року та від
20 грудня 2018 року були прийняті рішення про утворення на території Лозівської міської ради Харківської області старостинських округів, а саме: Катеринівський старостинський округ, Кінненський старостинський округ, Миколаївський старостинський округ, Миролюбівський старостинський округ, Новоіванівський старостинський округ, Царедарівський старостинський округ,
Чернігівський старостинський округ, Шатівський старостинський округ, Яковлівський старостинський округ, Перемозький старостинський округ, Садівський старостинський округ, Тихопільський старостинський округ, Єлизаветівський старостинський округ, Бунаківський старостинський округ, Павлівський Другий старостинський округ, Артільний старостинський округ.
Дві селищні ради (Краснопавлівська, Орільська), три сільських ради
(Смирнівська, Надеждівська, Плисівська) продовжують роботу щодо пошуку
шляхів об’єднання.
В районі склалася ділова, дієва співпраця районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування у
вирішенні існуючих в районі проблем, забезпечено в межах можливостей постійну участь керівництва районної державної адміністрації у пленарних засіданнях сесій, засіданнях постійних комісії районної ради, міської ради, засіданнях виконкомів, сесій
сільських, селищних рад, інших заходах, які
проводяться територіальними громадами.
На початку року були здійснені комплексні перевірки реалізації виконкомами сільських, селищних рад району делегованих повноважень органів
виконавчої влади (березень-квітень 2018 року), якими охоплено усі 21 виконавчий комітет сільських, селищних рад району. За результатами проведеної перевірки складені відповідні акти, які були розглянуті на засіданнях виконкомів
цих рад, підготовлені відповідні заходи по усуненню виявлених недоліків.
Одне з найважливіших досягнень - це громадсько-політична стабільність у районі, порозуміння між владою і громадами, завдяки прозорій та відкритій політиці влади, співучасті громади у творенні та прийнятті рішень. Робота постійно висвітлюється на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та на сторінках районної газети “ Голос Лозівщини ”.
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 веб-сайт районної державної адміністрації та інформаційна сторінка районної державної адміністрації в соціальній мережі
«Facebook». Події, які відбуваються у районі, також висвітлюються газетою
«Голос Лозівщини» та Лозівською радіокомпанією.
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Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”
на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації систематично оприлюднюються розпорядження голови районної державної адміністрації, питання для розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації, анонси подій,
основні новини тощо.
РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН
До Лозівської районної державної адміністрації протягом 2018 року надійшло 520 звернень, що на 36 звернень більше порівняно з аналогічним періодом 2017 року. З них письмових 261 звернення.
Всі письмові звернення громадян, що надходять до районної державної
адміністрації, розглядаються особисто головою районної державної адміністрації.
За видами звернень домінують заяви – 98%. Кількість скарг складає 2%.
За результатами розгляду звернень:
- позитивно вирішено – 200 звернень;
- надано відповідні роз'яснення на 310 звернень;
- направлено за належністю – 10 звернень.
Зазнала змін структура надходження заяв, скарг та пропозицій від громадян Лозівського району, надісланих на розгляд до районної державної адміністрації вищими органами влади. Кількість цих звернень становить 197, що
на 67 звернень більше ніж у 2017 року, а саме:
- з державної установи «Урядовий контактний центр» надійшло 173 звернення,
- Адміністрації Президента України - 3 звернення;
- Кабінету Міністрів України – 4 звернення;
- Харківської обласної державної адміністрації –17 звернень.
Громадянам надані аргументовані роз’яснення та відповіді.
На виконання п.4 ст.1 Указу Президента України головою районної державної адміністрації приділяється особлива увага розгляду звернень громадян,
які потребують соціального захисту: учасників бойових дій - 4, пенсіонерів 55, багатодітних та одиноких матерів – 5, інвалідів I,II,III групи – 16, учасників
ліквідації аварії на ЧАЕС – 1.
Згідно із затвердженим графіком особистих та виїзних прийомів громадян протягом 2018 року головою районної державної
адміністрації та його заступниками проведено 100 особистих прийомів громадян, з них
головою районної державної адміністрації
проведено 29 особистих прийомів громадян
та 28 виїзних прийомів в селах району, де
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прийнято 259 громадян. Проведено зустрічі з
мешканцями сіл, трудовими колективами загальноосвітніх шкіл, дитячих садків. Ведення таких прийомів громадян сприяє спрощенню
процедури отримання
мешканцями району оперативної інформації з питань, які їх хвилюють, та
дає можливість безпосередньо в сільській раді вирішити нагальні питання, не витрачаючи час та
кошти на поїздку в районний центр.
Аналіз довідок за результатами розгляду звернень громадян виконкомами сільських, селищних рад свідчить, що питання роботи із зверненнями
громадян на підвідомчих територіях розглядаються на засіданнях виконкомів
сільських і селищних рад, підводяться підсумки, затверджуються графіки особистих прийомів громадян.
Діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації з
питання роботи із зверненнями громадян направлена на постійний контакт керівників усіх рівнів з громадськістю з метою максимального вирішення питань
життєдіяльності району.
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.
Відповідно до Регламенту роботи районної державної адміністрації щорічно розробляється Комплексний план по роботі з кадрами. Планування кадрової роботи здійснюється згідно затвердженого Плану, планів роботи ради по
роботі з кадрами та за щомісячними планами роботи спеціалістів з питань персоналу.
На спільних засіданнях колегії районної державної адміністрації
та зборах адміністративно – господарського активу району два рази на рік розглядаються питання роботи з кадрами, забезпечення дотримання законодавства про державну службу в Лозівській районній державній адміністрації.
Поточні питання кадрової роботи, стан виконання прийнятих попередніх рішень розглядаються на семінарах – нарадах з керівниками та спеціалістами структурних підрозділів районної державної адміністрації (як правило
щоквартально).
Протягом 2018 року відбулося 22 засідання конкурсної комісії.
За результатами засідань комісій 3 особи проходять спеціальну перевірку згідно Указу Президента України від 25 січня 2012 року «Про Порядок
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організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».
Протягом звітного періоду підвищили кваліфікацію 14 державних службовців.
Станом на 1 січня 2019 року за штатним розписом чисельність працівників райдержадміністрації – 101 одиниці, в тому числі 88 державних службовців, фактично працюючих державних службовців - 82, тобто 6 вакантних посад.
Протягом березня-квітня 2018 року проходив І тур Конкурсу «Кращий
державний службовець» в 2-х номінаціях: "Кращий керівник" та "Кращий спеціаліст". В конкурсі взяло участь 5 державних службовців районної державної
адміністрації:
2 - в номінації "Кращий керівник", 3 - в номінації "Кращий
спеціаліст".
За підсумками проведення
І туру конкурсу:
- переможцем серед 2-х учасників в номінації "Кращий керівник" визнано Попудренка Євгена Олександровича, начальника юридичного відділу апарату
районної державної адміністрації;
перемогу
серед
3-х
учасників
конкурсу
в
номінації
"Кращий спеціаліст" отримала Янкевич Наталія Олексіївна, головний спеціаліст загального відділу апарату районної державної адміністрації.
Відповідно до статей 44, 50 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 всі державні службовці пройшли щорічне
оцінювання.
Протягом 2018 року проводилась робота по подовженню та заключенню
контрактів з керівниками комунальних підприємств, закладів, установ, що належать до сфери управління Лозівської районної державної адміністрації.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
В соціально-економічному розвитку району важливу роль відіграє
малий бізнес.
На території району в усіх сферах господарського комплексу здійсняє
діяльність 103 підприємства малого бізнесу, 6 підприємств середнього рівня
та 550 приватних підприємців.
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Питома вага малих і середніх підприємств у загальній кількості,
у%

103;
94%
середні підприємства
малі підприємства

На долю малих підприємств припадає 59% загальних обсягів реалізованої продукції, наданих послуг та виконаних робіт.

малі
підприє
мства
59 %

середні
підприє
мства4
1%

Частка малих та середніх підприємств у
загальному обсязі виробленої продукції
Лозівського району, у %

Тому особлива увага приділяється питанню удосконалення системи інформаційно-консультативного, ресурсного та освітнього забезпечення
суб’єктів підприємництва. Впродовж 2018 року службою зайнятості проведено 135 семінарів для керівників та бухгалтерів малих підприємств та надано
708 індивідуальних консультацій громадянам щодо їх прав на здійснення власної справи. В навчальних закладах району запроваджено щотижневий курс
«Економіка», проводяться круглі столи, профорієнтаційні уроки, тренінги на
теми: «Зроби свій вибір», «Шлях до професії», «Твоя кар’єра» тощо.
Постійно вживаються заходи щодо залучення в район інвестицій.
Відповідно до статистичних даних за січень–вересень 2018 року освоєно
капітальних інвестицій на суму 156,1 млн. грн, що становить 5,4 тис. грн на
одну особу населення. У порівнянні з відповідним періодом 2017 року обсяги
інвестицій збільшилися на 21,2% або на 27,3 млн. гривень.
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Капітальні інвестиції, тис. грн
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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 діючих проектів та програм з метою подальшого визначення потенційних учасників конкурсів для підготовки та подачі відповідних заявок на участь.
В 2018 році в районі виконувалися два проекти Німецькою федеральною
компанією GIZ та один проект - Благодійним дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ):
№
№

Назва донора

Назва проекту

Кінцевий
бенефіціар

Термін
реалізації

Результат реалізації проекту

1

Німецька федеральна компанія
Deutsche Gesellschaft für
Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH

«Зміцнення
спроможності українських територіальних
громад до
прийняття
внутрішньо
переміщених
осіб в Україні»

Управління
праці та соціального
захисту населення Лозівської
районної
державної
адміністрації

Лютий
В рамках Проекту фахівці
2017 року УПСЗН пройшли навчання на
– грудень теми: «Зовнішній моніторинг у
2019 року
сфері надання соціальних послуг» та «Методи діагностування і профілактики професійного вигоряння та забезпечення сталої стрес-стійкості
працівників соціальної сфери».

2

Німецька федеральна компанія
Deutsche Gesellschaft für
Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH

«Зміцнення
спроможності українських територіальних
громад до
прийняття
внутрішньо
переміщених
осіб в Україні»

Центр на- Серпень Центр отримав дитячий кутодання адмі- 2015 року чок вартістю 7,4 тис. грн та
– грудень «Мобільний офіс» – комплекс
ністратив2019 року
них послуг
обладнання портативного автопри Лозівматизованого робочого місця
ській райондля надання послуг, викорисній державтання якого надають можлиній адмінісвість покращити якість обслутрації.
говування населення, вартістю
51,0 тис. грн.
Крім того, фахівці Центру в червні 2018 року брали участь у
прес-конференції та семінарі
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3

Благодійний
дитячий фонд
ООН (ЮНІСЕФ)

«Мобільний офіс – нова якість
надання послуг», який проходив у м. Дніпро.
Допомога
Управління
Лютий
В приміщеннях Чернігівського
дошкільосвіти, мо- 2017 року навчально-виховного компленому підроз- лоді та спогрудень ксу зроблений капітальний реділу Черні- рту Лозівсь- 2018 року монт підлоги, стелі, стін, опагівського накої
лювальної системи. В туалеті
вчально-вирайонної
установлено дитячі унітази та
ховного ком- державної
умивальники, проведена канаплексу
адміністралізація, яка виведена в новозбуції
дований каналізаційний колодязь. Встановлені металопластикові двері. В усіх приміщеннях зроблені відкоси на вікнах
і дверях тощо.

За сприяння народного депутата України А. Гіршфельда в 2018 році в
район було залучено та використано кошти субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в Лозівському районі в сумі 3,2 млн. грн.
Використання коштів субвенції з Державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій в Лозівському районі, тис. грн
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2027,3

1500,0
1000,0
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2015
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Кошти були направлені на капітальний ремонт БК «Дніпро» (заміна вікон та дверей, капітальний ремонт спортивної та тренажерної зали), капітальний ремонт покрівлі Смирнівського СБК, капітальний ремонт зовнішнього
освітлення території Краснопавлівської ЗОШ, реконструкцію (частини приміщень будівлі) Перемозької ЗОШ, придбання комплектів дитячих майданчиків.
Крім того, на кінець 2018 року у головних розпорядників залишилися
кошти в сумі 1092,7 тис. грн, які будуть використані у 2019 році на продовження реконструкції (частини приміщень будівлі) Перемозької ЗОШ, капітальний ремонт приміщень спортивної зали Катеринівського СБК, реконструкцію будівлі ДНЗ «Калинка» смт Орілька та придбання дитячого майданчика.
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Також за рахунок коштів державного бюджету у минулому році проведено капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території с. Садове, Олександрівка, Яковлівка та Царедарівка на загальну суму 3880,8 тис. гривень.
За сприяння голови Харківської обласної державної адміністрації
Ю. Світличної та депутата Харківської обласної ради Л. Орлової надана субвенція з обласного бюджету в сумі 4 млн. 123,4 тис. грн, які використано на
реконструкцію Краснопавлівської ЗОШ, заміну вікон та дверей в Орільській
ЗОШ, реконструкцію зовнішнього освітлення та ремонту покрівель п’яти багатоповерхових будинків в смт Орілька.
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 значна 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.
Протягом 2018 року була реалізовані важливі проекти, фінансування
яких здійснювалось з державного, обласного, районного, місцевих бюджетів
та коштів громад, а саме:
- протягом 2016-2018 років велися роботи з реконструкції
системи водопостачання в смт Орілька. За цей період з державного, обласного та місцевого бюджетів були виділені кошти в
сумі 13565,9 тис. грн. на виконання робіт з буріння глибинної
свердловини (проектна потужність 820 м.) та по заміні мереж
водопостачання на поліетиленові довжиною 4,6 км. Крім
того, за кошти обласного та
Орільського селищного бюджетів в сумі 90,0
тис. грн. (70,0 та 20,0 тис. грн. відповідно) у
2018 році проведена робота з геофізичного обстеження свердловини. Роботи
на даному об’єкті продовжуються та будуть завершені в поточному році, на
що необхідно ще близько 3,0 млн. грн.;
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- з метою вивільнення енергоємної газової
котельні в с. Єлизаветівка, за кошти державного
бюджету в сумі 3459,6 тис. грн. завершено реалізацію проекту, яким передбачалося переведення
квартир на індивідуальне опалення, також виконані роботи з реконструкції систем газопостачання кожного з 10-ти багатоквартирних житлових будинків на суму 1987,8 тис. грн. та реконструкція системи газопостачання даної котельні із заміною котлів на більш енергоефективні для опалення Єлизаветівського НВК на суму 1471,8 тис. грн.
Крім того, за кошти районного та Єлизаветівського
сільського бюджетів в сумі 676,0 тис. грн. (550,0 тис.
грн. районний та 126,0 тис. грн. місцевий) виконані
роботи з ремонту будівлі котельні та по заміні сталевих мереж теплопостачання на сучасні від котельні
до учбового закладу довжиною 500,0 м. п. у двотрубному вимірюванні;
- в с. Надеждівка вживалися заходи по заміні мереж водопостачання на
поліетиленові за кошти місцевого бюджету. У 2018 році прокладено 875,0 м.п.
на суму 325,0 тис. грн. В поточному році буде замінено трубопровід довжиною
понад 600 м. п.;
- в смт Орілька за рахунок передбачених та
виділених з обласного бюджету коштів в сумі
1884,7 тис. грн. виконані роботи з капітального
ремонту покрівель 5-ти багатоповерхових житлових
будинків
на
загальну
суму
1097,7 тис. грн. На жаль, у зв’язку із зменшенням обсягів робіт із-за несприятливих погодних
умов, кошти в сумі 786,9 тис. грн. були повернуті до обласного бюджету;
- в смт Орілька за рахунок
коштів обласного бюджету (згідно договору виконання підрядних робіт за підсумками процедури торгів використано 747,2
тис. грн.) виконані роботи з реконструкції освітлення 8-ми вулиць селища. В ході реконструкції встановлено 112 світлових
точок;
- в смт Краснопавлівка за рахунок коштів місцевого бюджету виконані
роботи з поточного ремонту вуличного освітлення двох вулиць – Єдності та
Привокзальної на загальну суму 328,6 тис. грн.;
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- в селах Садове, Царедарівка, Яковлівка та Олександрівка за рахунок коштів обласного бюджету виконані роботи з капітального ремонту 4-х доріг комунальної власності
на загальну суму 3880,8 тис. грн.;
- за рахунок коштів обласного бюджету виконані роботи
з поточного середнього ремонту окремих ділянок доріг загального користування місцевого значення Нова Іванівка – Орілька на Чернявщину та Садове – Катеринівка на загальну
суму 15,6 млн. грн.;
- КП «Тепловодосервіс» Лозівської районної ради було проведено ряд заходів, спрямованих на поліпшення комунальних послуг населенню Лозівського району та збереження цілісності багатоквартирного житлового фонду шляхом виконання капітальних ремонтів покрівель
у трьох житлових будинках та виконання підготовчих робіт на решті будинках в смт Краснопавлівка за рахунок коштів від утримання будинків та прибудинкової території,
придбання додаткових сміттєвих контейнерів за рахунок наданої фінансової
допомоги з бюджету Краснопавлівської громади в сумі 25,1 тис. грн., з яких
контейнерів для роздільного збирання відходів в сумі 10,8 тис. грн., відремонтовано огорожу майданчиків для збору ТПВ на суму 25,5 тис. грн. Була проведена певна робота по ремонту мереж тепло, - водопостачання та водовідведення.
Також слід зазначити, що підготовка об’єктів господарського комплексу
до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років була проведена на
достатньому рівні, згідно з розробленими та затвердженими графіками й термінами. Опалювальний сезон 2018-2019 років в районі розпочато своєчасно.
Збоїв та аварій під час проходження опалювального сезону не відбувається.
Розрахунки з місцевих бюджетів за енергоносії та послуги здійснюються
своєчасно, заборгованість відсутня.
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 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
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та спортивні майданчики, кладовища, братські могили, ліквідовувались стихійні звалища та ін.
Також слід відмітити, що з метою збереження житлового фонду, об’єктів,
споруд та комунікацій, органами місцевого самоврядування розроблені проектно-кошторисні документації та отримані позитивні звіти експертних організацій на проведення робіт з капітального ремонту покрівель багатоквартирних
будинків, відновлення вуличного освітлення, капітального ремонту та реконструкції мереж водопостачання, капітальному ремонту доріг комунальної власності. Також вкрай потрібно придбання автопідйомника для виконання ремонтних робіт. Таких проектів на сьогодні в наявності 20 шт. на загальну суму
близько 40,0 млн. грн. Дані проекти надані до відповідних Департаментів Харківської обласної державної адміністрації для включення їх до Програми економічного та соціального розвитку Харківської області на 2019 рік та виділення коштів на їх реалізацію у поточному році, сприянню залучення субвенцій на реалізацію частини з них з державних Фондів та Програм.
ГАЛУЗЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
У структурі валового виробництва сільського господарства рослинництво займає 97,8 %, тваринництво – 2,2 %.
За підсумками роботи січень-грудень 2018 року по
галузям сільського господарства індекс виробництва сільсь2,2
97,
%
когосподарської продукції склав 116,9 %:
8%
- по галузі рослинництва – 117,5 %;
Рослинництво
- по галузі тваринництва – 94,5 %.
Тваринництво
Індекс валового виробництва сільського господарства в динаміці
за 2017-2018 роки по району.
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Район зайняв 8 місце по індексу валового виробництва сільськогосподарської продукції серед районів Харківської області.
Одержано – 94,3 тис. тон зернових культур в вазі після доробки з площі
31,2 тис. га, середня урожайність склала 30,2 ц/га.
Соняшник
зібрано
на
площі
Валовий збір соняшнику
30,8 тис. га, отримано валовий збір у заліко54,6 тис.
т.
вій вазі 80 тис. тон, середня урожайність
80 тис. т.
25,9 ц/га, що 25,4 тис. тон більше в порів2017
2018
нянні з минулим роком.
Цукрових буряків викопано на площі 1,0 тис. га, зібрано 31,5 тис. тон в
заліковій вазі, урожайність склала 315,8 ц/га. Соя зібрана на площі 468 га,
отримано 275,9 тон, урожайність – 1,5 ц/га.
Під урожай 2019 року посіяно 27575 га озимих зернових культур, що на 4843 га більше у порівнянні з минулим роком і становить 121,3 % та 141,6 % до завдання. Крім того посіяно озимого ріпаку на площі 978 га.

Площа, га;
Факт 2018;
22733

Площа, га;
Факт 2019;
27576

Площа, га;
План 2019;
19474

ПОСІВ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
%; Факт
2018; 117%

%; План
2019; 100%

%; Факт
2019; 142%

Господарствами району проведена робота щодо основного обробітку
ґрунту під урожай наступного року - виорано 34,5 тис. га, парів майже
1 тис. га, що становить 100 % до запланованих обсягів.
На протязі 2018 року було придбано сільськогосподарської техніки на
суму 27,2 млн. грн., із них за програмою отримання часткової компенсації
(25 %) вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробника було придбано чотири одиниці сільськогосподарської
техніки на загальну суму 1352,8 тис. грн. із них було отримано компенсації на
суму 280,9 тис. грн..
Галузь тваринництва
По виробництву тваринницької продукції за 2018 рік відмічається нарощування виробництва м’яса великої рогатої худоби та свиней.
Об’єми виробництва сільськогосподарської продукції тваринництва по
сільськогосподарським підприємствам району
за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком
Назва продукції
ВРХ
свині
птиця
молоко

2018
55,052
234,329
0,912
1701,5

тон

2017
50,9
213,0
1,452
2008,6

в % 2018 до
2017
108
110
63
85
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Позитивний був рік для галузі свинарства. М’яса свинини у 2018 році
в цілому по господарствах району, які займаються розвитком галузі свинарства вироблено 234,0 тон, що більше об’ємів 2017 року на 21,3 тону або 110 %.
Чисельність великої рогатої збільшилася у порівнянні з 2017 роком на
58 голів або на 9% і становило 672 голови.
Поголів’я великої рогатої худоби
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Поголів’я свиней у 2018 році збільшилося – на 211 голів або на 111 %
і нараховується в кількості 1831 голова.
Поголів'я свиней
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Перейдемо до виробництва м’яса.
Найбільш цікавить нас показник – це об’єми вирощування худоби та
птиці. Саме цей показник є однією із складовою індексу валового виробництва
продукції тваринництва.
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Виробництво м’яса
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За 2018 рік вирощено худоби та птиці в живій вазі в сільгосппідприємствах району 290,8 тон, що на 24 тони або на 9% більше об’ємів вирощування
аналогічного періоду минулого року.
Для підтримки галузі тваринництва з державного бюджету виділені кошти, які спрямовані з метою державної підтримки розвитку галузі тваринництва, стабілізації поголів’я худоби та поліпшення її генетичного потенціалу,
стимулювання збільшення виробництва продукції тваринництва
Згідно затвердженої Постанови Кабінету Міністрів України від
07.02.2018 № 107 в 2018 році дотації надані за наступними напрямами:
- відповідно до пункт 9. Порядку використання коштів фізичним особам
надана на безповоротній основі дотація за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняку великої рогатої худоби,
який народився у господарствах фізичних осіб. Загалом отримали державну
дотацію в районі 313 фізичних осіб за утримання власного молодняку великої
рогатої худоби в кількості 716 голів, на загальну суму 876,4 тис. грн.
- відповідно до пункту 8. Порядку використання коштів юридичним
особам на безповоротній основі надана спеціальна дотація за утримання наявних станом на 1 січня та на 1 липня поточного року ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів. Так ДП «ДГ «Комсомолець» отримав дотацію за утримання корів загальною сумою 183,0 тис. грн.
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
30 підприємств, які уклали договори з 6133 орендодавцями на площу
35,4 тис. га. Загальна вартість орендованої землі складає 1223,3 млн. грн. Станом на 01.01.2019 року за оренду землі сплачено 89,6 млн. грн., що становить
100% до загального розміру орендної плати по договорам оренди, в тому числі
коштами виплачено 84 млн. грн., видано зерном в кількості 1055,9 тон на суму
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4,6 млн. грн., надано іншою продукцією 1,0 млн. грн. Розмір орендної плати за
земельні частки (паї), у порівнянні з минулим роком, збільшено і складає
7,3 %. Так, цього року за гектар згідно з укладеними договорами, його власник в районі в середньому отримав 2533,53 гривень, що на 574,93 гривень більше, ніж минулого року (1958,6 грн.) Виплата орендної плати здійснюється
згідно вимог чинного законодавства та умов укладених договорів оренди земельних часток (паїв).
ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Для своєчасного прийняття рішень керівництвом району та вжиття превентивних заходів щодо покращення стану техногенно-екологічної безпеки протягом поточного року підготовлено і проведено 8 засідань місцевої комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Лозівської
райдержадміністрації (проведено 6 планових та 2 позачергових засідань, розглянуто 24 питання, заслухано 60 керівників).
Утримання захисних споруд цивільного захисту району.
По результатам перевірки технічного стану ЗС ЦЗ району в 2018 році кращою визначено захисну споруду цивільного захисту ПРУ Миколаївського
НВК .
В готовності не нижче „Об100
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Краще робота по підтри2018
2017
манню та приведенню захисних
споруд до працездатного стану організована в БК “Оріль” Орільської селищної ради.
Проводилась відповідна робота щодо створення місцевого матеріального
резерву для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій згідно програми створення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків у Лозівському
районі на 2014-2018 роки та затвердженої 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 2018 році було
виділено 54,9 тис. грн. (99% від запланованих на рік). Місцевий матеріальний
резерв в районі створено на загальну суму 162,4 тис. грн., (97,4% від запланованих, згідно затвердженої номенклатури). На забезпечення пожежної безпеки виділені кошти в сумі 10,0 тис. грн.
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Програма створення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у
Лозівському районі на 2014-2018 роки

Програма забезпечення пожежної
безпеки Лозівського району на
2017-2021 роки
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Згідно плану підготовки органів управління та керівного складу цивільного захисту проведено 9 комплексних навчань та тренувань. Проведено командно-штабне навчання ланки територіальної підсистеми ЄДС цивільного захисту на тему: «Дії органів управління та сил Лозівської районної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ у разі виникнення надзвичайної ситуації,
пов’язаної з аварією на автодорожньому транспорті із послідуючим витоком
небезпечних хімічних речовин (аміак) під час їх транспортування», організовано та проведено показовий День цивільного захисту в Орільському НВК.
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 63 особи (225% від запланованого).
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ТЕРИТОРІАЛЬНА ОБОРОНА
Сектор взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації приймав участь у здійсненні заходів з територіальної оборони, в тому
числі у виконанні заходів обласної Програми з
територіальної оборони, підготовки відповідних розпоряджень голови райдержадміністрації, засідань штабів територіальної оборони,
занять з територіальної оборони, а також залучення громадян до підрозділів територіальної
оборони та їх участі у навчанні в обласному
навчальному центрі. Сектор приймав участь в
розробці та здійснював контроль районної Програми територіальної оборони
на 2017-2018 роки.
Також вперше у 2018 році було визначено район територіальної оборони з
центром у Лозівському районі (Лозівський, Красноградський, Сахновщанський,
Зачепилівський, Кегичівський райони та
м. Лозова) і сформовано та розгорнуто
батальйон територіальної оборони з числа резервістів із визначенням постійного місця дислокації. Проведено два навчання, один терміном 10 діб
(сел. Краснопавлівка, Лозівського району) друге – 3 доби (м. Лозова).
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
У 2013 році створений центр надання адміністративних послуг 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.
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У рамках реформи децентралізації місцевим органам влади було делеговано повноваження з надання низки найбільш затребуваних громадянами адміністративних послуг: реєстрації бізнесу, речових прав на нерухоме майно, а
також відомостей з Державного земельного кадастру.
В 2018 році було розширено перелік адміністративних послуг, а саме
«Анулювання експлуатаційного дозволу операторам ринку, що провадять діяльність пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження», «Призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами», «Призначення допомоги при народженні дитини». Згідно Переліку адміністративних послуг в 2018 році Центром в повному обсязі забезпечено надання 76 адміністративних послуг, серед яких: послуги центральних органів
виконавчої влади та послуги структурних підрозділів районної державної адміністрації. Впродовж 2018 року Центром було надано 7836 адміністративних
послуг, що на 3007 послуги більше ніж за 2017 рік.
Темпи росту надання адміністративних послуг
ЦНАП при Лозівській РДА
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Постійно проводяться наради і робочі зустрічі з керівниками суб’єктів надання адміністративних послуг, навчальні семінари з вирішення питань, які
виникають при практичному впровадженні переліку адміністративних послуг.
З метою належної організації надання адміністративних послуг в ЦНАПі
організовано щоденне консультування відвідувачів спеціалістами суб’єктів
надання адміністративних послуг з земельних питань, з питань державної реєстрації, житлово-комунального господарства, соціальної сфери та ін.
Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) було надано дитячий куточок та «Мобільний офіс».
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ.
Станом на 01.01.2019 на обліку служби у справах дітей перебуває 98 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом року статус
дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, набуло 8 дітей, всі вони влаштовані до сімейних форм виховання. На території району
проживає 115 дітей даної категорії: 69 - в сім’ях опікунів, піклувальників, 13 в прийомних сім’ях, 33-в дитячих будинках сімейного типу.
32 дитини перебуває на обліку як такі, що перебувають у складних життєвих
обставинах.
У відповідності до вимог Закону України «Про звернення громадян» спеціалістами служби у справах дітей розглянуто 82 звернення, надано роз’яснення, консультації, винесено на розгляд комісії з питань захисту прав дитини.
Ведеться та своєчасно поновлюється банк даних про дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Протягом звітного періоду 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». У газеті «Голос
Лозівщини» опубліковано статті: «Дитина щасливою буде лише в родині»
«Мрії збуваються». Служба у справах дітей брала участь у проведенні Всеукраїнського флешмобу до Дня усиновлення «Усиновлення-це любов назавжди».
З метою попередження дитячої
бездоглядності і безпритульності на території району проведено 88 профілактичних рейди. Під час виїздів здійснено 121
обстеження умов проживання дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах, проживають в сім’ях опікунів,
піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу.
Пріоритетним напрямком роботи служби є забезпечення права дітей на сімейне виховання. Протягом року статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського
піклування, набуло 8 дітей, всі вони влаштовані до сімейних форм виховання. Продовжується робота щодо влаштування дітей до прийомних сімей і дитячих будинків сімейного
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типу. Так, упродовж 2018 року до прийомної сім’ї влаштовано 3 дітей, до дитячого будинку сімейного типу-2. На території району функціонує 7 прийомних сімей, в яких виховується 13 дітей, та 5 дитячих будинки сімейного типу,
в яких проживає 33 вихованці.
З метою профілактики правопорушень серед дітей проведено індивідуальні
бесіди з 25 неповнолітніми, робота з неповнолітніми під час виїздів до навчальних закладів. Серед учнів розповсюджувалися буклети «Підліткам про відповідальність згідно з Кримінальним кодексом України»,
«Права та обов’язки підлітків при контактах
з працівниками органами правопорядку». За звітний період отримали офіційні
попередження 24 батьків. За неналежне виконання батьківських обов’язків ініційовано притягнення до відповідальності 7 батьків. До Лозівського міськрайонного суду службою направлено 2 позови про позбавлення батьків батьківських прав.
Проведено семінари-наради для уповноважених з прав дітей сільських,
селищних рад, для прийомних батьків і батьків-вихователів.
Лозівська районна державна адміністрації
взяла участь у реалізації коштів Субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення
житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, у результаті
чого було виділено кошти в розмірі 423 000 грн. На виділені кошти придбано
2 однокімнатні квартири в м. Лозова на суму 418300 грн., та забезпечено житлом 2 особи із числа дітей-сиріт.
Служба у справах дітей брала участь в організації та проведенні районних свят до Дня захисту дітей, Дня Святого Миколая для вихованців прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу.
Інформація про роботу служби у справах дітей регулярно висвітлювалася на сайті райдержадміністрації.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦЮЮЧИХ
У звітному періоді проведено моніторинг впровадження з 01.01.2018
мінімальної заробітної плати в розмірі 3723 грн. на місяць відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017

23

№ 2246-VIII. Моніторингом охоплено 98 підприємств, установ та організацій
різних форм власності та напрямків господарської діяльності, або 85,9 % від
загальної кількості діючих підприємств, з чисельністю 3013 осіб, або 97,5 %
від загальної чисельності штатних працівників району. Моніторингом охоплено 57 фізичних осіб-підприємців, які використовують працю найманих осіб.
За результатами проведеного моніторингу випадків не впровадження або несвоєчасного впровадження державних мінімальних гарантій в оплаті праці не
зафіксовано.
Керівникам підприємств, включаючи установи та організації, що
фінансуються з державного, районного та місцевих бюджетів, направлено офіційні листи з питання забезпечення своєчасного впровадження мінімальної заробітної плати, дотримання міжпосадових та міжкваліфікаційних співвідношень в оплаті праці, визначених Генеральною угодою та відповідними
Галузевими угодами.
Згідно державної статистичної звітності, середня заробітна плата за
ІІІ квартал 2018 року по району становить 6199 грн., до звітного періоду
(ІІІ квартал 2017 року 5417 грн.) зросла на 782 грн., або на 114,4 %. Рівень
оплати праці по району становить 78,4 % від середньообласного показника
(7907 грн.). За рейтингом ІІІ кварталу 2018 року район займає 31 місце по
області по рівню оплати праці та за темпом росту заробітної плати.
Рівень середньої заробітної плати, грн.
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Відповідно до державної статистичної звітності, заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.01.2019 по підприємствам, установам та
організаціям району відсутня.
У звітному періоді, враховуючи факт відсутності заборгованості із
виплати заробітної плати по підприємствам району, засідання комісії для розгляду стану забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та погашення
заборгованості з її виплати при районній державній адміністрації не проводились.
Робочою групою комісії райдержадміністрації з легалізації робочих
місць у звітному періоді проведено 107 моніторингів з питання дотримання
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роботодавцями вимог трудового законодавства при використанні праці найманих осіб. За результатами проведених моніторингів випадків використання
праці найманих осіб без законодавчого врегулювання трудових відносин не
зафіксовано. Проведено 11 засідань комісії райдержадміністрації з легалізації
робочих місць, заслухано звіти 83 роботодавців з питань мінімізації заробітної
плати. За результатами розгляду прийняті відповідні рішення, проконтрольовано їх виконання.
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
181 семінар, прийняло участь 1807 осіб, в тому числі з питань легалізації робочих місць та доходів проведено 52 семінари, прийняло участь 495 осіб. Проведено 4 «круглі» столи, прийняло участь 87 роботодавців регіону. Проведено
також 42 міні-ярмарки вакансій, в яких прийняло участь 126 осіб.
На 2018 рік сільськими та селищними радами виділено 844,5 тис. грн.
для організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру
за рахунок місцевих бюджетів. У звітному періоді сільськими та селищними
радами внесені коригування кошторису щодо зменшення коштів на фінансування громадських робіт на суму 177,0 тис. грн. Фактично у 2018 році освоєно
667,5 тис. грн., або 100,0 %, на громадські роботи залучено 285 безробітних
району.
Програмою зайнятості населення Харківської області на період до
2020 року було передбачено створення в районі у 2018 році 120 нових робочих
місць. Фактично створено 120 нових робочих місць, завдання Програми виконано на 100,0 %.
За сприяння служби зайнятості у звітному періоді працевлаштовано 923
безробітних мешканців району.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАЙБІЛЬШ ВРАЗЛИВИХ
ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ
Станом на 01.01.2019 сплачено державних соціальних допомог на
загальну суму 46435,2 тис. грн., що на 100,5 % більше до звітного періоду (на
01.01. 2018 сплачено 46170,3 тис. грн.).
Виплата всіх видів державних соціальних допомог, млн.
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В тому числі:
* згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми» на 01.01.2019 отримувачів 1102 осіб, сплачено 24329,4 тис. грн. (на
01. 01.2018 отримувачів 1609 осіб, сплачено 26224,8 тис. грн.).
Виплата державної соціальної допомоги сім`ям з
дітьми, млн. грн.
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* згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпе-ченим сім’ям» на 01.01.2019 отримувачів 343 особи, виплачено 14382,4
тис. грн. (на 01.01.2018 отримувачів 408 осіб, виплачено 14756,2 тис. грн.).
Виплата державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім`ям, млн. грн.
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* згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам
та дітям-інвалідам» на 01.01.2019 отримувачів 218 осіб, сплачено 5310,00 тис.
грн. (на 01.01.2018 отримувачів 252 особи, сплачено 4878,00 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» на 01.01.2019 отримувачів
19 осіб, сплачено 205,7 тис. грн. (на 01.01.2018 отримувачів 33 особи, сплачено
307,5 тис. грн.).
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* згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи
внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного
закладу потребує постійного стороннього догляду» на 01.01.2019 отримувачів
16 осіб, сплачено 360,8 тис. грн. (на 01.01.2018 отримувачів 16 осіб, сплачено
389,8 тис. грн.).
На 01.01.2019 в районі 14 сімей отримують державну соціальну допомогу на 41 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, сплачено
2662,3 тис. грн. (на 01.01.2018 отримувачів 15 сімей, сплачено 2699,5 тис.
грн.).
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Станом на 01.01.2019 особи, які не мають права на пенсію та особам з
інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 102 отримувача,
сплачено 1814,5 тис. грн.
На 01.01.2019 щомісячна компенсаційна виплата непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за
особою, яка досягла 80-річного віку, отримувачів 3 особи, сплачено
1,3 тис. грн..
За звітний період надання тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсію, отримувачів 8 осіб, сплачено 30,7 тис. грн.
Станом на 01.01.2019 заборгованість із виплати всіх видів державних соціальних допомог відсутня.
В районі на 01.01.2019 проживає 260 багатодітних сімей, в яких
виховується 888 дітей. За звітний період видано 3 посвідчення батьків багатодітних сімей, посвідчення для дітей з багатодітних сімей не видавались.
За 2018 рік почесне звання «Мати-героїня» 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.
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Протягом звітного періоду нарахована субсидія на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 43454,8 тис. грн., в тому числі монетизація
1974,9 тис. грн..
Станом на 01.01.2019 нарахована субсидія на тверде паливо та
скраплений газ готівкою на загальну суму 2643,1 тис. грн.
Нараховано субсидій населенню, млн. грн.
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На 01.01.2019 в районі субсидію отримує 3230 сімей, що на 3451 сімей
менше, ніж на звітну дату (на 01.01.2018 р. 6681 сімей).
Протягом звітного періоду профінансовано субсидії з урахуванням заборгованості за 2017 рік (33569,8 тис. грн.) на загальну суму 62976,8 тис. грн., в
тому числі: на оплату житлово-комунальних послуг - 60333,7 тис. грн., на придбання твердого палива та скрапленого газу готівкою - 2643,1 тис. грн.
Станом на 01.01.2019 враховується заборгованість по відшкодуванню
субсидій на загальну суму 23050,4 тис. грн., в тому числі: на оплату житловокомунальних послуг - 23015,9 тис. грн., на придбання твердого палива та
скрапленого газу - 34,5 тис. грн.
У звітному періоді проведено 94 засідання 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 особам, житлових субсидій населенню та надання пільг особам, які
мають на це право, розглянуто 2668 заяв громадян. За результатами розгляду
прийняті від-повідні рішення, встановлено контроль за їх виконанням.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТУ ПІЛЬГОВИХ
КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ
Постійно підтримується в актуальному стані Єдиний державний
автоматизований реєстр осіб, які згідно законодавства мають право на пільги.
Станом на 01.01.2019 на обліку перебуває 7721 особа різних пільгових категорій.
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Протягом звітного періоду профінансовано пільги на житловокомунальні послуги пільговим категоріям населення на загальну суму
3211,8 тис. грн..
За звітній період видано 275 направлень для забезпечення осіб з інвалідністю та обмеженими фізичними можливостями технічними та іншими засобами реабілітації (на 01.01.2018 видано 139 направлень). Видано 42 технічних та
інших засобів реабілітації особам з інвалідністю та обмеженими фізичними
можливостями (на 01.01.2018 видано 47 засобів).
У звітному періоді видано 97 путівок пільговому контингенту для проходження санаторно-курортного лікування (на 01.01.2018 видано 87 путівок).
За звітній період поточного року на поселення до Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації видано 13 направлень, на поселення до будинків-інтернатів Харківської області видано 4 направлення.
На 01.01.2019 на обліку перебуває 219 особи з категорії осіб, які
постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. В тому числі, віднесених до: I категорії - 31 особа; II категорії - 42 особи; ІII категорії - 96 осіб;
IV категорії - 5 осіб; потерпілих дітей - 36 осіб; вдови - 6 осіб; громадяни, які
приймали участь у ліквідації аварій на інших ядерних об’єктах - 3 особи, в
тому числі: I категорії - 1 особа (інвалід війни), II категорії - 2 особи.
У звітному періоді видано 22 договори на проходження санаторнокурортного лікування особам, які постраждали від аварії на Чорнобильській
АЄС (на 01.01.2018 видано 20 договорів).
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про облік осіб,
які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів
проведення антитерористичної операції» на 01.01.2018 видано довідки про
взяття на облік 768 особам.
3гідно 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 призначено грошову допомогу 135 особам на загальну суму 1388,4 тис. грн.
Станом на 01.01.2018 на обліку перебуває 162 учасників бойових дій, які
приймали участь в антитерористичній операції та 4 членів сімей загиблих
військовослужбовців.
У звітному періоді за рахунок коштів Комплексної Програми соціального захисту населення Лозівського району на 2016-2020 роки виплачена одноразова грошова допомога 88 учасникам бойових дій, які приймали участь у
антитерористичній операції на загальну суму 87,0 тис. грн. та 4 членам сім’ї
загиблого військовослужбовця в сумі 55,0 тис. грн.. Сільськими та селищними
радами за рахунок коштів місцевих бюджетів виплачена одноразова грошова
допомога 54 учасникам бойових дій, які приймали участь у антитерористичній
операції на загальну суму 66,2 тис. грн. та 3 членам сім’ї загиблого військовослужбовця на загальну суму 2,5 тис. грн.
У звітному періоді забезпечено санаторно-курортним лікуванням 8
учасників антитерористичної операції. Чотирнадцятиденним відпочинком в
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санаторних закладах Харківської області забезпечено 7 учасників антитерористичної операції. Короткотерміновим відпочинком (путівка вихідного дня) забезпечено 17 учасників антитерористичної операції та 7 членів їх сімей, 1
члена сім’ї загиблого учасника антитерористичної операції.
На базі Лозівської філії Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу проведено професійне навчання 4 учасників бойових дій, які
приймали участь у антитерористичній операції, за спеціальністю «Водій
автотранспортного засобу» категорій «В» та «С», загальна вартість навчання
становить 25,1 тис. грн. Кошти за навчання перераховано повністю.
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
В районі продовжується робота по удосконаленню форм соціального
партнерства шляхом колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин.
Станом на 01.01.2019 в районі враховується 101 діючий колективний договорі, в т. ч.: 72 - на самостійних підприємствах, установах та організаціях,
30 - на структурних підрозділах та філіях. Колективно-договірним регулюванням соціально-трудових відносин охоплено 2549 осіб, або 82,4 % від загальної
чисельності штатних працівників.
РОЗВИТОК ГАЛУЗІ ОСВІТИ
Упродовж 2018 року Лозівською районною державною адміністрацією
реалізовано заходи щодо подальшого реформування освіти, створення необхідних умов для забезпечення рівного доступу громадян, які проживають на
Лозівщині, до якісної освіти, забезпечення повноцінного фізичного, духовного
здоров’я дітей, розвитку особистості відповідно до національних та загальнолюдських цінностей.
Першочергові завдання у 2018 році – забезпечення стабільного розвитку
галузі освіти Лозівського району, надання жителям Лозівщини доступної та
якісної освіти на засадах демократизації освіти, соціального захисту учасників
освітнього процесу, інноваційного розвитку освіти.
Проведено значну роботу щодо формування оптимальної та раціональної мережі закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної
освіти. Вектор уваги – забезпечити реалізацію конституційного права дітей
рівного доступу до якісної освіти в закладах освіти Лозівського району.
Реалізуючи пріоритетну політику Держави щодо забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти, забезпечення
необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, розуміючи всю міру відповідальності за створення умов рівного доступу до якісної
освіти всім дітям Лозівського району управлінням освіти, молоді та спорту
проведено дієві заходи щодо стовідсоткового охоплення дітей дошкільного
віку наданням освітніх послуг. Зокрема, із вересня 2018 року функціонує створений КЗ «Миролюбівський заклад дошкільної освіти (дитячий садок)
«Сонечко» (рішення від 17.04.2018 року ХХХVІ сесії VІІ скликання Лозівської
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районної ради Харківської області «Про створення комунального закладу
«Миролюбівський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Сонечко» Лозівської районної ради Харківської області».
Із грудня 2018 року у Шатівському НВК запрацювало дошкільне відділення з 9-ти годинним режимом роботи (раніше група з короткотривалим
перебуванням), що дало змогу збільшити кількість місць із 10-ти до 20-ти. У
дошкільному відділенні Бунаківського НВК у листопаді відкрито додаткову
групу на 15 місць.
У контексті реалізації першочергових завдань щодо впровадження в районі нової моделі галузі «Освіта» є формування якісної освітньої мережі з метою надання якісних освітніх послуг, що є пріоритетом державної політики. За
підсумками 2018 року можемо засвідчити, що за підтримки районної державної адміністрації, у співпраці з органами місцевого самоврядування, батьківською громадськістю вдалося не лише забезпечити стабільну роботу галузі, а
й зробити реальні кроки щодо модернізації багатьох освітніх ланок, зокрема –
створення освітніх округів. У квітні 2018 року утворено четвертий освітній
округ (рішення від 17.04.2018 ХХХVІ сесії VІІ скликання Лозівської районної
ради «Про утворення Миролюбівського освітнього округу Лозівської районної
ради Харківської області»).
Станом на 01.09.2018 року в мережі району функціонує 4 освітні округи, які забезпечують надання
якісних
освітніх
послуг
здобувачам
Миролюбівський ліцей із 1-єю філією - Царедарівською; опорна Орільська ЗОШ із 1-єю філією - Орільською; опорна Садовська ЗОШ із 1-єю філією – Тихопільською.
Створення 4-ох освітніх округів
дало можливість сконцентрувати в
опорних школах матеріально-технічні, фінансові та кадрові ресурси з метою задоволення освітніх потреб здобувачів освіти.
З метою формування якісного освітнього
середовища для учнів 1-их класів та забезпечення реалізації Державного стандарту початкової школи проведено облаштування навчальних
в частині придбання обладнання та дидактичних
матеріалів за проектом «Нова українська
школа».
Забезпечення реалізації конституційних прав на освіту для всіх дітей, незалежно від стану здоров’я та інших особливих потреб, у процесі розвитку інклюзивної освіти на всіх рівнях є одним із пріоритетних напрямів діяльності
держави.
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Відповідно до фактичної мережі дітей із особливими освітніми потребами за інклюзивною формою навчання у 2018 році освітній процес організовано для 42 дітей, із них: у закладах загальної середньої
освіти
–
35
учнів
(31 клас), в закладах дошкільної освіти – 7 вихованців (4 групи).
Прикладом успішної реалізації державної політики в частині розвитку
інклюзивної освіти в Лозівському районі стало відкриття першої ресурсної
кімнати, що дозволить дітям з особливими освітніми потребами відчувати себе
рівними в українському суспільстві. Забезпечить реалізацію конституційного
права дітей на самостійне життя, можливість якісної соціалізації та подальшого свідомого професійного вибору.
Результат системної «інвестиційної» діяльності Лозівської районної державної адміністрації у розвиток галузі «Освіта», підтримки обдарованої учнівської молоді, створення умов для забезпечення громадянами рівного доступу
до якісної освіти, її інтеграції у загальноєвропейський освітній простір – плідна робота педагогічного загалу закладів освіти та їх вихованців.
Найбільш рейтинговою стала перемога двох
закладів освіти. Золотою медаллю та дипломом
Дев’ятої міжнародної виставки «Сучасні заклади
освіти – 2018» у номінації «Упровадження сучасних засобів навчання,
проектів, програм і технологій для вдосконалення
та підвищення ефективності освітнього процесу»
нагороджено Краснопавлівський ЗДО (ясла-садок)
«Оленка». Миколаївський НВК – срібний призер
десятої Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2018» у номінації «Інтеграція змісту освіти як світова тенденція
розвитку освітніх технологій».
Індикатором надання якісних освітніх послуг здобувачам освіти став потужний прорив закладів освіти Лозівського району за результатами ЗНО-2018.
Якісно новий показник забезпечено завдяки спільним зусиллям районної державної адміністрації, управління освіти та потужної роботи провідних учителів району.
Учні закладів освіти району демонструють позитивну динаміку участі в
обласних інтелектуальних змаганнях роки. За ними призові місця на обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів,
конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН та рейтингових конкурсах. 14 юних обдарувань з науковим покликанням та дослідницьким інструментарієм принесли у наш район 17 найвагоміших здобутків.
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Знаковою подією 2018 року стала «срібна» перемога
Мітякова Данила (Краснопавлівський ліцей) в обласному фестивалі ораторського мистецтва.
Закономірно, що майже щороку
роботи учасників, які надходять із Лозівського району, достойно відзначає журі
обласного літературного конкурсу імені
О. Масельського. У 2018 році абсолютними переможцями цього конкурсу стали Корсун Єгор, ( Надеждівський НВК) та Реуцька Владислава ( Краснопавлівський ліцей).
Пріоритетним у 2018 році залишається завдання забезпечення комфортного освітнього середовища для дитини. Одним із важливих векторів роботи
закладу освіти є забезпечення збереження здоров’я дітей закладу, покращення
якості надання виховних, освітніх послуг за рахунок дотримання комфортних
умов навчання і виховання.
Враховуючи специфіку діяльності галузі освіти, важливим питанням роботи є забезпечення рівного доступу до освіти дітей, які проживають на території району, організація підвозу учнів до місця навчання, вчителів до місця
роботи. У 2018 році, відповідно до чинного законодавства України, стовідсотково забезпечено якісне підвезення учнів та педагогічних працівників до місця
навчання та у зворотному напрямку. 15 шкільних автобусів здійснюють перевезення школярів та вчителів до закладів освіти.
Щодо організації харчування необхідно зазначити наступне: у порівнянні з минулим роком у 2018 році вдалося розширити перелік пільгових категорій учнів/вихованців закладів освіти охоплення безкоштовним харчуванням. Вартість харчування забезпечує стовідсоткове виконання норм збалансованого харчування дітей.
Протягом 2018 року на якісно новому рівні реалізовано системні заходи
щодо модернізації матеріально-технічної бази закладів освіти району.
Капітальні вкладення на об'єкти соціально-економічного значення у
2018 році по галузі «Освіта» проведено за проектами:
1) капітальний ремонт зовнішнього освітлення території
Краснопавлівського ліцею на суму 598,048 тис. грн. за рахунок державного бюджету та співфінансування з районним бюджетом;
2) реконструкція (частини приміщень будівлі) Перемозької філії. Роботи виконано на суму 993,742,80 тис.
грн. (передбачено всього по проекту – 1298,909 тис.
грн). Роботи будуть продовжуватися у 2019 році.
За рахунок коштів обласного бюджету проведено
наступні роботи:
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1) реконструкція будівлі Краснопавлівського ліцею у
розмірі 1402,467 тис. грн.;
2) капітальний ремонт (заміна вікон, дверей) в Орільському ліцеї на суму 1131,704 тис. грн.;
3) проведено улаштування комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» на суму 191,248 тис. грн.
За рахунок коштів районного бюджету проведено:
1) капітальний ремонт огорожі та ремонт внутрішнього електрозабезпечення
спортивно-оздоровчого комплексу ДЮСШ «Спартанець» на суму
146,2 тис. грн;
2) поточний ремонт топкових (ремонт покрівлі та оздоблювальні роботи) в Орільській філії Орільського ліцею на
суму 199,2 тис. грн та в Перемозькій філії Краснопавлівського ліцею на суму 156,9 тис. грн;
3) поточний ремонт системи опалення Перемозької філії Краснопавлівського ліцею на суму 114,423 тис. грн.
За рахунок коштів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній
простір Харківщини» на 2014-2018 роки з метою задоволення освітніх потреб
учнів, які навчаються в класах з інклюзивним навчанням, проведено поточний
ремонт кабінетів Краснопавлівського ліцею для улаштування ресурсної кімнати на суму 132,645 тис. грн.
Проведено поточний ремонт частини приміщення Краснопавлівського ліцею для комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний цент на суму 182,183 тис. грн.
За рахунок позабюджетних коштів від ПАК «Укргазвидобування» БУ «Укрбургаз» проведено роботи щодо розширення дошкільного підрозділу за проектом реконструкція (частини приміщень будівлі) Шатівського НВК на суму 1146,951 тис. грн.
Районна державна адміністрація проводить активну
інвестиційну та проектну діяльність, яка позитивно впливає на динаміку розвитку освіти району. За кошти державного бюджету замінено 228 віконних блоків на енергозберігаючі в
Надеждівському НВК (51), Орільському ЗДО «Калинка»
(6), Бунаківському НВК (1), Орільському ліцеї (106),
Краснопавлівському ліцеї (64) на суму 2566,739 тис грн.
Активізовано проведення заходів щодо поповнення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти. Так, у продовж 2018 року здійснено:
1) реконструкцію (частини приміщень будівлі) Шатівського НВК у сумі 53,511 тис. грн.;
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2) для відкриття додаткової дошкільної групи Бунаківського НВК виділено 43,873тис. грн.(придбано посуд, подушки, матраци, покривала, ковдри, жалюзі, килими);
3) для відкриття додаткової дошкільної групи Шатівського НВК виділено 139,439 тис. грн.
(придбано посуд, подушки, матраци, покривала, ковдри,
жалюзі, килими, водонагрівач, штори, столи, стелажі,
електрична плита).
На забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" – за рахунок субвенції з державного бюджету було виділено
893,006 тис. грн. дидактика - 455 шт., комп’ютерне обладнання (ноутбук, багатофункціональний пристрій, ламінатори з комплектом витратних матеріалів) – 20 комплектів, з обласного бюджету – 432, 841 тис. грн. (мультимедійне обладнання та дидактичний матеріал), з районного бюджету – 1718, 113
тис. грн. ( мультимедійне обладнання та меблі).
Зокрема, на оснащення закладів загальної середньої
освіти з обласного бюджету було придбано 4 природничо-математичних кабінети: для Садовського ліцею кабінет математики
та кабінет географії на суму 480,00
тис. грн. та Миролюбівського ліцею – кабінет фізики та
кабінет біології на суму 800,00 тис. грн. Придбано та встановлено:
- спортивні майданчики з тренажерним обладнанням (Краснопавлівський ліцей, Орільський ліцей, Садовський ліцей) – 746,900 тис. грн.;
-спортивні майданчики з гімнастичним
обладнанням (Краснопавлівський ліцей,
Орільський ліцей, Садовський ліцей, Миролюбівський ліцей) – 706,900 тис. грн.
Придбання матеріальних цінностей по закладах освіти за рахунок районного бюджету проведено у 2018 році:
- для 16 закладів загальної середньої освіти ( комплекти меблів для кабінетів,
комп’ютерне обладнання, обладнання для їдальні, дидактик-ний матеріал та
спортивний інвентар) на суму 3766,092 тис. грн.
-для 4 закладів дошкільної освіти на (іграшки та медичне обладнання, обладнання для їдальні, музичне обладнання жалюзі, матраци, штори, ковдри, комплект меблів) на суму 179,194 тис. грн.
Аналіз стану освіти району та тенденції, які мали місце у 2018 році, свідчить про те, що керівництво району проводить значну роботу щодо виконання законодавства про загальну середню освіту, створення умов для забезпечення громадянами рівного доступу до якісної освіти, її інтеграції у загальноєвропейський освітній простір.
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РОЗВИТОК ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ
Мережа закладів культури станом на 29.12.2018 складала 68 закладів:
- 32 бібліотечних заклади,
- 34 клубних заклади,
- Краснопавлівська дитяча музична школа
- Краснопавлівський краєзнавчий музей
Сума фінансування галузі у 2018 році склала – 12 435, 5 тис. грн. , з них
частка співфінансування з бюджетів сільських, селищних рад 39% 4 902,4 тис. грн.
У 2017 році -11 282,8 тис. грн., із них частка співфінансування з бюджетів сільських, селищних рад 38% - 4 297,7 тис. грн
Протягом 2018 року працівниками закладів культури Лозівщини підготовлено і проведено 1027 культурно-освітніх заходів, створені і працюють 242
клубних формувань, з них для дітей 148. Прийняли участь у 36 конкурсах,
фестивалях, виставках обласного, регіонального та міжнародного рівнів. У 27
з них стали переможцями та дипломантами.

У 2018 році проводилися капітальні і поточні ремонти, відновлення і
ремонти систем опалення.
За звітний період було виконано робіт на 1 389,9 тис. грн. : поточні ремонти – 234,2 тис. грн., капітальні – 730,7 тис. грн., відновлення опалення –
419 тис. грн.
За 2018 рік матеріально-технічна база закладів культури району покращилася на 496,4 тис. грн.. : 328,4 тис. грн.. - бюджетні кошти, 168 тис. грн.позабюджетні. Придбано театральні крісла, 2 комп’ютера, значно поповнено
книжковий фонд ЦБС, придбано сценічні костюми та ін.
В Лозівському районі протягом року продовжувалась робота щодо охорони культурної спадщини - проведено поточні ремонти пам’яток на суму
71,4 тис. грн. (у 2017 – 57, 3 тис. грн

