Шановна громадо!
Чотири роки поспіль ми з вами разом плідно працюємо для розвитку
нашого рідного міста.
Все, що зроблено по благоустрою, впорядкуванню міста, розвитку
соціальної та комунальної сфери - все це спільна кропітка робота відділів та
служб Люботинської міської ради, депутатського корпусу.
За здобутки та досягнення я хочу окремо подякувати всім мешканцям
нашої громади – платникам податку до міського бюджету, ініціативним
підприємцям, громадським організаціям та активним громадянам, яким не
байдужа доля міста, всім, хто не стояв осторонь розвитку і змін, а допомагав,
підставляв плече, а, отже, теж був автором змін, які сталися торік у нашому
місті.
Звичайно, поставлених цілей дуже багато, але втілити всі задуми в життя
можливо лише за умови злагодженої та впевненої співпраці усіх, хто має
бажання та можливість вирішувати питання життєдіяльності та розвитку
міста.
Мої ж принцип і позиція у рішеннях, що приймаються міською радою та
виконавчим комітетом, як міського голови, непорушні: інтереси громади,
кожного трудового колективу, кожної родини, кожного мешканця міста –
понад усе!
Тож сьогодні разом з вами хотів би проаналізувати, що вдалося зробити у
звітному періоді позитивного, над вирішенням яких проблем необхідно
працювати надалі та які корективи до наших планів необхідно внести.
Ефективність розвитку міста вирішальною мірою залежить від управління
фінансами.
В бюджет міста за 2019 рік з урахуванням дотації, субвенцій та
спеціального фонду фактично надійшло 232,8 млн.грн.
Власних доходів місто отримало 96,5 млн.грн. або 101%, проти минулого
року збільшення становить 20,8%.
Також надійшло базової дотації 7,8 млн.грн., дотації з місцевого бюджету
на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з
державного бюджету надійшло в сумі 9,8млн.грн.
Субвенції отримано 113,8 млн.грн. або 96,1% виконання, в тому числі:
- соціальні субвенції – 48,6млн.грн, 94,5% виконання;
- освітня субвенція – 30,8 млн.грн, 100% виконання;
- медична субвенція – 17,8 млн.грн, 100% виконання;
- на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок
коштів медичної субвенції – 990,2 тис.грн, 96,8% виконання;
- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих
захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, – 133,0
тис.грн, 100% виконання;
- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми
потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 17,0
тис.грн, 41,6% виконання;

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок
бюджетного періоду 186,8 тис.грн, 85,6% виконання;
- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти
«Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету – 541,5 тис.грн, 99,9% виконання;
- на виконання інвестиційних проектів – 12,9 млн.грн, 90,5% виконання;
- на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа, за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету – 386,0 тис.грн, 100% виконання;
- на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 301,6 тис.грн;
- інші субвенції – 1,2 млн.грн., 88,1% виконання.
Традиційно найбільша частка надходжень належить податку на доходи
фізичних осіб (питома вага – 51,3%) і складає 49,5 млн. грн., що на 14,5%
більше, ніж у відповідному періоді минулого року.
Також одними з головних фінансово потужних складових доходів міського
бюджету є плата за землю та єдиний податок (за 2019 рік надійшло 37,8
млн.грн., в тому числі 25,4 млн.грн. плати за землю, 12,4 млн.грн. - єдиного
податку). Цих платежів за звітний період отримано більше на 61,6% у
порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
До спеціального фонду міського бюджету міста (без урахування
трансфертів) за 2019р. надійшло майже 5,0 млн.грн., забезпечивши виконання
бюджетних призначень на 189,8%.
До цільового фонду надійшли кошти в сумі 18,5 тис.грн. Порівняно з
минулорічним періодом надходження зменшились на 3,3 тис.грн.
Власних надходжень бюджетними установами отримано 4,7 млн.грн., або
199,5% виконання.
До бюджету розвитку спеціального фонду надійшло 130,0 тис.грн.
Висловлюю подяку всім керівникам підприємств, установ та організацій,
які забезпечують ефективну роботу своїх підприємств і належно сплачують
податки.
Видаткова частина бюджету за 2019 рік склала 241,4 млн.грн. Порівняно з
минулим роком збільшення становить 12,2 млн.грн або 5,3%.
У звітному періоді жодного разу не було затримки по виплаті заробітної
плати працівникам установ, що фінансуються з міського бюджету; вчасно
здійснювались розрахунки за спожиті енергоносії, медикаменти, харчування.
Пріоритетом видаткової частини бюджету міста є видатки на освіту,
охорону здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення, але не
залишились поза увагою проблеми комунальних підприємств, благоустрій,
ремонт доріг.

Незважаючи на всі бюджетні навантаження, в 2019 вдалося реалізувати
заплановані проекти у галузях житлово-комунального господарства міста,
благоустрою та в інших сферах господарювання, а саме:
- капітальний ремонт артезіанської свердловини № 376 на водозаборі біля
4-го ставка в м.Люботин, вул. Курортна, 19 на суму 644,9 тис.грн;
- придбано колісний багатофункціональний екскаватор-навантажувач JCB
на суму 2 450,0 тис.грн;
- виконано роботи з реконструкції водопроводу по вул. СвятоМиколаївська - вул. Гавенка в м.Люботин на суму 4 115,9 тис.грн;
- Придбано підземну ємкість, проведено монтаж та підключення ємкості
до системи водопостачання м.Люботин на суму 1 295,3 тис.грн.
Перемогу міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в
майбутнє» здобули наступні проекти:
1. «В нову українську школу – з новою ігровою кімнатою» (капітальний
ремонт приміщення Люботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4
Люботинської міської ради Харківської області за адресою: м.Люботин, вул.
Шкільна, 54);
2. «Світ дитинства. Країна Світлофорика» (встановлення майданчика з
дорожнього руху на території Люботинського дошкільного навчального
закладу (ясел-садка) № 1 «Ялинка» Люботинської міської ради Харківської
області за адресою: м.Люботин, вул. Шевченка, 15);
3. «Творча дитина – квітуча Батьківщина» (придбання музичної апаратури
для Будинку дитячої та юнацької творчості);
4. «Здорова людина – здорова нація» (встановлення спортивного
майданчика у Люботинській гімназії № 1 Люботинської міської ради
Харківської області за адресою: м. Люботин, вул. Шевченка, 19);
5. «Дитячий спортивний майданчик «Дуншовка»» Люботинської міської
ради (встановлення дитячого спортивного майданчика «Дуншовка» по вул.
Героїв-Афганців (біля будинку № 53а) Люботинської міської ради Харківської
області);
6. «Зроби молодь сильною» (придбання та встановлення спортивного
комплексу по вул. Ціолковського, 8а);
7. «Будянська зірка» (придбання та встановлення дитячого спортивного
майданчика м.Люботин, провулок Будянський – в’їзд Безлюдівській).
Загальна вартість проектів-переможців складає 1 305,8 тис.грн. (963
тис.грн. у 2018 році), у тому числі співфінансування із міського бюджету
Люботина – 584,4 тис.грн. (2018 рік - 433,2 тис.грн.).
Пріоритетами поточного року стали роботи щодо ремонту закладів освіти,
охорони здоров’я, будинку культури, капітальний та поточний ремонт доріг,
благоустрій міста.
Фінансування зазначених заходів передбачалося за рахунок коштів
бюджетів усіх рівнів.
У звітному році на поточний та капітальний ремонт доріг комунальної власності
територіальної громади Люботина з міського бюджету витрачено 13,3 млн.грн. (що на
34,3% більше, ніж у 2018 році, коли було використано 9,9 млн. грн.), а саме:

- на поточний ремонт доріг – 9,5 млн. грн.;
- на капітальний ремонт доріг – 3,8 млн.грн.
Пріоритетами поточного року стали роботи щодо ремонту закладів
освіти, охорони здоров’я, будинку культури, капітальний та поточний ремонт
доріг, благоустрій міста.
Фінансування зазначених заходів передбачалося за рахунок коштів
бюджетів усіх рівнів.
Здійснювався контроль за дотриманням законодавства про працю на
території міста. Інспектором праці проведено на 57 суб’єктах господарювання
інформаційно-роз’яснювальну роботу, за результатами якої легалізовано 79
робочих місць.
Проводились обстеження щодо дотримання Правил роздрібної торгівлі
продовольчими та непродовольчими товарами, вимог Правил благоустрою
території м. Люботин, якими охоплено 172 торгових об’єкти, проведено 4
обстеження за скаргами від громадян міста Люботин (захист прав споживачів).
Направлялись листи до контролюючих органів щодо припинення
незаконної торгівлі об’єктами торгівлі алкогольними напоями, тютюновими
виробами, овочевою продукцією, продовольчими товарами, в тому числі
торгівлі в невстановлених місцях.
Здійснювався контроль за надходженням до міського бюджету пайової
участі в утриманні об’єктів благоустрою, за минулий рік надійшло 18,5
тис.грн. Підготовлено до укладення один договір пайової участі у розвитку
інфраструктури міста Люботин, залучено коштів у сумі 117,8 тис.грн.
Проводився контроль за додержанням правил перевезення пасажирів у
міському автотранспорті, що працює на міських автобусних маршрутах,
здійснювались відповідні заходи по забезпеченню правил перевезення
пасажирів на приміських автобусних маршрутах; організовано виготовлення
та розміщення розкладів руху автобусів з кінцевих зупинок автотранспорту, як
міського, так і приміського.
Головними завданнями комунальної сфери в 2019 році були: забезпечення
надійної роботи систем життєзабезпечення міста Люботин та надання членам
територіальної громади житлово-комунальних послуг належного рівня,
поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг і
мостів, дорожньої інфраструктури, покращення освітлення вулиць, зменшення
енергоємності, підтримання у належному стані систем водопостачання та
водовідведення, забезпечення комфортності та безпеки умов проживання
населення шляхом покращення технічного стану житлового фонду,
покращення екологічного стану міста, забезпечення санітарної очистки міста
та утримання об'єктів благоустрою в належному стані.
Для надання більш якісних послуг житлово-комунального господарства за
рахунок коштів міського бюджету у розмірі 2450,0 тис. грн. було придбано
колісний багатофункціональний екскаватор – навантажувач JCB 3CX SUPER
SITEMASTER, який передано у господарське віддання ВУКГ ЛМР ХО.

На виконання робіт по благоустрою території міста протягом 2019 року
залучено з міського бюджету близько 6,5 млн. грн., на поточний та
капітальний ремонт доріг міста 13,4 млн. грн., основні і значущі з цих робіт:
- поточний ремонт вулиць міста – загальна сума фінансування складає
9544,8 тис. грн.;
- капітальний ремонт доріг – 3807,0 тис. грн., а саме: по вул. Шевченка, від
будинку № 58 до в`їзду Тичини (1465,9 тис. грн.), по вул. Деповській, від
в`їзду Зв`язку до перехрестя з вул. Слобожанською (1381,7 тис. грн.) та по вул.
Ушакова, від буд. № 26/2/1 до перехрестя з площею Театральна (959,4 тис.
грн.);
- капітальний ремонт тротуару по вул. Деповській – 411,2 тис. грн.;
- поточний ремонт тротуарів – 536,1 тис. грн., а саме: по вул. Шкільній
(91,7 тис. грн.), по вул. Вільній від будинку № 26/1 до будинку № 28 (187,6
тис. грн.), по вул. Слобожанській (78,0 тис. грн.) та по вул. Вільній від буд. 30
до буд. 32 (178,7 тис. грн.);
- поточний ремонт доріг без твердого покриття: проведення грейдування та
підсипка щебенем – 400,4 тис. грн.;
- фінансова підтримка ВУКГ ЛМР на придбання запчастин та проведення
поточного ремонту автотехніки – загальна сума фінансування складає 120,0
тис. грн.
- за рахунок міського бюджету було встановлено 88 енергозберігаючих
ліхтарів вуличного освітлення – 265,0 тис. грн.;
- у зв`язку із заміною опор лінії електропередач АТ «Харківобленерго»
відбувся демонтаж ліхтарів вуличного освітлення, тому виникла необхідність
придбання проводу (СІП) та комплектуючих за рахунок коштів місцевого
бюджету у розмірі 165,4 тис. грн.;
- на утримання зовнішнього освітлення вулиць з міського бюджету було
витрачено понад 1700,0 тис. грн., із них: на оплату електричної енергії –
1500,0 тис. грн., на утримання мереж вуличного освітлення (ремонтні роботи,
заміна ламп) – 226,2 тис. грн.;
- протягом 2019 року на ліквідацію стихійних звалищ сміття з міського
бюджету було витрачено 299,0 тис. грн.
За рахунок коштів обласного бюджету по програмі «Енергія світла» велися
роботи щодо капітального ремонту мережі вуличного освітлення по вул.
Слобожанській, вул. Деповській, вул. Історичній, вул. Полтавський шлях –
встановлено 118 ліхтарів на загальну суму 1047,6 тис. грн.
За рахунок коштів обласного бюджету було проведено капітальні ремонти
доріг міста, а саме:
- капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Шевченка від буд.
№ 58 до в’їзду Тичини в м. Люботин Харківської області – загальна сума
фінансування складає 1465,9 тис. грн.;
- капітальний ремонт дороги по вул. Деповській, від в’їзду Зв’язку до
перехрестя з вул. Слобожанською в м. Люботин Харківської області – загальна
сума фінансування складає 1381,7 тис. грн.;
- капітальний ремонт дороги по пров. Ушакова від будинку № 26/2/1 до
перехрестя з площею Театральною в м. Люботин Харківської області –
загальна сума фінансування складає 959,4 тис. грн.;

Для забезпечення зимового обслуговування доріг міста ВУКГ ЛМР ХО:
- підготовлено спеціалізованої прибиральної техніки – 5 од.;
- заготовлено посипочного матеріалу: пісок – 497 куб. м; сіль – 81,5 т;
- на небезпечних ділянках (крутих підйомах) доріг облаштовані призми з
піщано-сольової суміші (ПСС);
- прочищено від снігу 2796,1 км доріг міста (за рахунок неодноразових
проходів по вулицях);
- розсипано протиожеледних матеріалів 359,6 т.
За Програмою розвитку та збереження зелених насаджень м. Люботина на
2016-2020 роки для виконання заходів у 2019 році було заплановано виділення
коштів у сумі 259,550 тис. грн., з яких фактично використано 203,725 тис. грн.
(78,5%). В місті кроновано 36 та видалено 32 дерева; проведено роботи з
покосу трави вдовж вулиць, у парках та скверах, було здійснено оформлення
клумб.
Усі роботи з благоустрою міста за відповідним договором з міською радою
виконуються Виробничим управлінням комунального господарства
Люботинської міської ради Харківської області. Завдяки належному
фінансуванню у 2019 році підприємством проведено значний обсяг робіт із
забезпечення благоустрою (заміна ліхтарів, поточний ремонт доріг з твердим і
без твердого покриття, ремонт зупиночних павільйонів, ремонт дамб,
вивезення сміття від населення, підприємств, установ, організацій міста,
прибирання об’єктів благоустрою, ліквідація несанкціонованих звалищ
відходів, озеленення міста та видалення сухостійних дерев, поновлення
дорожніх знаків та розмітки, встановлення зупиночних павільйонів та
асфальтування майданчиків під ними, тощо).
Для вирішення проблеми безпритульних тварин у 2019 році було укладено
договір з Ветеринарною клінікою «СОС», а саме: проведення скорочення
чисельності безпритульних тварин методом відлову, стерилізації, вакцинації
від сказу, кліпсування та повернення на територію м. Люботин. З міського
бюджету на відповідні заходи профінансовано кошти у сумі 29,592 тис. грн.
У 2019 році в м. Люботині проведено щорічну акцію з благоустрою «За
чисте довкілля», до якої залучились підприємства, установи, організації,
приватні підприємці та мешканці міста. В рамках акції ліквідовано 21
несанкціоноване сміттєзвалище, вивезено більше 0,525 тис. куб. м. відходів,
проведено суботник «День довкілля», приведено в належний стан дитячі та
спортивні майданчики, майданчик для мініфутболу, стадіон, меморіальний
комплекс, схил над ставком № 1 зі сторони ліцею залізничного транспорту.
У травні 2019 року відбувся конкурс на право надання послуг з вивезення
побутових відходів на території Люботинської міської ради, за результатами
якого визнано єдиного учасника – ВУКГ ЛМР ХО. У 2019 році з мешканцями
міста укладено 575 договорів на вивезення твердих побутових відходів, з
суб’єктами підприємницької діяльності, організаціями та підприємствами
міста – 14 договорів. Вивезено майже 13,15 тис. куб. м. ТПВ.
На території м. Люботин діє Публічний договір на надання послуг із
вивезення твердих побутових відходів між ВУКГ з одного боку, та
мешканцями міста з іншого.

У звітному періоді 2019 року за рахунок обласного та місцевого бюджетів
виділено кошти на заходи щодо розвитку водопровідно-каналізаційного
господарства:
- за рахунок коштів обласного (1295,3 тис. грн.) та місцевого (80,0 тис.
грн.) бюджетів у грудні 2019 року ВККУ ЛМР було розпочато реконструкцію
резервуару запасу чистої води на існуючому водозаборі по вул. Рябіновій, 7-А
в м. Люботин Харківської області;
- за рахунок обласного бюджету розпочато роботи по будівництву
очисних споруд за адресою: вул. Шмідта, буд. 75-А;
- виконані роботи з реконструкції водопроводу по вул. СвятоМиколаївській – вул. Гавенка в м. Люботин – витрачено коштів понад 3,1 млн.
грн.;
- проведено гідродинамічну очистку внутрішньої поверхні КНС, виїмку та
вивіз мулових осадків за адресою: м. Люботин, вул. Гвардії генерала Гавенка
Л.А. та вул. Світла – витрачено коштів у розмірі 65,1 тис. грн.;
- на придбання плит перекриття та люків для встановлення на оглядових
колодязях було виділено з місцевого бюджету кошти у розмірі – 150,7
тис.грн.;
- для поліпшення послуг централізованого водопостачання з місцевого
бюджету витрачено – 103,2 тис. грн.;
- на придбання матеріалів для проведення ремонту каналізаційної мережі
витрачено – 23,9 тис. грн.;
- за рахунок місцевого бюджету було придбано насосні агрегати – 84,6
тис. грн.;
- на погашення існуючої заборгованості за спожиту електричну енергію
підприємству було надано фінансову допомогу у розмірі 2985,9 тис. грн.
Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської
міської ради проведений значний обсяг робіт з усунення поривів
водопровідної мережі, заторів каналізаційної мережі, ремонту вуличних
колонок, ремонту оглядових колодязів та встановлення додаткових, часткової
заміни центральних трубопроводів водопостачання, встановлення нових та
ремонт існуючих пожежних гідрантів, розчищення каналізаційних колодязів
та самопливної каналізації від сміття, тощо, основні і значущі з них такі:
щодо водопостачання:
- Усунено поривів на централізованій комунальній мережі водопостачання
міста – 108);
- Проведено ремонт та накриття оглядових колодязів на централізованій
комунальній мережі водопостачання – 7 од. (за 2018 р. – 12 од.);
- Виконано заміну 429,0 п. м. трубопроводу у зв’язку з ремонтом на
централізованій комунальній мережі водопостачання;
- Проведено ремонт пожежного гідранту на централізованій мережі
водопостачання – 4 од.;
- Встановлення плит перекриття на централізованій мережі
водопостачання міста – 6 од.;
- Проведено заміну насосного агрегату в свердловині на водозаборі: вул.
Курортна, 19 – 30.01.2019 р.; 02.05.19 р.; вул. Підгірна – 24.04.19 р.; вул.
Каманіна – 06.05.19 р.; вул. Полтавський шлях, 48а – 18.06.19 р.

- Виконано хлорування РЧВ на водозаборі: вул. Курортна, 19 –
30.01.19 р.;22.02.19 р.; 22.04.19 р.; 02.05.19 р.; вул. Підгірна – 22.04.19 р.;
24.04.19 р.; вул. Каманіна – 06.05.19 р.; вул. Полтавський шлях, 48а –
18.06.19 р.; вул. Рябінова, 7а – 11.09.19 р.;вул. Підгірна – 03.10.19 р.,
22.01.19 р.;
- Проведено заміну насосного агрегату ІІ підйому на водозаборі по вул.
Рябіновій, 7а;
- Виконано чистку, промивку та дезінфекцію резервуару чистої води (РЧВ)
на водозаборі по вул. Підгірній;
- Проведено реконструкцію напірного колектору в межах вул. Курортна –
вул. Шевченка – 1775 п.м;
- Проведено реконструкцію водопроводу по вул. Свято-Миколаївська –
вул. Гавенка – 1589 п.м;
- Прокладено мережу централізованого водопостачання від вул. Гавенка –
вул. Чернишевського – 170 п.м.
щодо водовідведення:
- Усунено заторів на самопливній централізованій комунальній мережі
водовідведення міста – 101;
- Прочищено від сміття 182 рази оглядових колодязів на самопливній
централізованій комунальній мережі водовідведення міста;
- Прочищено 4370,0 п.м. самопливної централізованої комунальної мережі
водовідведення міста;
- Замінено централізованої мережі водовідведення міста – 171,0 п.м;
- Проведено чистку камери оглядового колодязя на централізованій мережі
водовідведення міста – 8 од.;
- Встановлено плит перекриття на централізованій мережі водовідведення
міста – 4 од.;
- Виконано поточний ремонт повітродувних установок на очисних
спорудах міста.
Підприємство проходить процедуру санації у зв’язку з наявністю значних
боргів зі сплати податків та нарахованих штрафних санкцій.
Послуги з управління житлових будинків надаються Люботинським
комунальним
житловим
ремонтно-експлуатаційним
підприємством
Люботинської міської ради Харківської області, на балансі якого перебуває 85
(в т.ч. 3 гуртожитки) багатоквартирних будинків загальною площею 49,7 тис.
кв. м.
З метою реалізації Закону України «Про особливості здійснення права
власності у багатоквартирному будинку» відносно житлових будинків,
співвласниками яких не створено ОСББ, не прийнято рішення про форму
управління багатоквартирним будинком та не обрано управителя міською
радою у травні місяці поточного року за результатами проведеного конкурсу
призначено управителя з управління багатоквартирними будинками
м. Люботина – Люботинське комунальне житлове ремонтно-експлуатаційне
підприємство ЛМР ХО.
На сьогоднішній день, згідно з чинним законодавством, діє 5 ОСББ, які
обслуговують 6 житлових будинків.

Протягом 2019 року Люботинському КЖРЕП ЛМР ХО було виділено з
місцевого бюджету кошти:
- на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду
(придбання ремонтних матеріалів акваізол та бітум) в сумі 61,5 тис. грн.
Зазначені ремонтні матеріали будуть використані для виконання поточного
ремонту м’яких покрівель згідно Плану виконання робіт з технічного
обслуговування і ремонту конструктивних елементів житлових будинків
підприємства на 2019 рік;
- на проведення заміни внутрішньобудинкової мережі водопостачання по
підвальному
приміщенню
багатоквартирного
житлового
будинку
розташованому за адресою: м. Люботин, вул. Гвардії-генерала Гавенка Л.А.,
10-А в сумі 20,0 тис. грн.
Розглянувши пропозиції Департаменту ЖКГ ХОДА, було прийнято
рішення щодо включення До Програми реформування і розвитку житловокомунального господарства м. Люботина на 2019 рік заходу з коригування
проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт
(посилення будівельних конструкцій) житлового будинку за адресою:
м.Люботин, Харківська обл., вул. Деповська, 45» та виділення коштів з
місцевого бюджету у розмірі 45,0 тис. грн. На даний час документація про хід
проведення та закінчення вищезазначених робіт до виконавчого комітету
Люботинської міської ради Харківської області від Департаменту житловокомунального господарства та розвитку інфраструктури ХОДА (розпорядник
коштів) не надходила.
За звітний період підприємством були виконані наступні роботи:
- поточний ремонт покрівель в 28 будинках (1447,0 кв. м. на суму 97,4 тис.
грн.);
- поточний ремонт внутрішньо-будинкових мереж водопостачання в 7
будинках (150 п.м. на суму 14,9 тис. грн.);
- поточний ремонт внутрішньо-будинкових мереж водовідведення в 66
будинках (55 п.м. на суму 6,9 тис. грн.);
- поточний ремонт внутрішньо-будинкових мереж електропостачання в 11
будинках (4,6 тис. грн.), також замінено 165 одиниць ламп освітлення на
загальну суму 6,2 тис. грн.;
- поточний ремонт під’їздів у 8 будинках (8 під’їздах) на загальну суму
13,2 тис. грн.;
- поточний ремонт оголовків у 16 будинках на загальну суму 5,9 тис. грн.).
За надання комунального майна в оренду у 2019 році надійшло 290,8 тис.
грн.
У 2019 році до комунальної власності було передано дитячі та спортивні
майданчики, які встановлені по вул. Ціолковського, № 8-а, по вул. Героїв
Афганців, № 53-а, по пров. Будянському – в’їзду Безлюдівському. У
результаті перемоги міні-проектів у конкурсі «Разом в майбутнє» на території
міста Люботина було встановлено ігровий комплекс по вул. Тургенєва – вул.
Проселищній № 47/1. Всього за 2019 рік за рахунок різних джерел
фінансування придбано та встановлено 4 одиниці дитячих, спортивних та
ігрових майданчиків.

Спільно з представникам квартальних комітетів міста створено електронну
базу ймовірно безхазяйних об’єктів. На даний час виготовлено технічні
паспорти та внесено до реєстру речових прав як безхазяйні 2 житлові будинки.
Щодо наміру прийняти їх до комунальної власності розміщено відповідне
оголошення у газеті «Слобідський край». Через рік з дати публікації даного
оголошення виконком матиме право звернутися до суду для прийняття
безхазяйного майна у комунальну власність.
Створення умов для ефективного і доступного для всіх громадян
медичного обслуговування є одним з пріоритетів діяльності.
Продовжується реформування первинної ланки, станом на кінець року
заключено 18,5 тисяч декларацій з населенням, охоплено 78% жителів міста.
За кількістю заключних декларацій м. Люботин посідає 4 місце в Харківській
області серед районів та міст обласного значення.
Для Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної
медико – санітарної допомоги» Люботинської міської ради Харківської
області придбано:
- медичне обладнання (електрокардіографи – 4 шт., цифровий дерматоскоп
– 1 шт., електродіагностичний спірометричний апарат – 1шт.,
отоофтальмоскоп – 14 шт., ваги медичні – 8шт. та інше) на суму 456,8 тис.грн.;
- комп`ютерну техніку на суму 158,8 тис.грн.,
- меблі на суму 185,0 тис.грн.,
- офісне обладнання на суму – 82,4 тис.грн.,
- господарче приладдя на суму – 477,4 тис.грн., у т.ч. легковий автомобіль,
що коштує 462,1 тис.грн.
Всього за 2019 рік на покращення матеріально-технічної бази закладу
використано – 1360,7 тис.грн.
Вторинна медична допомога надається Комунальним некомерційним
підприємством «Люботинська міська лікарня» Люботинської міської ради
Харківської області. На даний час стаціонарні відділення лікарні розміщенні в
двох відокремлених корпусах, та частина терапевтичного відділення
розташована за іншою адресою. Для розміщення стаціонарних відділень разом
з поліклінікою на одній території ведеться робота по реконструкції двох
корпусів для розміщення хірургічного (з ліжками гінекологічними,
хірургічними, травматологічними), терапевтичного та неврологічного
відділень та забезпечення надання доступної і кваліфікованої вторинної
медичної допомоги для мешканців міста в сучасних, зручних умовах.
З міського бюджету на це було використано 0,5 млн.грн.; 3,5 млн.грн. з
обласного бюджету та 6,5 млн.грн. на виконання інвестиційних проектів в
рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій. Для здійснення даного проекту в 2019 році була проведена
тендерна процедура на суму 89 млн. грн., після всіх переговорних процедур
суму тендерного договору було зменшено до 77 млн. грн.. На 31.12.2019 р.
проведено ремонтних робіт на суму 10,5 млн.грн.
В 2019 році було використано 89,1 тис.грн. з місцевого бюджету для
монтажу обладнання та пусконалагоджувальних робіт газової котельні.

На міні-проект – «Соляна кімната: корисно всім!» витрачено 96,4 тис. грн.
Заключні роботи будуть проведені в 2020 році, сума потреби становить 189,6
тис. грн.
Придбано 11 комплектів комп’ютерного обладнання за рахунок місцевого
бюджету загальною вартістю 196,8 тис.грн., за власні кошти закуплено 4
системні блоки на суму 42,0 тис. грн.
На розробку проекту в 2019 році щодо відведення та встановлення меж
земельної ділянки за адресою: м. Люботин, вул. Громова, 3 за рахунок
місцевого бюджету було використано 9,9 тис.грн.
На заміну каналізаційної труби в 2019 році за рахунок місцевого бюджету
було використано 17,1 тис.грн..
На стаціонарне лікування та харчування учасників АТО в 2019 році за
рахунок місцевого бюджету було використано 27,9 тис.грн.
Придбано декілька інформаційних медичних систем на суму 113 тис.грн.
за кошти медичної субвенції.
На закупівлю лікарських засобів витрачено 1287,6 тис. грн., в тому числі
медична субвенція – 1 175 тис.грн. та власні надходження - 112,6 тис. грн.
На продукти харчування витрачено 237,7 тис. грн. (місцевий бюджет,
медична субвенція та власні надходження).
На зубопротезування за рахунок медичної субвенції витрачено 13,9 тис.
грн.
Слід відмітити, що з 1 травня 2019 року КНП «Люботинська міська
лікарня» заключила договір з Національною службою здоров’я України по
наданню первинної медичної допомоги лікарем – терапевтом. На теперішній
час терапевтом заключено майже 1,5 тисячі декларацій з пацієнтом. За цей
період для кабінету терапевта (лікаря з надання первинної медичної допомоги)
закуплено необхідне обладнання на суму 73 тис.грн.
Освіта залишається найвищим національним пріоритетом, основою для
розвитку особистості, суспільства та держави. Головним завданням органів
місцевої влади є забезпечення функціонування освітянської галузі міста, її
подальший розвиток, створення умов для рівного доступу мешканців міста до
якісної освіти, покращення матеріально-технічної бази дитячих садків та шкіл.
В 2019 році розпочались роботи з реконструкції приміщення
Люботинського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 5 за рахунок
коштів з бюджетів різних рівнів. У закладі дошкільної освіти планується
функціонування 6 груп (2 групи раннього віку, 4 групи – молодшого,
середнього та старшого віку) та охоплення дошкільним навчанням 110 дітей.
Відкриття нового садочка дозволить ліквідувати існуючу чергу до закладів
дошкільної освіти міста Люботина.
За звітний період використано 8,2 млн.грн. коштів бюджетів різних рівнів.
Здійснена замінена вікон, покрівлі на профільний лист, підлоги з
улаштуванням цементних стяжок, теплоізоляційних покриттів і перекриттів
зверху з виробами пінополістиролу; на першому поверсі будівлі облаштовано
електричну теплу підлогу; частково виконані електромонтажні роботи;

частково проведено монтаж системи опалення та каналізації; частково
улаштовані перегородки.
За кошти міського бюджету:
- придбано: меблі (столи, шафи) для закладів загальної середньої освіти
міста на суму 47,2 тис.грн.; обладнання та посуд для харчоблоків на суму
123,5 тис.грн.; світлодіодні панелі та загальну суму 307,4 тис.грн., господарчі
товари на загальну суму 22,6 тис.грн., нові комп’ютерні класи для
Люботинської гімназії № 1, Люботинської ЗОШ № 3 та ЗОШ № 6 на загальну
суму 431,0 тис.грн.;
- встановлено металопластикові двері в НВК № 2, ДНЗ № 2, ДНЗ № 4, в
Караванському ДНЗ на загальну суму 96,3 тис.грн.;
- для господарчих потреб закладів освіти придбано чистячі, миючі та
дезінфікуючі засоби на загальну суму 244,6 тис.грн., та крейду та вапно на
суму 18,0 тис. грн.;
- для належного функціонування літніх таборів на базі закладів загальної
середньої освіти міста придбано фармацевтичну продукцію, посуд, та
спецодяг для працівників харчоблоку – витрачено 59,1 тис.грн.
- для проведення ремонтних робіт закуплено фарбу, лак, розчинник для
емалі на суму 200 тис. грн.
Окрім цього, у закладах освіти проводились ремонтні роботи,
здійснювалась закупівля товарно-матеріальних цінностей. Зупинюсь на цьому
більш детально.
У Люботинському ДНЗ № 1 проведено поточний ремонт частини
сантехнічних вузлів на суму 199,0 тис.грн.; розроблено проект улаштування
блискавкозахисту будівлі на суму 17,8 тис.грн., придбано ванну мийну
вартістю 19,3 тис.грн., посуд на суму 13,0 тис. грн.; акустичну систему - 5,3
тис.грн., конфорку електричну для харчоблоку вартістю 3,0 тис.грн., косу
бензотримерну на суму 2,1 тис.грн.
Для Люботинського ДНЗ № 2 улаштовано систему автоматичної пожежної
сигналізації на суму 199,5 тис.грн. та систему блискавкозахисту на суму 124,2
тис.грн.; встановлено дитячий ігровий майданчик вартістю 127,5 тис.грн.;
придбано водонагрівач на суму 3,2 тис.грн.; будівельні матеріали на суму 1,4
тис.грн.
Для Люботинського ДНЗ № 3 проведено роботи з монтажу та наладки
системи автоматичної пожежної сигналізації вартістю 44,0 тис. грн.; з
монтажу та установки охоронної сигналізації на суму 12,4 тис.грн.
Для Люботинського ДНЗ № 4 придбано м’ясорубку на суму 3,6 тис.грн.;
холодильник для зберігання проб вартістю 3,3 тис.грн. та тример електричний
на суму 1,2 тис.грн.
Для Люботинського закладу дошкільної освіти № 5 придбано тример
електричний на суму 1,2 тис.грн.
Для Караванського ДНЗ придбано холодильник вартістю 11,0 тис.грн.,
будівельні матеріали та лінолеум на суму 7,8 тис.грн. та господарчі товари на
суму 3,2 тис.грн.; проведено роботи з монтажу та установки охоронної
сигналізації - 12,9 тис.грн.;

Для Люботинської гімназії № 1 проведено капітальні ремонти: спортивної
зали на суму 1449,1 тис.грн., туалету на ІІ поверсі на загальну суму 529,7
тис.грн., приміщень коридору та кабінетів на загальну суму 184,4 тис.грн.,
відмостки будівлі на суму 17,4 тис. грн.; придбано та встановлено
конструкцію вхідну металопластикову на суму 91,9 тис.грн.; проведено
поточний ремонт по заміні плитки на підлозі частини вестибюлю на суму 60,8
тис.грн.; виконано роботи з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій
горищних приміщень на суму 26,6 тис. грн.; придбано: магніту дошку
вартістю 6,0 тис. грн., склопакет та фурнітуру для вікон на суму 2,3 тис. грн.;
вертикальні жалюзі на суму 5,3 тис. грн., музичні інструменти на суму 2,4
тис.грн., будівельні матеріали на суму 3,3 тис.грн.
Для Люботинського НВК № 2 придбано спортивний комплекс з
тренажерним, гімнастичним обладнанням вартістю 198,0 тис.грн., шкільні
меблі на суму 3,4 тис. грн., будівельні матеріали на суму 2,3 тис. грн.;
придбано та встановлено двері міжкімнатні - 5,9 тис. грн.; також з метою
здійснення у початковій школі освітнього проекту «На крилах успіху»,
придбано комплект посібників на суму 16,6 тис.грн.;
Для Люботинської ЗОШ № 3 проведено капітальний ремонт покриття
подвір’я на суму 554,9 тис.грн.; розроблено проект улаштування
блискавкозахисту будівлі на суму 6,5 тис. грн.; придбано господарчі товари на
суму 3,0 тис.грн.;
Для Люботинської ЗОШ № 4 проведено ремонт покрівлі основного
корпусу вартістю 1472,0 тис.грн.; встановлено металопластикові двері у
навчальних кабінетах на суму 206,8 тис.грн.; проведено капітальний ремонт
туалету на суму 167,5 тис. грн.; здійснено роботи з монтажу та установки
охоронної сигналізації - 92,3 тис. грн.; розроблено проектно-кошторисну
документацію капітального ремонту електромережі на суму 65,7 тис. грн.;
придбано дидактичні матеріали для класів з вивченням мовами нацменшин, на
що витрачено 59,5 тис. грн., та 3 екрани для проектора настінні на загальну
суму 10,5 тис. грн.
Для Люботинської ЗОШ № 5 проведено капітальний ремонт туалету у
корпусі початкової школи вартістю 167,2 тис. грн. (із них – 107,8 тис.грн. кошти обласного бюджету, 59,4 тис. грн. – кошти міського бюджету);
зроблено капітальний ремонт відмостки будівлі на суму 65,8 тис.грн.;
придбано ноутбук та багатофункціональний пристрій на суму 18,9 тис. грн.;
придбано господарчі товари та обладнання на загальну суму 5,0 тис.грн.;
придбано та встановлено двері міжкімнатні вартістю 2,4 тис.грн.
Для Люботинської ЗОШ № 6 проведено капітальний ремонт покриття
подвір’я на суму 396,4 тис.грн., роботи з монтажу та установки охоронної
сигналізації – 45,0 тис.грн.; придбано господарчі товари на суму 1,6 тис.грн.;
Для Караванської ЗОШ проведено капітальний ремонт електропроводки на
суму 42,8 тис.грн.; роботи з монтажу та установки охоронної сигналізації на
суму 36,8 тис. грн.; придбано господарчі товари на суму 3,1 тис.грн.
Для Люботинського МБДЮТ придбано персональний комп’ютер на суму
8,3 тис.грн. та матеріали для ремонтних робіт, господарчі товари й
світлодіодні панелі – витрачено 6,2 тис.грн.

Для Люботинської ДЮСШ придбано спортивний інвентар (м’ячі
футбольні та баскетбольні, сітка для міні-футбольних воріт) на загальну суму
33,0 тис. грн. та футбольну форму - 9,8 тис.грн.
На численні прохання батьків учнів початкових класів, з метою створення
сприятливих умов для формування учнівського колективу та надання
кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і виконанні домашніх
завдань у Люботинській гімназії № 1 та Люботинській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4
відкрито чотири групи подовженого дня (по 30 учнів у кожній групі).
У 2019 році для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа» (НУШ) на закупівлю дидактичних
матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання для 1-х класів
закладів загальної середньої освіти міста було виділено 763,0 тис. грн. (із них
– 534,1 тис. грн. - кошти обласного бюджету та 228,9 тис. грн. – кошти
міського бюджету). Станом на початок 2020 року витрачено 763,0 тис. грн.
Закуплено для 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста
комп’ютерне обладнання (12 ноутбуків, 12 багатофункціональних пристроїв,
12 проекторів); дидактичний матеріал; сучасні меблі (комплекти стіл і стілець
учнівський – 235 шт.). Перші класи закладів загальної середньої освіти міста
відповідно до засад НУШ повністю забезпечені дидактичними матеріалами,
роздатковими матеріалами, демонстраційними комплектами тощо.
Особлива увага приділялась оздоровленню дітей: у таборах з денним
перебуванням на базі загальноосвітніх закладів міста оздоровлено 601 дитину,
з них 584 учня пільгових категорій. Вартість харчування у таборах відпочинку
для дітей з денним перебуванням складала 30 грн. в день на одну дитину. У
закладах дошкільної освіти вартість харчування на оздоровчий період
порівняно з 2018 роком збільшено (з 23 грн. 10 коп. у 2018 році до 25 грн.30
коп. у 2019 році).
На організацію роботи пришкільних таборів відпочинку було використано
кошти з міського бюджету на харчування учнів в сумі 228,2 тис.грн.(в
минулому році - 224,8 тис. грн.) та батьківські кошти в сумі 7,1 тис.грн.(в
минулому році – 3,4 тис. грн.).
Направлено на оздоровлення 118 дітей, що потребують особливої
соціальної уваги та підтримки за безкоштовними та пільговими путівками, що
на 21 путівку більше, ніж у 2018 році. Загальна сума фінансування заходів
складає – 926,0 тис. грн. з них:
- кошти міського бюджету – 25 путівок на суму 150,0 тис.грн;
- кошти обласного бюджету – 72 путівки на суму 590, 4 тис.грн.
- кошти держаного бюджету – 21 путівка на суму 185,6 тис.грн.
До Міжнародного Дня захисту дітей організовано міський фестивальконкурс «Люботинські джерела», загальна кількість учасників – 714 дітей.
Забезпечено придбання та вручення призів переможцям фестивалю та
спортивних змагань «Мама, тато, я спортивна сім’я».
Проведено міський етап Харківського обласного творчого фестивалю
«Молоді таланти Харківщини за номінаціями «Вокал» та «Хореографія».

Проведено організаційну роботу щодо відзначення новорічних та
різдвяних свят для дітей міста. Забезпечено придбання та вручення солодких
подарунків для дітей пільгових категорій – 465 шт. на загальну суму 29,6
тис.грн.
До роботи з молоддю були залучені активна громадськість міста та члени
Молодіжної ради. В рамках їх ініціатив проведено флешмоб до Дня сонячних
дітей, турнір для з настільних ігор, гумористичний марафон для дітей, школу
навчання «Я – молодіжний лідер», творчий конкурс «Місто очима молодих»
та інші заходи.
Протягом звітного періоду проводились міські спортивні заходи,
забезпечувалась участь спортсменів міста у заходах вищого рівня - 82 заходи
(залучено 3,9 тис. учасників).
Фінансування галузі за рік склало 4519,9 тис.грн , що на 92 % більше
минулого року.
Серед основних статей витрат слід відзначити: оформлення документації
для будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу, капітальний ремонт
спортивної зали Гімназії № 1, встановлення спортивних споруд, діяльність КЗ
МЦФЗН «Спорт для всіх» та ДЮСШ.
На первинному обліку у службі у справах дітей перебуває 45 дітей – сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування, із них: 6 дітей - сиріт та 39 дітей,
позбавлених батьківського піклування. В сімейних формах влаштування
перебуває 44 дитини, що загалом становить 98% дітей – сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування. В прийомних сім’ях виховується 5
дітей, в дитячих будинках сімейного типу – 9, під опікою громадян - 30, 1
дитина знаходиться в Центрі соціально-психологічної реабілітації.
Впродовж 2019 року статус дитини – сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування було надано 8 дітям, 7 з яких влаштовані під опіку
(піклування), 1- в ЦСПРД.
В місті функціонує 6 прийомних сімей, в яких виховується 10 дітей. За
2019 рік вони всі обстежені, надані консультації прийомним батькам,
проведені індивідуальні бесіди з прийомними дітьми та дітьми-вихованцями.
З метою своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей,
встановлення та притягнення до відповідальності дорослих осіб, які залучають
дітей до протиправної діяльності, службою у справах дітей спільно з
правоохоронними органами та спеціалістами МЦСССДМ протягом 2019 року
проведено 48 рейдів «Діти вулиці», «Сім’я» на території міста, обстежено та
складено 70 актів обстеження житлово-побутових умов, попереджено 28
батьків про відповідальність щодо виховання дітей. В ході проведення рейдів
виявлено 13 дітей, із яких: 8 повернуто в сім’ї, 5 направлено до центрів
соціально – психологічної реабілітації та будинків дитини. 13 дітей взято на
облік служби. З усіма батьками проведено профілактичну роботу щодо
поліпшення житлово-побутових умов, покращення матеріального становища,
влаштування на роботу.
Усього на обліку в службі у справах дітей перебуває 42 дитини (28 сімей),
які перебувають у складних життєвих обставинах. Протягом звітного періоду

виявлено 8 таких родин (13 дітей). Спільно із спеціалістами ЛМЦСССДМ
обстежено умови проживання дітей в цих родинах, складено індивідуальні
плани соціального захисту дітей.
З метою перевірки виконання навчальними закладами міста ст. 35 Закону
України «Про освіту» службою не рідше ніж 1 раз на рік здійснюється
контроль за станом виховної роботи в закладах освіти. В 2019 році перевірено
всі школи.
Статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів, на сьогодні надано 4 дітям. Всі діти цієї категорії охоплені різними
видами соціальних послуг з метою задоволення виявлених потреб.
Службою у справах дітей постійно здійснюється робота щодо
представництва неповнолітніх дітей в суді, які обвинувачені у вчиненні
кримінальних правопорушень. Так, впродовж року, взято участь у 41
судовому засіданнях Люботинського міського суду за участю неповнолітніх
обвинувачених.
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді працював за такими
напрямками:
- соціальна робота (надання психологічних консультацій, супровід сімей та
надання їм соціальних послуг; виявлення та відвідування сімей, що опинились
у складних життєвих обставинах; обстеження умов проживання одиноких
матерів, обстеження з метою перевірки цільового використання державної
допомоги при народженні дитини; відвідування внутрішньо переміщених осіб,
підготовка клопотань для клієнтів Центру ) – клієнтами центру стали 418 осіб,
яким надано 1170 послуг, що майже в півтори рази більше, ніж у минулому
році.
- здійснення соціального супроводження прийомних сімей та ДБСТ;
- проведення інформаційно - профілактичної роботи та пропаганда
здорового способу життя (формування здорового способу життя, протидія
ВІЛ-інфекції/СНІДу, попередження сімейного неблагополуччя, протидія
торгівлі людьми, робота з ВПО, розвиток сімейних форм виховання дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, інші).
Велика увага приділялась естетичному й духовному вихованню населення.
Для реалізації цієї мети в місті працює мережа установ культури: дитяча
музична школа, краєзнавчий музей, будинок культури, Караванський клуб, та
бібліотеки Люботинської централізованої бібліотечної системи.
На організацію та проведення культурно-мистецьких заходів з міського
бюджету було витрачено 245,8 тис.грн. (оренда сценічного, звукового та
світлового обладнання, придбання призів, оплата виступів артистів).
Клубними закладами проводились різноманітні культурно-мистецькі заходи,
концерти, конкурси, вечори відпочинку, тематичні заходи, розраховані на
різні верстви населення. Діяли 10 безкоштовних гуртків та любительське
об’єднання, в яких брало участь 174 учасники. Велика увага приділялась
підтримці та розвитку талановитих аматорів міста, що залучалися та ставали
призерами міських, обласних заходів,творчих конкурсів і фестивалів.

Закінчено капітальний ремонт будинку культури, на проведення якого у
2019 році витрачено 1264,7 тис.грн, проведено стандартне підключення до
мережі обленерго (164,0 тис.грн), мережі водопостачання - 56,8 тис.грн.,
телефонної мережі та мережі Internet. Будівлю будинку культури введено в
експлуатацію, проведено його оснащення звуковим та світловим обладнанням,
придбано механічне облаштування та одяг сцени, комплекти штор на вікна на
загальну суму 1407,46 тис.грн. Придбано театральні крісла, стільці, офісні
меблі, виставочні стенди, вішалки гардеробні, жалюзі на суму 703,03 тис.грн.,
комп’ютерну та офісну техніку на суму 24,5 тис.грн. У Караванський
селищний клуб придбано комплект звукопідсилювальної апаратури (44,1
тис.грн).
Учні дитячої музичної школи постійно і успішно беруть участь у
фестивалях, конкурсах та виставках різного рівня. За 2019 рік маємо
переможців у 3-хміжнародних, 6-ти всеукраїнських, 9-ти регіональних та
обласних конкурсах та фестивалях. 93 учні школи стали лауреатами конкурсів.
Двох учениць школи нагороджено щорічною стипендією Харківської обласної
державної адміністрації «Надія Слобожанщини», два учні школи нагороджені
поїздкою до Німеччини. Сімнадцять учнів пільгового контингенту звільнені
на 100% від батьківської плати. У школі створено 11 ансамблів. Ансамбль
бандуристів «Вишиваночка» включений та виступає у складі обласної капели
бандуристів. У звітному періоді були проведені поточні ремонти відповідно до
потреб (18,0 тис. грн.). Придбано меблі (15,4 тис.грн), концертні костюми
(12,9 тис.грн), музичні інструменти (8,6 тис.грн).
В краєзнавчому музеї відбулася 21 стаціонарна виставка, проведено 9
виїзних, які відвідали на екскурсіях та індивідуальних відвідуваннях понад 2,5
тис. осіб. Щомісячно у виставковому залі музею змінювалися експозиції.
Музей постійно розширює співробітництво з громадськими організаціями,
майстрами народної творчості, що дало змогу урізноманітнити виставкові
експозиції, збільшити кількість екскурсій та відвідувачів. У музей було
придбано меблі на суму 12,8 тис.грн та відповідне обладнання (6,5 тис.грн).
Відвідування до інформаційного центру, який безкоштовно надає послуги
з доступу до мережі Internet, складають за рік 2,4 тис.
Для бібліотек було проведено підписку періодичних видань на суму 51,5
тис.грн, придбано книги (50,0 тис.грн), комп’ютери (40,2 тис.грн) та меблі
(17,8
тис.грн)
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багатофункціональний прилад у Караванську бібліотеку-філію № 4 (16,9
тис.грн), проведено поточний ремонт ганку та встановлено енергозберігаючі
двері у центральну та центральну дитячу бібліотеки (34,1 тис.грн) тощо.
У центральній бібліотеці, дитячій музичній школі, будинку культури
встановлено охоронні сигналізації (120,1 тис. грн.), ці заклади також
забезпечено протипожежними засобами (14,7 тис.грн.).
Матеріальної допомоги громадянам міста та допомоги на поховання з
місцевого бюджету виплачено 532 особам на суму 401,6 тис. грн. (в
аналогічному періоді минулого року 439 особам на суму 219,9 тис. грн).
Кількість осіб, що звертаються за допомогою збільшилась на 93 особи; на
50% збільшився середній розмір допомоги у розрахунку на одного заявника.

Виплачено одноразової адресної грошової допомоги учасникам бойових
дій в антитерористичній операції 3 чол. на суму 7,5 тис. грн.; 1 сім’ї загиблого
учасника бойових дій в АТО - 4,4 тис. грн.
Відшкодовано компенсації втрат доходів підприємств від перевезення
пільгового контингенту: автомобільним транспортом - 780,0 тис. грн., що на
285,0 тис. грн. більше, ніж в 2018 році (495,0 тис. грн.) та залізничним
транспортом - 100,0 тис. грн. (у 2018 році - 50,0 тис. грн.).
Виплачено за послуги зв’язку пільгового контингенту – 80,4 тис. грн.
Протягом 2019 року призначено субсидій на оплату житловокомунальних послуг - 4754 сім’ям. Перераховано організаціям
виробникам/надавачам послуг - 13,9 млн. грн. (в т.ч. погашено заборгованість
за 2018 рік – 7,7 млн. грн.).
Виплачено субсидії громадянам на оплату ЖКП у грошовій готівковій
формі - 3,5 млн. грн.
Призначено субсидій готівкою на придбання твердого палива та
скрапленого газу 87 сім’ям на суму 294,39 тис.грн. Отримали субсидій
готівкою92 сім’ї на суму 306,1 тис. грн., виплачено заборгованість за минулий
рік - 11,7 тис.грн.).
Отримувачів щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщених
осіб для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житловокомунальних послуг - 89 сімей, виплачено допомоги на суму 1,5 млн. грн.
Надано державних соціальних допомог та компенсацій 1542 сім’ям на
суму 28,6 млн. грн.
Виплачено (відшкодовано) пільговим категоріям громадян різних видів
пільг, компенсацій, відшкодувань, допомоги на суму 7,5 млн. грн.
Забезпечено санаторно-курортним лікуванням 45 ветеранів війни, осіб з
інвалідністю та громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, за 2018 рік
було оздоровлено 43 таких особи.
Для забезпечення протезно-ортопедичними та технічними засобами
реабілітації звернулося 92 особи з інвалідністю, яким було видано 394
направлення. За виготовлення 394 одиниці виробів було виплачено 1,1 млн.
грн.
У 2019 році виплачено грошову компенсацію для придбання житла
дитині, яка має статус особи з числа дітей позбавлених батьківського
піклування в розмірі 386,1 тис. грн.
За послуги з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно,
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців,
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проживання/перебування осіб до міського бюджету надійшло 148,2 тис.грн.,
що на 10,5% більше, ніж в 2018 році.
За 2019 рік відділом з питань державної реєстрації проведена така робота :
- здійснено 520 дій з реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб та фізичних-осіб підприємців та громадських формувань. За надання цих
адміністративних послуг до міського бюджету надійшло 22,3 тис.грн.;

- проведена реєстрація прав в Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно – 827дій– надходження до міського бюджету склади 103,8
тис.грн. (зростання - 53,7%)
- розглянуто та опрацьовано заяв щодо реєстрації та зняття з реєстрації
місця проживання – 1787 дій. За надання адміністративних послуг з питань
реєстрації місця проживання надходження до міського бюджету склали 22,1
тис.грн.
Протягом року здійснювалась робота щодо розгляду та опрацюванню заяв
від інших підприємств, установ, організацій, упорядкуванню картотеки
мешканців міста; з створення та уточнення реєстру територіальної громади;
внесення змін до паспортних документів; зняття з реєстрації померлих тощо.
Створення зручних і доступних умов для отримання адміністративних
послуг є однією з головних задач, що вирішуються виконавчими органами.
Адже саме за якістю цих послуг кожен громадянин оцінює турботу держави
про нього та рівень поваги до прав і гідності громадянина.
Основними завданнями роботи у цьому напрямі були впровадження
нових послуг та забезпечення їх якісного надання.
Протягом 2019 року значно збільшилась кількість адмінпослуг, які
надаються через Центр надання адміністративних послуг. Так, якщо на
початок року їх надавалось 78, то з жовтня було впроваджено 136.
Хочу відзначити, що з вересня 2019 року Центром надання
адміністративних послуг Люботинської міської ради здійснюється надання
таких послуг державної реєстрації актів цивільного стану:
- розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має дітей,
- реєстрація смерті,
- внесення змін до актових записів цивільного стану,
- державна реєстрація актів цивільного стану (зміна імені).
Отримати вказані послуги жителі міста можуть як в Люботині, через
ЦНАП, так і в місті Харкові, у відділі ДРАЦС по Харківському району та
місту Люботину ГТУЮ у Харківській області.
Усього за період з січня по грудень 2019 року адміністраторами Центру
було розглянуто більше 4 тисяч усних звернень громадян; надано понад 5
тисяч письмових адміністративних послуг (в середньому за місяць - 417) та
винесено 166 постанов про адміністративні правопорушення за проживання
без реєстрації місця проживання та втрату паспорту громадянина України.
В приміщенні Центру можна оплатити адмінпослуги через мобільний POS
– термінал.
Також, на офіційному сайті Люботинської міської ради та виконавчого
комітету у розділі «Центр надання адміністративних послуг» є можливість
отримання онлайн – допомоги через програму Skype в режимі чату: cnapLiubotin.
З отриманням виконкомом Люботинської міської ради в рамках
децентралізації нових повноважень держархбудконтролю, щороку збільшується
кількість надання відповідних адміністративних послуг, підвищується
містобудівна активність. Так, за минулий рік надано 122 послуги дозвільного

характеру: на початок будівельних робіт зареєстровано 37 документів (3
дозволи та 34 повідомлення), щодо вводу в експлуатацію – 85 документів (в
тому числі 61 декларація щодо будівельної амністії), видано – 1 відмову в
реєстрації; 6 об`єктів будівництва перевірено щодо дотримання норм чинного
законодавства у сфері будівництва. В результаті перевірок на порушників
накладено штрафні санкції на суму 89.6 тис.грн., що в 3,6 разів більше, ніж в
2018 році.
У сфері містобудування та архітектури надано наступні послуги:
містобудівні умови та обмеження – 4, будівельні паспорти – 25, довідки про
адресу - 44, довідки щодо забудови земельної ділянки – 12, висновки щодо
погодження Проектів землеустрою – 105.
Організовано роботу щодо реалізації «Будівельної амністії» та інших
заходів з введення житла в експлуатацію. Розроблено та затверджено
«Програму розроблення (оновлення) містобудівної документації та
інвестиційних проектів щодо сталого розвитку території Люботинської міської
ради Харківської області на 2019-2021 роки», куди включено ряд соціально
важливих для розвитку міста об’єктів.
Підготовлено та надано пакети документів для отримання експертних
висновків установ, що передбачені чинним законодавством, стосовно
розробленої містобудівної документації (Генплану та Детального плану
території). Продовжено роботи щодо розробки Генерального плану м.Люботин,
в межах Люботинської міської ради (з включенням підпорядкованих селищ
Караван, Байрак, Коваленки та села Смородське) та Плану зонування території,
пов’язані зі змінами та доповненнями чинних законодавчих норм, які вступили
в дію з вересня 2018 р. Продовжувалась робота щодо доопрацювання після
зауважень служб державного нагляду відповідних частин Генерального плану,
які повинні бути розроблені на вимогу профільних установ та в результаті чого
отримана можливість його розгляду на містобудівній раді Департаменту
містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.
Надано сприяння для можливості подальшої реалізації проекту
«Реконструкція автомобільної дороги державного значення М-03 Київ-ХарківДовжанський (на Ростов-на-Дону) на ділянці км 452+040-км 461+540,
Харківська область».
Продовжується консультативна співпраця з Державною установою
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології
Міністерства охорони здоров'я України» щодо опрацювання намірів розвитку
міста в туристично-рекреаційному та курортному напрямку, що дасть змогу,
використовуючи природні феномени та урбанізовані історичні території, на
яких розташовані пам’ятки, покращувати якість життя мешканців міста і
збільшувати додану вартість таких територій. Виконання зазначеного в
подальшому дозволить Люботину стати центром оздоровлення та відпочинку
для мешканців мегаполісу.
Головний архітектор міста взяв участь у міжнародній науково-практичній
конференції Львів-Хелм (Україна - Польща), яка відбулася в м. Меджебіш, де
обговорювались питання викликів і можливостей у збереженні об’єктів
культурної спадщини України, на якій зроблено доповідь про досвід
м.Люботина щодо перспективи розвитку міста у туристично-рекреаційному та

курортному напрямку. За результатами роботи підготовлено та направлено до
редакції міжнародного видання статтю англійською мовою DEFENSE
STRUCTURES OF SCYTHIAN ERA AS ELEMENT OF MODERN URBANIZED
SPACE (USING EXAMPLE OF LIUBOTYNSKE ANCIENT SETTLEMENT)
(ЗАХИСНІ СПОРУДИ СКІФСЬКОЇ ДОБИ, ЯК ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОГО
УРБАНІЗОВАНОГО ПРОСТОРУ (НА ПРИКЛАДІ ЛЮБОТИНСЬКОГО
ГОРОДИЩА).
У сфері земельних відносин здійснена велика робота:
Підготовлено та укладено 19 додаткових угод до договорів оренди землі.
Погоджено з виїздом на місце 308 актів узгодження меж земельних
ділянок при виконанні землевпорядних робіт.
Підготовлено 7 пакетів документів про продаж земельних ділянок
несільськогосподарського призначення.
Підготовлено та видано 132 довідок про відсутність/наявність земельних
ділянок для ведення особистого селянського господарства особам, що
перебувають на обліку служби зайнятості.
Надходження до міського бюджету по оренді землі склали:
- з юридичних осіб - 1820,0 тис.грн;
- з фізичних осіб - 585,0 тис.грн.
Надходження від земельного податку з юридичних осіб складає 22 552
тис.грн.
Робота міської ради за рік роботи була конструктивною та системною.
Шість постійних депутатських комісій провели 70 засідань. Всі постійні
депутатські комісії працювали злагоджено. Проведено 12 засідань Колегії
Люботинської міської ради, на яких розглянуто всі проекти рішень та
вирішено організаційні питання щодо проведення пленарних засідань.
За 2019 рік було проведено 17 сесій міської ради. В середньому в роботі
пленарних засідань брали участь 25 депутатів. Всього за 2019 рік прийнято
629 рішень, з них за напрямками діяльності: з питань бюджету; з
організаційних питань; з економічних питань; з питань ЖКГ; з гуманітарних
питань; з питань врегулювання земельних відносин.
Здійснюється зйомка сесій Люботинської міської ради, виконавчого
комітету та конвертація відеофайлів для подальшого розміщення на
офіційному сайті.
Протягом звітного періоду підготовлено та проведено 14 засідань
виконавчого комітету, на яких прийнято 239 рішень з питань, що стосуються
основної діяльності виконкому та за заявами громадян.
Вирішувались питання щодо забезпечення діяльності виконкому,
управління комунальним господарством, покращення благоустрою,
встановлювались та коригувались тарифи на комунальні послуги; приймались
рішення з соціального захисту, розвитку фізичної культури та спорту,
організації роботи з дітьми та молоддю, взяття громадян на квартирний облік,
захисту прав дітей та інших питань.

Протягом року відбулось 3 виборчих процеси (ІІ тури виборів Президента
України та Позачергові вибори народних депутатів). 6 разів відділом ведення
Державного реєстру було підготовлено та надруковано списки виборців міста.
509 виборцям було видано посвідчення про тимчасову зміну місця
голосування, включаючи внутрішньо переміщених осіб та членів ДВК. До
відділу звернулось 1019 виборців, через електронний кабінет виборця свої дані
перевірили 999 люботинців. 82 люботинцям, із них 42 особам - переселенцям
із зони АТО було надано роздруки для подальшого оформлення паспортів.
Всього протягом року опрацьовано персональні дані 4573 виборців, про що
видано 941 наказ керівника органу ведення реєстру. Показник внесених змін
на кінець 2019 року становить 22,3% від загальної кількості виборців міста,
що вдвічі більше у порівнянні з минулим роком (11,33%)
В м.Люботин існує 17 постійно-діючих виборчих дільниць. До адресного
реєстру міста входить 624 геоніми (вулиці, провулки, тупики, в’їзди тощо) та
9756 будинків. Всього в м. Люботині налічується 20518 виборців, що мають
виборчу адресу, 283 з яких мають право голосувати на дому, як такі, що
нездатні самостійно пересуватись. Станом на кінець року в м. Люботині
проживає 112 мешканців, вік яких понад 90 років.
З метою забезпечення однократності включення виборців до Реєстру,
шляхом автоматизованого та візуального контролю відділом ведення
Державного реєстру виборців постійно здійснювалась перевірка бази даних
щодо виявлення кратних включень. Подільнично перевірено весь виборчий
склад міста.
Військово-обліковим столом проведено приписку до призовної дільниці,
приписано 116 чоловік. За підсумками двох призовів на строкову військову
службу призвано 15 чоловік. На військову службу за контрактом у 2019 році
призвано 14 військовозобов’язаних. На військовому обліку перебуває 4127
військовозобов’язаних та призовників.
У звітному періоді проведено перевірку працездатності пожежних
гідрантів на території міста.
Проведено навчання з територіальної оборони та командно-штабне
навчання з цивільного захисту.
Відповідно до міських цільових програм виділено:
- 103 тис. гривень на придбання будівельних матеріалів для проведення
ремонтних робіт приміщень будівлі 48 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Харківській
області (Програма забезпечення пожежної безпеки міста Люботина на 2019 2023 роки),
- 25 тис. гривень на придбання паливно-мастильних матеріалів для
службових автомобілів Люботинського відділення поліції Харківського
відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській
області (Комплексна програма по забезпеченню охорони прав і свобод
людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку у
місті Люботин на 2018-2022 роки).

Обсяг документів Національного архівного фонду складається з 37 фондів,
що становить 6923 одиниць зберігання та 56 фондів Трудового архіву – 5879
од.зб.
Проведено 14 Експертних комісій міського архівного відділу з експертизи
цінності документів організацій, підприємств, установ міста.
Погоджено з Експертно-перевірною комісією Державного архіву
Харківської області: номенклатури справ – 5 організацій; положення про
експертну комісію організацій, підприємств - 7; інструкцій з діловодства – 7,
описи справ – 27 організацій, підприємств міста; актів про вилучення для
знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду – 4
організацій міста (списано 9634 справи).
Протягом 2019 року на підприємствах, в організаціях та установах міста
здійснено науково-технічне опрацювання 4266 справ, з них: 2564 справ
(одиниць зберігання) Національного архівного фонду; 1702 справа з кадрових
питань (особового складу).
Міським архівним відділом прийнято на зберігання управлінські
документи від організацій та підприємств міста всього: 582 справи
Національного архівного фонду
Надавалась методична допомога по організації діловодства з архівної
справи та організації
науково-технічного опрацювання документів
організаціям, установам та підприємствам міста.
За 2019 р. виконано 428 запитів соціально-правового характеру громадян
та юридичних осіб, з них: тематичний – 1; про підтвердження трудового стажу
для призначення пенсій на пільгових умовах або за вислугу років – виконано
84; щодо нарахування заробітної плати – 153 запитів; на підтвердження
майнових прав – 165 запитів; про історію та реорганізацію підприємства – 25.
Відділом забезпечення діяльності виконкому та внутрішньої політики
видано 4,1 тисяч довідок громадянам, підтверджено підписів голів,
заступників голів квартальних комітетів на 1,4 тисячах актах та
характеристиках. Опрацьовано 6,0 тисяч одиниць вхідної та 4,3 тисяч одиниць
вихідної кореспонденції.
На території міста функціонує 77 органів самоорганізації населення: 76
квартальних комітетів та 1 будинковий. Фахівцями систематично надаються
консультації, практична допомога та методичний супровід органам
самоорганізації населення за усіма напрямками їх діяльності. Так, відповідно
до встановленої процедури, були ініційовані та проведені загальні збори
громадян за місцем проживання на території трьох кварталів з метою
оновлення складів квартальних комітетів.
На офіційному сайті Люботинської міської ради lubotin-rada.gov.ua
опубліковано 1824 новин, що на 44,2% більше, ніж в 2018 році.
Протягом 2019 року проводилася автоматична статистика переглядів та
візитів сайту, за результатами якої відмічено позитивну динаміку зростання
зацікавленості громадян.
Протягом року:
- всього переглядів 824443 (середня чисельність 68 703 переглядів на місяць).

- всього візитів користувачів 574475 (середня чисельність 47873 візитів на
місяць)
Веб-ресурс lubotin.kharkov.ua реорганізовано у веб-портал м. Люботина
для забезпечення прозорості та інформаційної відкритості організації та
установ міста. Станом на 31.12.2019 на даному порталі мають свої сторінки 15
організацій міста. Протягом 2019 р. розміщено 1683 новин (на 9,8% більше
порівняно з минулим роком), за показниками автоматичної статистики
зареєстровано 6800 користувачів, відбулося 57000 сеансів, веб-портал щодня
переглядають від 400 до 500 чоловік.
За допомогою системи «Бінго-офіс» відбувався поступовий перехід до
електронного документообігу для вихідної кореспонденції. Електронний
документообіг (перегляд кореспонденції з можливістю внесення сканованих
відповідей) застосовано для відділів виконкому, а також для установ та
організацій міської ради. Із розробником узгоджувалися форми для введення
інформації, форми звітів. Надавалася допомога користувачам у роботі по
введенню та перегляду інформації.
Розпочата робота на порталі відкритих даних (data.gov.ua) - реєстрація та
постійне внесення на портал наборів у формі відкритих даних. Протягом
звітного періоду внесено 36 пунктів, які містять 256 файлів.
Створено сторінки у соціальних мережах:
- Facebook для інформування населення міста щодо важливих
повідомлень;
- Instagramm, де розміщено краєвиди міста.
За минулий рік мною було розглянуто 997 звернень. З зазначеної кількості
звернень: письмових – 919; під час особистого прийому (усних) - 78.
Із загальної кількості звернень, що надійшли від громадян: 353 були
вирішені позитивно; по 455 надані роз’яснення щодо шляхів вирішення
питань; 42 у стадії розгляду; 147 направлені за належністю.
Протягом 2019 року на сайті Люботинської міської ради та виконавчого
комітету було опубліковано 6 електронних петицій. Одна з зазначених
петицій, що набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, була
розглянута міською радою відповідно до Закону України «Про звернення
громадян» (ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого
значення по вул. Полтавський шлях). 5 петицій не набрали необхідної
кількості голосів та були розглянуті як звичайні звернення.
З нагоди державних, міських, професійних свят, визначних, пам’ятних та
ювілейних дат Грамотами виконавчого комітету та Подяками міського голови
відзначено 133 представника територіальної громади.
2019 рік нам запам'ятається як період напруженої праці та концентрації
максимальних зусиль, спрямованих на збереження стабільності в громаді та
спокою на її вулицях. Щиро дякую усім, хто приєднав свій голос до спільноти
небайдужих громадян, чесно і самовіддано працюючи заради благополуччя
громади та її мешканців, людям з активною позицією, які беруть участь у

житті громади, підтримують владу, йдуть до нас із своїми пропозиціями,
ідеями.

